
Absolvent  zaměření pro službu cizinecké policie 
- kvalifikovaně plní úkoly vyplývající ze zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, 

v platném znění; 

- aplikuje ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, v platném znění a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se 
stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech; 

- aplikuje v rámci své činnosti aktuální dokumenty evropského práva, které jsou 
závazné pro Českou republiku; 

- vykonává náročné policejní činnosti v trestním a správním řízení při odhalování, 
dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti; 

- vykonává specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování 
ochrany cestujících a posádky v dopravních letadlech, extradice a předkontroly 
letadel, doprovázení letadel a případné vyjednávání s pachatelem teroristického útoku; 

- rozhoduje o udělení víz a vydávání jednotlivých pobytových povolení cizinců; 
- realizuje represivní opatření vůči cizincům v oblasti správního vyhoštění; 

- plní úkoly v souvislosti se zahájením řízení o udělení mezinárodní ochrany; 
- plní úkoly za účelem zjištění, zda cizinci nebo jiné osoby dodržují povinnosti 

stanovené zákonem o pobytu cizinců na území České republiky; 
- plní úkoly za účelem zjištění, zda se cizinci na území zdržují oprávněně a zda splňují 

podmínky pobytu; 
- plní úkoly v souvislosti s odhalováním padělaných a pozměněných cestovních 

dokladů; 
- plní úkoly na úseku správy a ochrany vzdušných hranic na mezinárodním letišti, 

provádí kontrolu bezpečnostního prostoru letiště; 
- plní stanovené úkoly se znovuzavedením ochrany státních hranic na vnitřní hranici dle 

typových plánů a stanovených variant; 
- provádí kontrolu osob a vozidel s cílem odhalovat cizince, kteří nelegálně vstoupili 

nebo pobývají na území České republiky nebo se připravují na nelegální překročení 
státních hranic; 

- provádí dozorčí službu a plní její úkoly; 
- vyhodnocuje poznatkovou základnu týkající se problematiky cizinců a provádí další 

opatření vyplývající z analýzy rizik; 
- koordinuje operační činnosti vykonávané v rámci útvarů policie při dohledu nad 

veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, ochranou vzdušné hranice a zvláštními 
opatřeními v souladu s mezinárodními závazky; 

- koordinuje v rámci své působnosti činnost oblastního ředitelství v souladu  
s Schengenským aquis v oblasti ochrany státních hranic a v boji proti nelegální 
migraci; 

- koordinuje úkoly v oblasti pátrání po osobách, vozidlech a věcech; 



- koordinuje činnost mezi jednotlivými organizačními články oblastního ředitelství 
v rámci své teritoriální působnosti, organizuje rychlé a efektivní nasazování sil 
a prostředků; 

- koordinuje výkon činnosti při střežení a eskortování osob omezených na svobodě; 
- koordinuje a řídí činnosti Policie ČR na úseku výkonu služby u organizačních článků 

útvarů; 
- zajišťuje dodržování zákonnosti, zásad spisové a hlásné služby a také efektivní výkon 

a využití sil a prostředků v souladu s potřebami bezpečnostní situace v rámci teritoria; 
- zajišťuje ochranu utajovaných informací, osobních údajů, hospodárné využívání 

svěřených prostředků, jejich údržbu a provoz, dodržování interních aktů řízení 
a ochranu uložených zbraní a střeliva; 

- vede dokumentaci o činnosti operační služby oblastního ředitelství; 
- spolupracuje se složkami ochrany státních hranic sousedních států, zejména v oblasti 

výměny informací a poznatků při odhalování přeshraniční trestné činnosti 
a společných bezpečnostních akcích a zpracovává jejich dožádání; 

- pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky v rozsahu své působnosti; 
- rozhoduje o přestupcích a správních deliktech; 

- zabezpečuje řízení, plánování a organizaci výkonu služby odboru policie v zařízeních 
pro zajištění cizinců; 

- v souladu s mezinárodními smlouvami vyrozumívá zastupitelské úřady nebo 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR o omezení cizinců na svobodě; 

- analyzuje a určuje projekty změn provozu a údržby informačních a komunikačních 
systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu 
služby u Policie ČR; 

- zajišťuje správné funkce a chod vymezených uživatelských úseků sloužících k výkonu 
služby u Policie ČR; 

- řídí a organizuje využití služebních dopravních prostředků; 

- aktivně působí v antikonfliktních týmech. 

 


