
Pravomoci strážníka u kouření, 

pití alkoholu a užívání drog u

dětí a mládeže



Bezpečnostní složky v ČR

I. 

Policie ČR

Bezpečnostní složka zřízená státem

Plně hrazená z prostředků státu

Působnost na celém území ČR

Komplexní ochrana majetku a osob

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. 

Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství 
policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství

II.

Obecní a městské policie

Bezpečnostní složka zřízená samosprávnou

Plně hrazená z prostředků měst a obcí

Působnost na území dané obce

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku

Obecní a městskou policii řídí starosta dané obce



Kdo jsme

Městská policie Liberec
82 zaměstnanců, 

77 strážníků v přímém výkonu služby

Základna centrum a 5 okrskových služeben

Držitel certifikátu ISO 9001



Proč jsme zde

1.4.2012 uzavřena veřejnoprávní smlouva

mezi městem Liberec a Frýdlant

o plnění úkolů Městské policie Liberec 

na území města Frýdlant



Úkoly a městské policie v ČR

 Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

 Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

 Dohlíží na bezpečnost silničního provozu

 Dohlíží na dodržování veřejného pořádku

 Odhaluje přestupky a správní delikty

 Podílí se na prevenci kriminality



Oprávnění strážníků městské policie

 Požadovat vysvětlení

 Požadovat prokázání totožnosti

 Předvést osobu

 Odebrat zbraň, či odejmout věc

 Zakázat vstup na určená místa

 Vstoupit do provozovny, či obydlí

 Použít donucovací prostředky (hmaty, pouta …)

 Použít psa

 Použít zbraň

 Zastavovat vozidla 



Stěžejní právní předpisy ve vztahu k řešení 

problematiky návykových látek

 Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb.

 Zákon 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami způsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem

 Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.

 Trestní zákon č. 40/2009



Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb.

Obecní či městská policie v rámci zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku mimo jiné:

 Odhaluje přestupky či správní delikty

K tomu využívá zákonem daná oprávnění jako jsou:

 Požadovat potřebná vysvětlení

 Požadovat prokázání totožnosti 

 Vstoupit do živnostenské provozovny

 Odejmout věc

 Zabezpečit dopravu do zdrav. zařízení či záchytné 

stanice



Zákon 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami způsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem

Tento zákon stanoví zejména:

 Opatření k ochraně před tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami (omezuje dostupnost, určuje působnost 

USC)

 Definuje co jsou tabákové výrobky, alkohol a návykové látky

 Stanovuje pravidla prodeje

 Určuje podmínky pro zákaz kouření, podávání či prodávání 

tabákových výrobků a alkoholu zejména ve vztahu k mladistvým

 Určuje opatření směřující k předcházení škodám vlivem 

návykových látek (zákazy vstupu, vyšetření na přítomnost 

návykových látek, záchytné stanice atd.)

Se shora uvedeným se strážníky potkávají dnes a denně



Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.

Pro strážníky se jedná o stěžejní normu, podle které mohou 

postihovat protiprávní jednání v oblasti alkoholismu, kouření a 

dalších návykových látek.

Například:

 Prodej či podávání alkoholu, podnapilým, mladistvým, řidičům…

 Neoprávněné pěstování rostlin či hub obsahující omamnou nebo 

psychotropní látku,

 Kouření  na místech zákonem zakázaných (zastávky, dopravní 

prstředky, školy, instituce, zdravotnická zařízení atd.

 Prodej  výrobků  podobných  tabákovému výrobku,

 Atd.



Slovo na závěr

Za léta existence obecních a městských policií si pracovníci, 

tedy strážníci, v mnohém vybudovali svůj kredit a v naší zemi 

je spousta měst a obcí, které již nechtějí bez městské či 

obecní policie spravovat svá města. 

Máme za to, že postupem času se podařilo ze složky, o které

neměla většina obyvatel valné mínění, vybudovat v mnoha

obcích a městech profesionální bezpečnostní složku.



Děkuji za pozornost

Městská policie Liberec

ul. 1. máje 108/48

460 01 Liberec 

Tel : 156

www.mpliberec.cz

Držitel certifikátu ISO 9001

Důvěryhodnost, spolehlivost, úroveň a kvalita

http://www.mpliberec.cz/

