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V. 

 

Platné znění vybraných částí nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog 

činností v bezpečnostních sborech, s vyznačením navrhovaných změn 

 

Katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě 

České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České 

republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů 

 

1. Specifické činnosti 

 

*** 

 

1.2. Vězeňská služba České republiky 

 

1. tarifní třída – referent 

1. Výkon strážní služby na strážních věžích. 

 

2. Výkon strážní služby při doprovodu vozidel nebo osob uvnitř vazební věznice, 

věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“). 

 

3. Výkon strážní služby ve strážní a zásahové hlídce pod odborným vedením. 

 

4. Výkon služby justiční stráže na vstupu do budovy soudu, státního zastupitelství nebo 

ministerstva a při doručování písemností. 

 

5. Přeprava vězněných osob nebo chovanců. 

 

2. tarifní třída – vrchní referent 

1. Výkon strážní a eskortní služby pod odborným vedením. 

 

2. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným 

vedením nebo usměrněním. 

 

3. Výkon strážní služby justiční stráže pod odborným vedením. 

 

4. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s dílčím výkonem eskortní činnosti. 

 

5. Ošetřování služebních psů a psů připravovaných pro služební využití. 

 

3. tarifní třída – asistent 

1. Výkon strážní služby na strážních stanovištích ve vazební věznici, věznici nebo 

ústavu nebo na vnějším střeženém pracovišti a výkon eskortní služby při eskortování 

vězněných osob a chovanců mimo vazební věznici, věznici nebo ústav. 

 

2. Samostatný výkon dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební 

věznici nebo věznici. 
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3. Výkon strážní nebo dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici 

nebo věznici. 

 

4. Výkon strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo 

Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže. 

 

5. Výkon základních služebních úkolů se služebním psem nebo provádění základního 

výcviku psů připravovaných pro služební využití. 

 

6. Výkon administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní 

a eskortní služby. 

 

7. Výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, 

odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo 

ústavu. 

 

8. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s výkonem strážní a eskortní činnosti. 

 

4. tarifní třída – vrchní asistent 

1. Zajišťování kontroly osob nebo vozidel na vstupu nebo vjezdu nebo 

ve vymezeném úseku vazební věznice, věznice nebo ústavu nebo ve vymezeném úseku 

vnějšího střeženého pracoviště nebo výrobní zóny a výkon strážní služby při eskortování 

zvlášť nebezpečných osob (výjimečné a doživotní tresty odnětí svobody, organizovaný 

zločin apod.) nebo výkon činností v jednotce pro zákrok pod jednotným velením. 

 

2. Výkon dozorčí služby ve vztahu k zajišťování práv vězněných osob ve vazební 

věznici nebo věznici. 

 

3. Zajišťování strážní nebo dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební 

věznici, věznici nebo při předvádění chovanců v ústavu. 

 

4. Koordinace přepravy vězněných osob a chovanců. 

 

5. Zajišťování strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo 

Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže. 

 

6. Výkon kynologických činností ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu. 

 

7. Komplexní výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností 

obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby 

a trestu nebo ústavu. 

 

8. Samostatný výkon dozorčí služby na střeženém pracovišti ve vazební věznici 

nebo věznici. 

 

9. Komplexní zajišťování administrativních činností vztahujících se k zajištění 

výkonu strážní a eskortní služby. 

 

5. tarifní třída – inspektor 

1. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu dozorčí, strážní nebo eskortní služby 
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ve směně nebo přepravy vězněných osob nebo chovanců nebo služební kynologie včetně 

činností při přípravě a využití psychotropních a návykových látek. 

 

2. Koordinace a kontrola výkonu strážní služby v budovách soudů a při zajišťování 

pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže. 

 

3. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně, komplexní 

zajišťování dozorčí služby při zajišťování práv a povinností vězněných osob ve vazební 

věznici nebo věznici. 

 

4. Samostatné zajišťování provozu operačního a dozoru operačního střediska 

ve vazební věznici nebo věznici. 

 

5. Samostatný výkon speciálních kynologických činností, například při vyhledávání 

omamných a psychotropních látek nebo jiných komodit ve vazební věznici, věznici nebo 

v ústavu. 

 

6. Koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky 

a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku 

ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu. 

 

7. Komplexní výkon dozorčí služby na nestřeženém pracovišti mimo vazební věznici 

nebo věznici. 

 

6. tarifní třída – vrchní inspektor 
1. Komplexní koordinace a kontrola dozorčí a strážní služby nebo eskortní služby nebo 

služby justiční stráže. 

 

2. Samostatné zajišťování práv a povinností obviněných, uplatňování kázeňské 

pravomoci vůči obviněným a vyřizování kázeňských přestupků obviněných. 

 

3. Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů 

podle jednotlivých specializací a kategorií služebních psů ve výcvikovém středisku služební 

kynologie. 

 

4. Výkon odborných činností při zabezpečování, přípravě a používání technických 

a dalších prostředků sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, 

například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií. 

 

5. Komplexní koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení 

výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku 

ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu. 

 

6. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro 

činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly a dále 

výkon činností agendy spisové služby na generálním ředitelství. 

 

7. Komplexní koordinace, metodické řízení a kontrola výkonu dozorčí služby 

ve směně. 
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8. Komplexní koordinace a kontrola činností dopravy ve vazební věznici, věznici 

nebo ústavu, zajišťování technické údržby služebních vozidel a hospodaření s majetkem 

státu. 

  

9. Koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků 

jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů 

nebo zajišťování bezpečnosti osob vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, 

výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence (např. ústavních činitelů, zahraničních 

významných osob). 

 

7. tarifní třída – komisař 

1. Příprava a řešení systémových opatření, postupů a zásad výkonu služby vězeňské 

stráže ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu nebo justiční stráže při zajišťování pořádku 

a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže. 

 

2. Koordinace a zajišťování bezpečnostních opatření v organizačních jednotkách 

Vězeňské služby České republiky při plnění úkolů při řešení krizových situací nebo 

mimořádných událostí nebo zajišťování činností na úseku ochrany utajovaných 

informací. 

 

3. Zpracovávání zásad a postupů při realizaci výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí 

svobody nebo zabezpečovací detence. 

 

4. Zpracovávání jednotných zásad a postupů výkonu služby vězeňské nebo justiční 

stráže. 

 

5. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky 

podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování 

trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, 

spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu. 

 

6. Příprava a navrhování systémových opatření a postupů při vytváření technických a 

dalších podmínek sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například 

v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií. 

 

7. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti 

a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů nebo plemen pro výkon speciálních činností. 

 

8. Odborné preventivní, diagnostické a rehabilitační práce v ochraně zvířat. 

 

9. Komplexní metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů 

a kynologů ve výcvikovém středisku služební kynologie. 

 

10. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události 

a krizové stavy v rámci Vězeňské služby České republiky. 

  

11. Komplexní koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil 

a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, 

krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob vstupujících do prostor výkonu trestu 

odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence (např. ústavních činitelů, 
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zahraničních významných osob). 

 

*** 

 

10. tarifní třída – vrchní rada 

1. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů činností v oblasti policejních 

úkonů ve Vězeňské službě České republiky při předcházení, odhalování, dokumentaci 

a prověřování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací 

detence spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu. 

 

2. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu vazby a výkonu trestu 

odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence. 

 

3. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby vězeňské 

a justiční stráže. 

 

4. Stanovování koncepce, koordinace a komplexní zajišťování činnosti vazební věznice, 

věznice nebo ústavu. 

 

5. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů Vězeňské služby 

České republiky, tvorba koncepce vývoje mezinárodní spolupráce a hlavních směrů 

rozvoje Vězeňské služby České republiky. 

 

*** 

 

1.3. Policie České republiky 

 

*** 

 

8. tarifní třída – vrchní komisař 

1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci 

a vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s celostátní 

působností nebo policejního prezidia. 

 

2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, 

dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti 

územních útvarů nižšího stupně nebo územních útvarů vyššího stupně. 

 

3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických 

a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci policejního prezidia, 

útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně. 

 

4. Vysoce specializované odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké 

činnosti v útvarech Policie České republiky. 

 

5. Koordinace specifických policejních činností a zajišťování součinnostních vztahů 

v rámci mezinárodní policejní spolupráce na úrovni policejního prezidia nebo útvarů 

s celostátní působností. 

 

6. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu 
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policejní činnosti, příprava a tvorba služebních předpisů v útvarech s celostátní působností nebo 

územních útvarech vyššího stupně. 

 

7. Koordinace a metodické usměrňování specializovaných policejních pyrotechnických 

činností včetně stanovování celostátní metodiky výuky a výcviku. 

 

8. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti 

pyrotechnické ochrany, například nástražných výbušných systémů. 

 

9. Koordinace a metodické usměrňování oboru kynologie, hipologie, potápění nebo 

pyrotechniky v rámci policejního prezidia. 

 

10. Komplexní koordinace činností při zajišťování ochrany života a zdraví chráněných 

osob nebo ochrany zastupitelských úřadů, určených objektů a sídelních objektů včetně 

stanovování nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany. 

 

11. Koordinace operačních činností vykonávaných na policejním prezidiu při dohledu 

nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou a zvláštními opatřeními v souladu 

s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné 

události a krizové stavy v rámci Policie České republiky a samostatné provádění metodického 

odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek. 

 

12. Koordinace a komplexní zajišťování specializovaných operativně pátracích činností 

včetně odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech 

s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně. 

 

13. Komplexní koordinace a usměrňování výkonu činností policie v trestním řízení 

a jiných různorodých policejních činností a výkonu služby u organizačních článků v rámci 

územních útvarů nižšího stupně. 

 

14. Výkon specifických technických činností v oblasti kybernetické kriminality 

a analýza obsahu získaných nebo zajištěných dat v případech s významným prvkem užití 

informačních a komunikačních technologií v příslušnosti útvarů s celostátní působností nebo 

územních útvarů vyššího stupně. 

 

*** 

 

1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů 

 

*** 

 

8. tarifní třída – vrchní komisař 

1. Výkon vysoce náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při 

vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně 

vysoce složité trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, 

Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce 

bezpečnostních sborů. 

 

2. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, provádění a dokumentaci 
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zkoušek spolehlivosti, koordinace týmu vytvořeného k provádění zkoušek. 

 

3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických 

a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu činnosti v rámci útvarů Generální inspekce 

bezpečnostních sborů. 

 

4. Výkon vysoce specializovaných kriminalisticko-technických, expertizních 

a znaleckých činností v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

 

5. Koordinace specifických činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci 

mezinárodní spolupráce na úrovni Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

 

6. Samostatné provádění metodického odborného dohledu a usměrňování výkonu 

činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

 

7. Samostatná koordinační činnost v oblasti pátrání, trestního řízení a operativně 

pátracích činností, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány a mezinárodní 

bezpečnostní spolupráce s inspekčními orgány jiných států. 

 

8. Koordinace a komplexní zajišťování specializovaných operativně pátracích činností 

včetně odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech 

Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

 

9. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové 

stavy v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů a samostatné provádění metodického 

odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek. 

 

10. Koordinace operačního a informačního střediska s působností na celém území České 

republiky. 

 

11. Koordinace činností při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a pracovišť 

Generální inspekce bezpečnostních sborů na celém území České republiky. 

 

12. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, koordinaci 

a zajištění úkolů operativní dokumentace s působností na celém území České republiky. 

 

9. tarifní třída – rada 

1. Výkon nejnáročnějších forem operativně pátrací činnosti a činností v trestním řízení 

při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně 

nejsložitější trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské 

služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních 

sborů. 

 

2. Stanovování způsobů řešení mimořádně složitých případů trestné činnosti příslušníků 

a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České 

republiky s celostátním nebo mezinárodním dopadem. 

 

3. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení organizace a provádění zkoušek 

spolehlivosti, včetně metodického řízení, organizace a kontroly. 
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4. Tvůrčí a koncepční zpracovávání návrhů opatření k předcházení protiprávní činnosti 

příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky 

a Policie České republiky na základě sledování a vyhodnocování informací o této protiprávní 

činnosti. 

 

5. Tvorba metodických doporučení dalším bezpečnostním sborům v oborech taktiky 

a strategie boje proti kriminalitě příslušníků a zaměstnanců jednotlivých bezpečnostních sborů, 

prevence této trestné činnosti, vývoje forem a metod policejní praxe. 

 

6. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení 

metod, forem a účinnosti opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti Generální 

inspekce bezpečnostních sborů. 

 

7. Tvorba koncepce výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejích 

útvarů. 

 

8. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu policejních činností v rámci útvarů 

Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich součinnosti v rámci útvarů Generální 

inspekce bezpečnostních sborů na celém území České republiky, organizace a řízení jejich 

vzájemné součinnosti. 

 

9. Metodické usměrňování a koordinace činností při přípravě vnitroresortních i vládních 

analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 

 

10. Tvorba koncepce a stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího 

vzdělávání příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

 

11. Koordinace nasazení sil a prostředků při speciálních operacích v rámci použití 

operativně pátracích prostředků a odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu 

a koordinace specializovaných a kriminalisticko-technických činností. 

 

12. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení mezinárodní bezpečnostní 

spolupráce s inspekčními orgány jiných států. 

 

13. Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, operativně pátrací činnosti v oblasti 

odhalování organizované trestné činnosti včetně stanovování základních směrů spolupráce 

s ostatními orgány s celostátní působností, s příslušnými orgány jiných států a s mezinárodními 

organizacemi a institucemi. 

 

14. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické 

bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt 

kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor 

kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury. 

 

15. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Generální 

inspekci bezpečnostních sborů. 

 

16. Stanovování postupů, komplexní řešení organizace, metodické řízení, 

organizace a kontrola činností operativní dokumentace. 
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*** 

 

2. Ostatní činnosti v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, 

Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální 

inspekci bezpečnostních sborů 

 

*** 

 

2.3. Policie České republiky 

 

2.3.1. Činnosti ve správě 

 

6. tarifní třída – vrchní inspektor 

1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Policie 

České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí). 

 

2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích 

prostředcích včetně jejich přípravy a realizace. 

 

3. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro 

činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků 

kontroly. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly. 

 

4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti. 

 

5. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností a příprava podkladů pro 

provádění bezpečnostních prověrek v policii. 

 

6. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí 

a krizových situací. 

 

7. Provádění specializovaných činností v oblasti služebních vztahů, včetně 

stanovování zásad, kritérií a postupů pro výběrová a přijímací řízení v rámci útvaru 

s územní působností vyššího stupně. 

 

8. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality 

nebo prevence dopravní nehodovosti včetně výchovy účastníků provozu na pozemních 

komunikacích k bezpečnému chování v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně. 

 

7. tarifní třída – komisař 

1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů policie k veřejnosti 

a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně 

publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí). 

 

2. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby 

činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci v policii. 

 

3. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému územního útvaru nižšího 

stupně včetně ověřování účinnosti kontrolního systému. 
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4. Koordinace a metodické usměrňování kontrol v celém rozsahu činnosti policie. 

 

5. Zajišťování agend prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu 

včetně přípravy projektů v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně. 

 

8. tarifní třída – vrchní komisař 

1. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce policie včetně jejího 

působení v rámci Evropské unie. 

 

2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů na policejním prezidiu 

v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, 

cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí). 

 

3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií policie. 

 

4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému útvaru s celostátní 

působností nebo územního útvaru vyššího stupně. 

 

5. Zajišťování právních činností v územních útvarech vyššího stupně. 

 

6. Metodické usměrňování prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního 

provozu. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a dopravní nehodovosti, 

navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, 

navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky v příslušnosti územního 

útvaru vyššího stupně, útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia. 

 

9. tarifní třída – rada 

1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií policejního prezidia, 

utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného 

resortního nebo multiresortního systému. 

 

2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému policie. 

 

3. Zajišťování právních činností v policejním prezidiu a útvarech s celostátní 

působností. 

 

4. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality, dopravní 

nehodovosti a sociální patologie, včetně navrhování systémových opatření v oblasti 

prevence v příslušnosti policejního prezidia. 

 

*** 

 

2.3.5. Dopravní činnosti 

 

5. tarifní třída – inspektor 

1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, 

metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení (letecký technik). 

 

6. tarifní třída – vrchní inspektor 
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1. Obsluha technických systémů letadel, zajišťování spojení se službami řízení letového 

provozu (palubní technik, palubní radiotelefonista). 

 

2. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, 

monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím speciálního vybavení bezpilotních 

leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů, komunikačních zařízení a zařízení pro 

vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro 

bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha 

vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní 

provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků. 

 

3. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu 

veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky (letecký 

technik). 

 

7. tarifní třída – komisař 

1. Navigační vedení, obsluhování technických systémů letadla, zajišťování spojení se 

službami řízení letového provozu na pravidelné trati za nestandardních podmínek. 

 

2. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace 

inženýrskoletecké služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, 

elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, rádiové a radiotechnické vybavení, 

optoelektronika). 

 

3. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. 

Ověřování technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti 

v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, 

vedení a použití letecké technické dokumentace. 

 

8. tarifní třída – vrchní komisař 

1. Pilotování, navigační vedení nebo obsluha technických a speciálních systémů letadla 

na nepravidelné trati s přistáním za nestandardních podmínek (pilot letadla a palubní inženýr). 

 

2. Samostatné tvůrčí řešení náročných metodických a koncepčních úkolů v oblasti 

bezpilotních leteckých prostředků. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činností 

v oblasti nasazení bezpilotních leteckých prostředků. Řízení bezpilotních leteckých prostředků 

při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím 

vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů – komunikačního 

spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených 

technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým 

a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních 

leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků 

(vedoucí oddělení bezpilotních leteckých prostředků). 

 

3. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního 

příslušenství. Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky 

vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení 

spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti. 

 

*** 
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