
Příloha č. 1 k ZPPP č. 4/2009   

Cíle služební p řípravy 

(1) Cílem služební přípravy u skupiny 1 je v rámci 

a) přípravy k použití služební zbraně - střelecké přípravy 

 získání, udržování a prohlubování vrcholných teoretických znalostí a praktických 
dovedností při manipulaci a zacházení se všemi přidělenými služebními 
zbraněmi v souladu s právním předpisem1), 

b) nácviku používání donucovacích prostředků (včetně profesní sebeobrany) 

 získání, udržování a prohlubování vrcholných znalostí a dovedností v oblasti 
racionální obrany a útoku, včetně použití přidělených donucovacích prostředků, 

c) nácviku taktických dovedností 

 zvládnutí maximálně rizikových situací ohrožujících život a zdraví při služebním 
zákroku proti nebezpečnému pachateli a schopnost volit optimální postup 
k dosažení stanoveného cíle takovéhoto zákroku, 

d) specializované služební přípravy  

 příprava v oblastech speciálních činnosti souvisejících s výkonem služby policistů 
zařazených v této skupině – např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 
pyrotechnická příprava, spojovací příprava, základy ženijní přípravy, 

e) kondiční přípravy 

 udržování fyzických předpokladů na úrovni výkonnostního sportu. 

(2) Cílem služební přípravy u skupiny 2 je v rámci 

a) přípravy k použití služební zbraně - střelecké přípravy 

získání, udržování a prohlubování nadprůměrných teoretických znalostí 
a praktických dovedností při manipulaci a zacházení se všemi přidělenými 
služebními zbraněmi v souladu s právním předpisem1), 

b) nácviku používání donucovacích prostředků (včetně profesní sebeobrany)  

získání, udržování a prohlubování nadprůměrných znalostí a dovedností v oblasti 
racionální obrany a útoku, včetně použití přidělených donucovacích prostředků, 

c) nácviku taktických dovedností 

zvládnutí rizikových situací ohrožujících život a zdraví při služebním zákroku proti 
pachatelům trestné činnosti a přestupků a schopnost volit optimální postup 
k dosažení stanoveného cíle takovéhoto zákroku, 

d) kondiční přípravy 

udržování fyzických předpokladů na úrovni kondiční (nad úrovní průměrné 
populace). 

                                                           
1)  Např. § 56 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
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(3) Cílem služební přípravy u skupiny 3 je v rámci 

a) přípravy k použití služební zbraně - střelecké přípravy 

získání, udržování a prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností 
garantujících bezpečnou manipulaci a zacházení s přidělenými služebními 
zbraněmi a schopnost jejich použití v souladu s právním předpisem1), 

b) nácviku základních taktických dovedností 

1. zvládnutí základních pravidel a postupů při kontaktu s pachatelem 
v situacích vyžadujících služební zákrok, včetně možnosti využití vhodných 
donucovacích prostředků, 

2. zvládnutí základních pravidel a postupů při plnění povinností policisty 
v souladu s právním předpisem2), 

c) kondiční přípravy 

udržování fyzických předpokladů na úrovni rekreační (na úrovni průměrné 
populace). 

(4) Cílem služební přípravy u skupiny 4 je v rámci 

a) přípravy k použití služební zbraně  - střelecké přípravy 

 získání, udržování a prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností 
garantujících bezpečnou manipulaci a zacházení s přidělenými služebními 
zbraněmi a schopnost jejich použití v souladu s právním předpisem1), 

b) nácviku základních taktických dovedností 

 zvládnutí základních pravidel a postupů při plnění povinností policisty v souladu 
s právním předpisem2). 

                                                           
2) § 10 až 13 zákona č. 273/2008 Sb. 


