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Maturitní okruhy 
 

Školní rok 2022/2023 
 
Obor:  Bezpečnostně právní činnost 
Předmět: Bezpečnostní příprava 
 
 

A) Dopravně bezpečnostní činnost 
 
Dopravní přestupky – pojem přestupku a dopravního přestupku, zaviněné jednání, sankce za 
dopravní přestupek, způsoby řešení, podmínky vyřešení dopravního přestupku při kontrole 
Policií ČR 
 

B) Bezpečnostně právní činnost 
 
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů – právní úprava, vznik a podmínky 
přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, obsazování volných 
míst, změny služebního poměru, druhy záloh, oblast péče o příslušníky, základní povinnosti 
příslušníka, omezení jeho práv, služební kázeň, kázeňský přestupek, jednání mající znaky 
přestupku, kázeňské odměny a kázeňské tresty 
 
Policie České republiky – právní úprava činnosti policie, organizační struktura, druhy služeb 
a útvarů, působnost (úkoly) policie ve společnosti, základní povinnosti příslušníka, oprávnění 
policistů, postup policisty při použití zákonných oprávnění, omezení osobní svobody a 
zajištění věcí podle policejního zákona 
 
Pobyt cizinců v ČR – struktura služby cizinecké policie, cestovní doklady, druhy pobytu 
cizinců na území ČR, důvody pro udělení azylu a důvody vylučující udělení azylu 
 
Obecní policie – právní úprava, organizace a řízení, působnost (úkoly), podmínky přijetí, 
odborná způsobilost čekatele a strážníka, povinnosti a oprávnění strážníků v době služby i 
mimo službu, druhy donucovací prostředků, správní delikty 
 
Vězeňská služba a justiční stráž – právní úprava, organizace a řízení všech složek vězeňské 
služby, působnost (úkoly), povinnosti a oprávnění příslušníků Vězeňské služby a justiční 
stráže 
 
Hasičský záchranný sbor – právní úprava poslání a symboly, organizační struktura, 
příslušníci hasičského záchranného sboru a prokazování jejich příslušnosti, působnost (úkoly), 
povinnosti a oprávnění příslušníků hasičského záchranného sboru, deliktní jednání 
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Celní správa – právní úprav a, účel zřízení, organizační struktura, celní úřad a jeho působnost 
(úkoly), celníci a občanští zaměstnanci celního úřadu, povinnosti a oprávnění příslušníků 
celní správy, správní delikty 
 
Zpravodajské služby – právní úprava, druhy zpravodajských služeb, jejich působnost 
(úkoly), podávání zpráv a ukládání úkolů, kontrola činnosti, opatření k utajení 
 
Vojenská policie – právní úprava a organizace, působnost (úkoly), povinnosti s oprávnění 
příslušníků, donucovací prostředky, zbraň – pojem a podmínky jejího použití, povinnosti 
vojenského policisty po použití donucovacího prostředku a zbraně 
 
Civilní bezpečnostní služby – právní úprava, formy činnosti, výčet prostředků a oprávnění 
užívaných v jejich činnosti, ochrana informací a ochrana osobních údajů vůči klientům 
 
 
 

Školní rok 2022/2023 
 
Obor:  Bezpečnostně právní činnost 
Předmět: Prevence a odhalování kriminality 
 
 
Kriminalistika – historie a úkoly kriminalistiky, její význam a místo v systému věd, pojem a 
předmět kriminalistiky, funkce, systém a metody kriminalistiky, interdisciplinární charakter 
kriminalistiky 
 
Portrétní identifikace – pojem a význam portrétní identifikace, druhy popisných znaků, 
dělení vnějších znaků popisu osoby (příklady), úřední a laický popis osoby, okolnosti 
působící na kvalitu inckého popisu, způsoby vytváření portrétu podle popisu, systém 
PORIDOS, identifikace neznámé mrtvoly 
 
Kriminalistická biologie – pojem a význam kriminalistické biologie, základní dělení 
biologických stop, dělení krevních stop a jejich důležitost jako stop v kriminalistice, dělení 
lidského biologického materiálu podle způsobu jeho oddělení od organismu základní zásady a 
zajišťování biologických stop, nástroje a prostředky pro zajišťování biologických stop, 
kriminalistická genetická expertíza, kriminalistická antropologická expertíza 
 
Kriminalistická trasologie – pojem a význam kriminalistické trasologie, objekty zkoumání, 
druhy trasologických stop, zásady zajišťování trasologických stop, vyhledávání a zajišťování 
trasologických stop, její sbírky a katalogy 
 
Kriminalistická mechanoskopie – pojem a základní teoretické základy mechanoskopie, 
objekty zkoumání, pojem nástroj a druhy nástrojů používaných při páchání trestné činnosti, 
vznik identifikačních znaků na nástrojích, druhy mechanoskopických stop a jejich vhodnost k 
identifikaci, zásady zajišťování mechanoskopických stop 
 
Kriminalistická nauka o stopách – pojem stopy, pojem, podstata, význam a místo 
kriminalistických stop, dělení kriminalistických stop, hodnota kriminalistických stop, obecné 
zásady zajišťování kriminalistických stop, zajišťování a dokumentace kriminalistické stopy 
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Kriminalistická daktyloskopie – pojem a význam daktyloskopie, vysvětli pojmy 
cheiroskopie a pedoskopie, základní zákonitosti daktyloskopie, koho může policie 
daktyloskopovat, podmínky daktyloskopické identifikace, znaky, markanty a vzory lidské 
kůže, vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop, systém AFIS 
 
Kriminalistická balistika – pojem, význam a členění kriminalistické balistiky, objekty 
zkoumání kriminalistické balistiky, hlavní úkoly kriminalistické balistiky, druhy střelní zbraní 
a jejich charakteristika, druhy střeliva a jejich popis, druhy zásahu do objektu, vyhledávání a 
zajišťování stop pro balistickou expertizu, balistické sbírky a evidence 
 
Kriminalistická pyrotechnika – pojem a význam kriminalistické pyrotechniky, základní 
druhy výbušné přeměny, druhy výbušnin, jejich charakteristika, objekty kriminalistické 
pyrotechniky, jaké jsou prostředky sloužící ke zhotovení výbušných předmětů, zásady 
vyhledávání a zajišťování nevybuchlých předmětů a stop po výbuchu, vyhledávání a 
zajišťování nevybuchlých předmětů a stop po výbuchu 
 
Místo činu a jeho ohledání – pojem a význam místa činu, druhy oznámení, prvotní úkony na 
místě činu, zásady při prvotních úkonech na místě činu, označení policistů na místě činu, kdo 
má oprávnění vstoupit na místo činu, pojem a význam ohledání místa činu, druhy ohledání 
místa činu – jejich stručná charakteristika, zásady postupu ohledání v místnosti a terénu, 
subjekty a účastníci ohledání, fáze ohledání, taktika ohledání v místnosti a terénu 
 
Výslech – pojem výslechu a výpovědi, druhy výslechu, příprava výslechu, stádia výslechu, 
taktika výslechu, zásady při dotazování, dokumentace průběhu a výsledku výslechu 
 
Domovní prohlídka a rekognice – pojem, cíl domovní prohlídky, příprava domovní 
prohlídky, taktika a dokumentace domovní prohlídky, pojem, podstata a význam rekognice, 
druhy rekognice, subjekty rekognice, příprava rekognice, taktika provedení rekognice, 
dokumentace a hodnocení průběhu a výsledku rekognice 
 
Pátrání po osobách a věcech – pojem a význam pátrání, objekty pátrání, kdo může být do 
pátrání zapojen, druhy pátrání, informační systémy pro účely pátrání, pátrací prostředky, 
formy pátrání, shromažďování a hodnocení informací o objektech pátrání, taktické zásady 
pátrání, postup v pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách 
 
Činnost v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) – pojem, složky IZS, pojem 
nebezpečí, riziko, hrozba, útok, pojem přírodní katastrofa, sociální katastrofa, živelná 
pohroma, jejich druhy a charakteristika, opatření jednotlivých složek IZS včetně úřadů a 
chování obyvatelstva 
 
Pachatel a oběť trestného činu, kriminologická charakteristika – pojem pachatele 
trestného činu, typologie pachatelů a jejich charakteristika, pojem viktimologie, viktimnost, 
viktimizace, druhotná újma, pojem oběť a zvlášť zranitelná oběť, újma způsobená oběti, 
typologie oběti a jejich charakteristika, práva obětí trestného činu, co jsou restorativní 
programy 
 
Kriminologie a prevence kriminality – pojem, úkoly a předmět kriminologie, kriminologie 
a ostatní kriminální vědy, pojem prevence, okruh subjektů poskytující prevenci, sociální, 
situační, viktimologická prevence, primární, sekundární a terciární prevence. 


