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67
NAŘÍZENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 15. prosince 2008,
kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností
Změna: NMV č. 3/2011
NMV č. 32/2015
NMV č. 26/2016
NMV č. 34/2016
NMV č. 26/2018
Ministerstvo vnitra podle § 6 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, s t a n o v í:
ČI. 1
Útvary Policie České republiky s celostátní působností
(1) Útvary Policie České republiky (dále jen „policie") s celostátní působností1)
jsou
a) Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a
vyšetřování,
b) Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování,
c) Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování,
d) Útvar speciálních činností služby kriminální policie a vyšetřování,
e) Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a
vyšetřování,
f)

Kriminalistický ústav,

g) Útvar rychlého nasazení,
h) Ochranná služba,
i)

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky,

j)

Letecká služba,

k) Ředitelství služby cizinecké policie,
l)

Pyrotechnická služba,

m) Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy.
(2) Útvary policie s celostátní působností řídí Policejní prezidium České
republiky. Podrobnosti o řízení útvarů policie s celostátní působností stanoví policejní
prezident svým interním aktem řízení.

1)

§ 6 odst. l písm. b) zákona č. 273 2008 Sb., o Policii České republiky.
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ČI. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se
a) nařízení Ministerstva vnitra č. 60/2006, kterým se stanoví organizace Policie
České republiky,
b) nařízení Ministerstva vnitra č. 9/2008, kterým se mění nařízení Ministerstva vnitra
č. 60/2006, kterým se stanoví organizace Policie České republiky,
c) nařízení Ministerstva vnitra č. 21/2008, kterým se mění nařízení Ministerstva
vnitra č. 60/2006, kterým se stanoví organizace Policie České republiky, ve znění
nařízení Ministerstva vnitra č. 9/2008,
d) nařízení Ministerstva vnitra č. 66/2008, kterým se mění nařízení Ministerstva
vnitra č. 60/2006, kterým se stanoví organizace Policie České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
ČI. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Č. j. MV-82778-2/SP-2008
Ministr vnitra
MUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.

Obdrží:
M, N, útvary ministerstva, OSS, SPO;
Policie ČR - policejní prezidium
Záznam
S nařízením byli seznámeni (dne - kým): __________________________________
Opatření učiněná k provedení nařízení: ___________________________________
___________________________________________________________________
Kontrolou pověřen: ___________________________________________________
Datum: _________________ Podpis: _____________________________________
Doporučené heslo pro dokumentaci:
organizace policie
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S c h v a l u j i : genmjr. Mgr. Bc. Tomáš TUHÝ v. r.
policejní prezident
d n e : 22. května 2017
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
KRIMINALISTICKÉHO ÚSTAVU PRAHA
Kriminalistický ústav Praha (dále jen „ústav“) je zřízen nařízením Ministerstva
vnitra č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní
působností.
ČÁST PRVNÍ
PŮSOBNOST A ORGANIZACE
Čl. 1
Základní ustanovení
Ústav je útvarem Policie České republiky (dále jen „policie“) s celostátní
působností specializovaným na provádění kriminalistickotechnické a znalecké
činnosti. Je ústředním metodicko-řídícím, odborným a kontrolním pracovištěm policie
po linii kriminalistickotechnické a znalecké služby a vědeckovýzkumným pracovištěm
policie.
Čl. 2
Působnost ústavu
Ústav zejména
a) jako odborný garant metodicky řídí výkon kriminalistickotechnické a znalecké
činnosti v policii a provádí její kontrolu,
b) provádí kriminalistickotechnickou a znaleckou činnost v oborech kriminalistika,
elektrotechnika, chemie, písmoznalectví a strojírenství ve smyslu právních
předpisů1) a interních aktů řízení2) především pro orgány činné v trestním řízení
a další útvary a organizační články policie a Ministerstva vnitra České republiky
(dále jen „ministerstvo“), případně pro jiné orgány veřejné moci,
c) na základě požadavků zajišťuje výjezdy svých pracovníků k ohledání nebo
dokumentaci míst trestných činů a k mimořádným událostem,
d) v mezích své působnosti poskytuje orgánům činným v trestním řízení (případně
dalším orgánům veřejné moci) konzultační činnosti,
e) vede celostátní znalecké, kriminalistické a studijní evidence a sbírky,
1)

2)

Např. § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vyhláška č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, § 105 až 111 zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestního řádu).
Např. závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické
činnosti Policie České republiky, závazný pokyn policejního prezidenta č. 77/2009,
kterým se upravuje věcná, funkční a místní příslušnost znaleckých pracovišť Policie
České republiky.
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systémů

souvisejících

g) provádí aplikovaný výzkum, vývoj a inovace a technický rozvoj v oborech
kriminalistika, elektrotechnika, chemie, písmoznalectví a strojírenství,
h) zajišťuje a organizuje vývoj a výrobu technických prostředků, přístrojů, zařízení,
pomůcek, počítačových programů a vede jejich dokumentaci,
i)

spolupracuje při plnění svých úkolů s jinými útvary a organizačními články policie,
resortními a mimorezortními subjekty a orgány, mezinárodními organizacemi
a zahraničními institucemi,

j)

zabezpečuje činnosti národního kontaktního centra pro mezinárodní výměnu
daktyloskopických a genetických referenčních údajů3),

k) je věcným gestorem4) vzdělávání v oblasti kriminalistickotechnické a znalecké
činnosti,
l)

zajišťuje fungování a rozvoj týmu pro identifikaci obětí hromadného neštěstí (tým
DVI – Disaster Victim Identification),

m) zpracovává analýzy a celostátní statistiky kriminalistickotechnické a znalecké
činnosti policie,
n) se podílí v mezích své působnosti na přípravě právních předpisů, interních aktů
řízení a dohod,
o) plní ve vymezeném rozsahu úkoly správního orgánu ve správním řízení.
Čl. 3
Organizační členění ústavu
(1) Ústav je organizačně členěn na
a) organizační články v působnosti náměstka ředitele pro podporu výkonu, kterými
jsou
1. odbor pro podporu výkonu, jehož součástí je
1.1. organizační oddělení,
1.2. oddělení metodiky, analytiky a legislativy,
1.3. oddělení informatiky,
1.4. oddělení logistiky,
2. oddělení mezinárodní spolupráce a vzdělávání,
3. oddělení podpory vědy,

3)

4)

Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení příhraniční spolupráce, zejména v boji proti
terorismu a příhraniční trestné činnosti.
Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení
přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a příhraniční trestné činnosti.
Čl. 2 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 1/2014, kterým se upravuje profesní
vzdělávání.
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b) organizační články v působnosti náměstka ředitele pro výkon, kterými jsou
1. odbor technických zkoumání, jehož součástí je
1.1. oddělení technické diagnostiky,
1.2. oddělení kyberkriminality a elektrotechniky,
1.3. oddělení balistiky,
1.4. oddělení grafických analýz,
2. odbor přírodovědných zkoumání, jehož součástí je
2.1. oddělení genetiky,
2.2. oddělení LABUS,
2.3. oddělení chemie a fyziky,
2.4. oddělení speciální biologie,
3. odbor daktyloskopie a dokumentace, jehož součástí je
3.1. oddělení daktyloskopické identifikace osob,
3.2. oddělení daktyloskopické identifikace stop,
3.3. oddělení dokumentace a speciálních analýz,
4. oddělení evidence a koordinace zakázek.
(2) Organizační články uvedené v odstavci 1 řídí jejich vedoucí, je-li tato
funkce zřízena, nebo příslušník policie (dále jen „policista“) první a druhé řídící
úrovně.
(3) Organizační články ústavu se v mezích své působnosti podílejí na plnění
úkolů ústavu podle čl. 2.
(4) Organizační články ústavu spolu vzájemně spolupracují a poskytují si
v mezích své působnosti podporu. Obdobně spolupracují v rámci své působnosti
s útvary policie, ministerstva a s mimoresortními subjekty.
Čl. 4
Oprávněné úřední osoby
Oprávněnými úředními osobami ve správním řízení jsou
a) ředitel,
b) náměstci ředitele,
c) policisté a zaměstnanci policie (dále jen „zaměstnanec“) určení osobami
uvedenými v písmenech a) a b).
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ČÁST DRUHÁ
ŘÍDÍCÍ ÚROVNĚ A STUPNĚ ŘÍZENÍ
Výčet řídících úrovní a stupňů řízení
Čl. 5
Ústav řídí ředitel. Na řízení se v mezích své působnosti podílejí vedoucí
policisté první až třetí řídící úrovně5) a vedoucí zaměstnanec prvního stupně řízení6).
Čl. 6
Vedoucí policista první řídící úrovně
Vedoucím policistou první řídící úrovně je
a) ředitel,
b) náměstek ředitele pro podporu výkonu,
c) náměstek ředitele pro výkon.
Čl. 7
Ředitel
(1) Ředitel odpovídá za řízení a činnost ústavu náměstkovi policejního
prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování7).
(2) Při plnění úkolů podle odstavce 1 ředitel odpovídá zejména za
a) zabezpečování plnění úkolů ústavu a stanoví hlavní úkoly a cíle ústavu,
b) zastupování ústavu navenek,
c) zajištění součinnosti s organizačními články Policejního prezidia České republiky
(dále jen „prezidium"), útvary policie a ministerstva a spolupráce s dalšími orgány
veřejné moci, organizacemi a institucemi včetně zahraničních,
d) stanovení podrobností řízení organizačních článků ústavu a součinnosti mezi
nimi,
e) stanovení pravomocí vedoucích policistů a vedoucích zaměstnanců,
f)

opatření k zabezpečení připravenosti ústavu k plnění úkolů při řešení krizových
situací8),

g) vyřizování podání ve stanoveném rozsahu,
5)

6)

7)
8)

§ 118 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů.
Čl. 12 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí
některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů.
§ 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce.
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 194/2006, kterým se stanoví příplatek za
vedení vedoucích zaměstnanců Policie České republiky.
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 137/2009, o organizaci Policie České republiky.
Čl. 5 odst. 5 nařízení Ministerstva vnitra č. 6/2010, k zajištění plnění úkolů za stavu
nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a přípravě na
jejich řešení.
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h) publikační prostředky ústavu,
i)

tvorbu koncepce a řízení výkonu kriminalistickotechnické a znalecké činnosti
ústavu,

j)

podepisování výstupů znaleckého zkoumání a zpráv o výsledcích
fyziodetekčního vyšetření zpracovaných v ústavu9); tuto pravomoc může
delegovat na podřízené policisty svým interním aktem řízení,

k) zabezpečení ochrany utajovaných informací podle právních předpisů10),
l)

zabezpečení plnění úkolů v oblasti systému managementu kvality11),

m) zabezpečení úkolů souvisejících
zabezpečením útvaru.

se

správou

majetku

a

ekonomickým

(3) Ředitel přímo řídí
a) náměstka ředitele pro podporu výkonu,
b) náměstka ředitele pro výkon,
c) radu - manažera kvality,
d) vrchního komisaře - tiskového mluvčího.
(4) Ředitel je oprávněn za účelem sjednocování praxe svolávat porady
znaleckých pracovišť policie.
(5) Ředitel je zmocněn k přípravě a vydávání interních aktů řízení v oblasti
kriminalistickotechnické a znalecké činnosti v policii12).
(6) Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv,
povinností a odpovědnosti ředitele náměstek ředitele pro podporu výkonu, s výjimkou
věcí, které si ředitel vyhradí. Za nepřítomnosti ředitele a náměstka ředitele pro
podporu výkonu přechází zastupování na náměstka ředitele pro výkon s výjimkou
věcí, které si ředitel nebo náměstek ředitele pro podporu výkonu vyhradí.
Čl. 8
Náměstek ředitele pro podporu výkonu
(1) Náměstek ředitele pro podporu výkonu odpovídá zejména za
a) plnění úkolů ústavu stanovených v čl. 2 písm. g), h) a k); jeho případné další
pravomoci stanoví ředitel interním aktem řízení13),

9)
10)

11)

12)
13)

Např. závazný pokyn policejního prezidenta č. 77/2009.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Nařízení Ministerstva vnitra č. 42/2012, o provádění ochrany utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti.
Rozkaz policejního prezidenta č. 1/2013, kterým se stanoví povinnost akreditace
Kriminalistického ústavu Praha a odborů kriminalistické techniky a expertiz krajských
ředitelství Policie České republiky.
Čl. 11 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 77/2009.
Např. pokyn ředitele Kriminalistického ústavu Praha č. 4/2012, kterým se stanoví
pravidla řízení výzkumu, vývoje a inovací v Kriminalistickém ústavu Praha, pokyn
ředitele Kriminalistického ústavu Praha č. 52/2013, o vědeckém kolegiu a vědecké radě.
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b) koordinaci zahraničních služebních cest policistů ústavu a pracovních cest
zaměstnanců ústavu,
c) zastupování ústavu při jednání s jinými orgány, organizacemi a osobami na
základě a v rozsahu pověření ředitele,
d) vytváření podmínek, koordinaci a řízení výkonu služby a práce podřízených
policistů a zaměstnanců, včetně koordinace s ostatními organizačními články a
útvary policie,
e) hospodárné využívání prostředků podřízenými policisty a zaměstnanci,
f)

zabezpečení úkolů souvisejících
zabezpečením ústavu,

se

správou

majetku

a

ekonomickým

g) předkládání návrhů řediteli na vnitřní uspořádání a personální obsazení jím
řízených organizačních článků,
h) plnění dalších úkolů uložených ředitelem.
(2) Náměstek ředitele pro podporu výkonu přímo řídí
a) vedoucího odboru pro podporu výkonu,
b) radu úseku podpory výkonu,
c) oddělení mezinárodní spolupráce a vzdělávání,
d) oddělení podpory vědy.
Čl. 9
Náměstek ředitele pro výkon
(1) Náměstek ředitele pro výkon odpovídá zejména za
a) vytváření podmínek, koordinaci a řízení výkonu kriminalistickotechnické a
znalecké činnosti prováděné v ústavu,
b) předkládání
podkladů
řediteli,
které
slouží
ke
stanovení
kriminalistickotechnické a znalecké činnosti prováděné v ústavu,

cílů

c) zastupování ústavu při jednání s jinými orgány, organizacemi a osobami na
základě a v rozsahu pověření ředitele,
d) koordinaci činnosti organizačních článků ústavu ve své působnosti, včetně
koordinace s ostatními organizačními články a útvary policie,
e) hospodárné
působnosti,
f)

využívání

prostředků

organizačními

články

ústavu

ve

své

plnění úkolů v oblasti systému managementu kvality ve své působnosti,

g) předkládání návrhů řediteli na vnitřní uspořádání a personální obsazení jím
řízených organizačních článků,
h) plnění dalších úkolů uložených ředitelem.
(2) Náměstek ředitele pro výkon přímo řídí
a) vedoucího odboru technických zkoumání,
b) vedoucího odboru přírodovědných zkoumání,
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c) vedoucího odboru daktyloskopie a dokumentace,
d) oddělení evidence a koordinace zakázek,
e) koordinátora znalecké činnosti.
Čl. 10
Vedoucí policista druhé řídící úrovně
(1) Vedoucím policistou druhé řídící úrovně je
a) vedoucí odboru pro podporu výkonu,
b) vedoucí odboru technických zkoumání,
c) vedoucí odboru přírodovědných zkoumání,
d) vedoucí odboru daktyloskopie a dokumentace,
e) zástupci vedoucích uvedených v písmenech b) až d).
(2) Mimo vedoucí policisty uvedené v čl. 11, 12 a 14 může ředitel pověřit
řízením některého organizačního článku jiného policistu nebo zaměstnance, který je
na základě tohoto pověření oprávněn organizovat, řídit, kontrolovat a hodnotit práci
jiných pracovníků a dávat jim k tomu pokyny.
Čl. 11
Vedoucí odboru
(1) Vedoucí odboru řídí, organizuje, kontroluje a vyhodnocuje práci jím
řízeného odboru.
(2) Vedoucí odboru zejména
a) řídí, kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů podřízených oddělení prostřednictvím
jejich vedoucích,
b) odpovídá za včasné a řádné zpracování výstupů znaleckého zkoumání a zpráv o
výsledcích fyziodetekčního vyšetření zpracovaných v jemu podřízených
odděleních a stvrzuje je svým podpisem, pokud je k tomu zmocněn interním
aktem řízení ředitele,
c) na svěřeném úseku zabezpečuje plnění úkolů v oblasti systému managementu
kvality; odpovídá za věcnou správnost a úplnost zpracovávaných dokumentů
v této oblasti,
d) odpovídá za včasné a přesné zpracování údajů do statistiky
kriminalistickotechnické a znalecké činnosti ústavu v rámci svěřeného úseku,
e) vytváří podřízeným pracovníkům podmínky pro plnění úkolů
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a technického rozvoje,
f)

v oblasti

se podílí na metodickém řízení a kontrole nižších stupňů řízení a po linii své
odbornosti také jiných kriminalistickotechnických a znaleckých pracovišť policie,

g) zastupuje ústav při jednání s jinými orgány, organizacemi a osobami na základě
a v rozsahu pověření ředitele nebo jeho náměstků,
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h) předkládá řediteli požadavky na logistické zabezpečení a odpovídá za návrhy
k nakládání s finančními prostředky v jím řízených organizačních článcích
v souladu s rozpočtovými pravidly,
i)

předkládá řediteli návrhy na vnitřní uspořádání a personální obsazení jím
řízených organizačních článků,

j)

se podílí na vytváření podmínek pro zvyšování odborné kvalifikace a služební
přípravy podřízených pracovníků,

k) odpovídá za dodržování právních předpisů a plnění úkolů v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci a požární ochrany.
(3) Vedoucího odboru zastupuje zástupce vedoucího odboru, vyjma
vedoucího odboru pro podporu výkonu.
(4) Zastupitelnost vedoucích policistů druhé řídící úrovně může stanovit svým
interním aktem řízení ředitel.
Čl. 12
Zástupce vedoucího odboru
(1) Zástupce vedoucího odboru zastupuje vedoucího odboru v době jeho
nepřítomnosti v plném rozsahu práv, povinností a odpovědnosti, mimo věci, které si
vedoucí odboru vyhradí.
(2) Pro případ nepřítomnosti nebo neobsazení funkce zástupce vedoucího
odboru stanoví jeho zastupitelnost svým interním aktem řízení ředitel.
(3) Zástupce vedoucího odboru
a) technických zkoumání přímo řídí oddělení kyberkriminality a elektrotechniky,
b) přírodovědných zkoumání přímo řídí oddělení chemie a fyziky,
c) daktyloskopie a dokumentace přímo řídí oddělení dokumentace a speciálních
analýz.
Čl. 13
Vedoucí policista třetí řídící úrovně
a vedoucí zaměstnanec prvního stupně řízení
(1) Vedoucími policisty třetí řídící úrovně jsou vedoucí oddělení.
(2) Vedoucím zaměstnancem prvního stupně řízení je vedoucí oddělení
logistiky.
Čl. 14
Vedoucí oddělení
(1) Vedoucí oddělení řídí, organizuje, kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů
jím řízeného oddělení. Odpovídá za jeho činnost vedoucímu odboru, jemuž je přímo
podřízen.
(2) Vedoucího oddělení v případě jeho nepřítomnosti nebo neobsazení funkce
zastupuje v plném rozsahu vedoucí příslušného odboru.
(3) Vedoucí oddělení zejména
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a) přiděluje úkoly podřízeným pracovníkům včetně zpracování výstupů znaleckého
zkoumání, provedení kriminalistickotechnických činností, zpráv o výsledcích
fyziodetekčního vyšetření a ostatních dokumentů, a to v rozsahu, v němž jsou
oprávněni tyto činnosti vykonávat,
b) odpovídá za včasné a řádné provedení úkolů a výstupů znaleckého zkoumání,
provedení kriminalistickotechnických činností, zpracování zpráv o výsledcích
fyziodetekčního vyšetření a ostatních dokumentů a předkládá je ke schválení
vedoucímu odboru, případně řediteli14),
c) na svěřeném úseku zabezpečuje plnění úkolů v oblasti systému managementu
kvality, odpovídá za věcnou správnost a úplnost zpracovávaných dokumentů
v této oblasti,
d) předkládá vedoucímu odboru požadavky na logistické zabezpečení jím řízeného
organizačního článku, a to v souladu s rozpočtovými pravidly,
e) vytváří na svěřeném úseku podmínky pro plnění úkolů v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací a technického rozvoje,
f)

se podílí na vytváření podmínek pro zvyšování odborné kvalifikace podřízených
pracovníků,

g) v rozsahu působnosti oddělení se podílí na metodickém a odborném řízení
a kontrole jiných kriminalistickotechnických a znaleckých pracovišť policie,
h) odpovídá za dodržování právních předpisů a plnění úkolů v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci a požární ochrany,
i)

odpovídá za včasné a přesné zpracování podkladů pro údaje do statistiky
kriminalistickotechnické a znalecké činnosti ústavu a předkládá je vedoucímu
odboru,

j)

zastupuje ústav při jednání s jinými orgány, organizacemi a osobami na základě
a v rozsahu pověření ředitele nebo jeho náměstků.
Čl. 15
Manažer kvality
(1) Manažer kvality zejména

a) plní úkoly v oblasti koordinované činnosti pro uplatňování, dodržování
a zlepšování systému managementu kvality,
b) odpovídá řediteli ústavu za systém managementu kvality,
c) předkládá návrhy na usměrňování a řízení kriminalistickotechnické a znalecké
činnosti ústavu s ohledem na kvalitu,
d) v rozsahu pověření metodicky řídí, organizuje a kontroluje interní auditory v rámci
systému managementu kvality v kriminalistickotechnických a znaleckých
pracovištích policie,
e) odpovídá za správnost a úplnost dokumentů systému managementu kvality,
zpracovává metodické, technické a informační materiály,

14)

Pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád.
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metodicky pomáhá zavádět do policejní praxe postupy a metody zkoumání
v oblasti kriminalistickotechnické a znalecké činnosti vyhovující systému
managementu kvality, včetně práce na místě činu nebo místě události,

g) zpracovává a předkládá návrhy interních aktů řízení ke služební činnosti při
zavádění, udržování a zlepšování systému managementu kvality a provádí
kontrolu jejich dodržování,
h) s vědomím ředitele ústavu spolupracuje v oblasti systému managementu kvality
s tuzemskými i zahraničními resortními i mimoresortními organizacemi
a institucemi.
(2) Manažera kvality jmenuje a jeho další úkoly stanoví ředitel svým interním
aktem řízení.
(3) Manažer kvality odpovídá za svoji činnost řediteli.
Čl. 16
Tiskový mluvčí
(1) Tiskový mluvčí odpovídá zejména za
a) koordinaci a metodické vedení preventivní činnosti a mediální komunikace,
b) poskytování informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků,
c) plnění úkolů při rozvoji internetových stránek ústavu a jejich administraci,
d) plnění úkolů vyplývajících z koncepce interní komunikace policie,
e) přípravu a realizaci prezentačních akcí celostátního i regionálního charakteru a
zajišťování tvorby prezentačních předmětů pro potřeby ústavu.
(2) Tiskový mluvčí odpovídá za svoji činnost řediteli.
Čl. 17
Koordinátor znalecké činnosti
(1) Koordinátor znalecké činnosti odpovídá zejména za
a) koordinaci znalecké činnosti a za dohled nad zpracováním výstupů znaleckého
zkoumání ve stanoveném termínu,
b) metodické řízení a kontrolu spisové služby v rámci organizačních článků
podřízených náměstkovi ředitele pro výkon.
(2)
Koordinátor znalecké činnosti odpovídá za svoji činnost náměstkovi
ředitele pro výkon.
Čl. 18
Rada úseku podpory výkonu
(1) Rada úseku podpory výkonu odpovídá zejména za
a) koordinaci činností prováděných organizačními články podřízenými náměstkovi
ředitele pro podporu výkonu,
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b) metodické řízení a kontrolu spisové služby v rámci organizačních článků
podřízených náměstkovi ředitele pro podporu výkonu.
(2) Rada úseku podpory výkonu odpovídá za svoji činnost náměstkovi ředitele
pro podporu výkonu.
Čl. 19
Poradní orgány
(1) Poradními orgány ředitele jsou zejména
a) porada ředitele,
b) vědecká rada,
c) personální komise,
d) komise ředitele k prošetřování škodních událostí,
e) poradní komise,
f)

komise fondu kulturních a sociálních potřeb pro posouzení žádostí o čerpání
prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb u ústavu.

(2) Ředitel zřizuje podle potřeby další stálé nebo dočasné komise nebo
poradní orgány.
(3) Složení a úkoly poradních orgánů uvedených v odstavci 1 a zřízených
podle odstavce 2 stanoví ředitel interním aktem řízení.

ČÁST TŘETÍ
PŮSOBNOST ORGANIZAČNÍCH ČLÁNKŮ ÚSTAVU
Hlava I
Působnost organizačních článků v působnosti náměstka ředitele
pro podporu výkonu
Díl 1
Odbor pro podporu výkonu
Čl. 20
Organizační oddělení
Organizační oddělení zajišťuje zejména
a) plnění úkolů sekretariátu ředitele,
b) vnitřní a vnější korespondenci,
c) plánování a organizování služební přípravy,
d) výkon spisové služby a ukládání dokumentů v rámci organizačních článků
podřízených náměstkovi ředitele pro podporu výkonu,
e) přípravu a průběh skartačního řízení ve spolupráci s oddělením evidence a
koordinace zakázek,
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organizaci a vyhodnocení metodicko-odborných výjezdů na odbory
kriminalistické techniky a expertiz krajských ředitelství policie a předkládá řediteli
návrhy příslušných opatření,

g) shromažďování podkladů od organizačních článků ústavu a zpracování zpráv
o činnosti ústavu pro policejního prezidenta,
h) vedení přehledu interních aktů řízení15), vedení přehledu a plánování služebních
a pracovních cest a zahraničních služebních a pracovních cest,
i)

plnění úkolů v oblasti ochrany utajovaných informací,

j)

plnění úkolů bezpečnostního referenta pro oblast požární ochrany a bezpečnosti
a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci.
Čl. 21
Oddělení metodiky, analytiky a legislativy
Oddělení metodiky, analytiky a legislativy zejména

a) zajišťuje právní oblast kriminalistickotechnické a znalecké činnosti,
b) se podílí na připomínkových řízeních při tvorbě právních předpisů,
c) posuzuje soulad platných a připravovaných interních aktů řízení policejního
prezidenta a ředitele ústavu s právními předpisy a interními akty řízení vyšší
právní síly,
d) plní úkoly legislativního pracoviště16), vykonává další právní činnosti včetně
tvorby smluv a právních stanovisek a spolupracuje s dalšími legislativními
pracovišti v rámci policie a ministerstva,
e) vede sbírky interních aktů řízení a zveřejňuje interní akty řízení v informačním
systému eSIAŘ17),
f)

zajišťuje vyřizování žádostí o informace v režimu zákona o svobodném přístupu
k informacím,

g) se podílí na vyřizování žádostí subjektů údajů při realizaci jejich práva přístupu
k osobním údajům a při uplatňování jejich dalších práv v oblasti zpracování jejich
osobních údajů,
h) zpracovává statistické údaje o kriminalistickotechnické a znalecké činnosti
ústavu; tyto údaje analyzuje a předkládá řediteli návrhy příslušných opatření,
i)

zpracovává a analyzuje statistické údaje o kriminalistickotechnické a znalecké
činnosti kriminalistickotechnických a znaleckých pracovišť policie; předkládá
řediteli návrhy příslušných opatření,

j)

provádí odborné a metodické řízení a kontrolu kriminalistickotechnické a
znalecké činnosti v kriminalistickotechnických a znaleckých pracovištích policie,

k) zajišťuje konkrétní činnosti související s bezpečnostní ochranou areálu18)
a fyzickou bezpečností19).
15)
16)
17)

Čl. 17 pokynu policejního prezidenta č. 100/2013, legislativních pravidel.
Čl. 2 odst. 2 a 3 pokynu policejního prezidenta č. 100/2013.
Čl. 15 a 18 pokynu policejního prezidenta č. 100/2013.
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Čl. 22
Oddělení informatiky
Oddělení informatiky zejména
a) zabezpečuje plnění úkolů na
a administrátora telefonní sítě,

úseku

informatiky,

administrátora

sítě

b) zajišťuje provoz informačních systémů ústavu, intranetových stránek ústavu,
počítačové sítě ústavu a tvorbu speciálních programů,
c) se podílí na vývoji informačních systémů pro kriminalistickotechnickou a
znaleckou činnost policie.
Čl. 23
Oddělení logistiky
Oddělení logistiky zejména
a) ve vymezeném rozsahu20) zajišťuje a provádí ekonomickou činnost, především
zpracovává plány materiálně-technického zabezpečení v investiční i neinvestiční
oblasti a spotřebního materiálu,
b) hospodaří s přiděleným rozpočtem, zpracovává rozpočtová opatření,
c) zpracovává podklady a zajišťuje úhradu došlých faktur, vede jejich evidenci
a zajišťuje pokladní činnost,
d) v rozsahu přiděleného rozpočtu zajišťuje obchodní činnost,
e) hospodaří s majetkem, vede jeho evidence v systému SQL EVIDENCE, zajišťuje
jeho provozuschopnost, vyřazování a inventarizaci,
f)

zajišťuje činnost související s odpadovým hospodářstvím,

g) zajišťuje plánování služebních dopravních prostředků a jejich veškeré technické
ošetřování,
h) ve spolupráci s oddělením podpory vědy se podílí na zabezpečení ekonomické
činnosti v souvislosti s realizací aplikovaného výzkumu, vývoje, inovací a
technického rozvoje.
Díl 2
Oddělení mezinárodní spolupráce a vzdělávání a oddělení podpory vědy
Čl. 24
Oddělení mezinárodní spolupráce a vzdělávání
(1) Oddělení mezinárodní spolupráce a vzdělávání zejména

18)
19)
20)

Nařízení Ministerstva vnitra č. 50/2012, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana
areálů.
§ 5 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb.
Nařízení Ministerstva vnitra č. 45/2011, o řízení, organizaci a výkonu ekonomické
činnosti.
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a) koordinuje plnění úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce zejména s European
Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) a zahraničními kriminalistickými
(forenzními) institucemi,
b) zpracovává profily absolventů vzdělávacích programů specializačních kurzů
(znalecká činnost, kriminalistická technika), stanoviska k osnovám výuky
kriminalistiky a ke vzdělávacím programům Policejní akademie České republiky a
vzdělávacích zařízení Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, podílí se
na tvorbě a případně na následné realizaci vzdělávacích programů, jejichž
obsahem je kriminalistickotechnická činnost; provádí zpětnou vazbu
vzdělávacích aktivit, u kterých je věcným gestorem,
c) se podílí na organizaci odborné přípravy a vzdělávání pracovníků
kriminalistickotechnických a znaleckých pracovišť policie, včetně provádění
znaleckých zkoušek a znaleckých prolongací21) a vedení souvisejících evidencí,
d) zajišťuje
celostátní
porady,
setkání
a
semináře
s
pracovníky
kriminalistickotechnických a znaleckých pracovišt' policie, konference včetně
mezinárodních, odborné stáže a kvalifikační kurzy kriminalistických znalců,
e) plánuje, připravuje, organizuje a provádí služební zkoušku,
f)

uskutečňuje spolupráci s resortními a mimoresortními útvary a organizacemi
a s kriminalistickými pracovišti zahraničních policejních sborů včetně zajišťování
pobytu zahraničních návštěv.

(2) Součástí oddělení mezinárodní spolupráce a vzdělávání je též redakce
ústavu, která zejména zabezpečuje vydavatelsky, redakčně a technicky
a) časopis Kriminalistický sborník,
b) elektronický časopis KRIMI-info,
c) publikační a audiovizuální činnost ústavu (např. propagační materiály, metodiky,
monografie a jiné publikace, videozáznamy).
Čl. 25
Oddělení podpory vědy
Oddělení podpory vědy zejména
a) zabezpečuje po organizační a technické stránce aplikovaný výzkum, vývoj a
inovace a technický rozvoj v ústavu,
b) ve vymezeném rozsahu vykonává činnosti související s aplikovaným výzkumem,
vývojem a inovacemi a technickým rozvojem, včetně výzkumných úkolů
udělených na základě veřejné soutěže; zejména rozvíjí a zavádí nové technické
a programové prostředky pro výkon znalecké a kriminalistickotechnické činnosti
policie (především ty, které nelze získat běžným nákupem),
c) se podílí na zavádění výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a
technického rozvoje do praxe,

21)

Pokyn policejního prezidenta č. 175/2016, o odborné způsobilosti k vykonávání znalecké
a kriminalistickotechnické činnosti.
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d) ve spolupráci s oddělením logistiky se podílí na zabezpečení ekonomické
činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje, inovací a technického rozvoje,
e) zabezpečuje proces získávání zahraničních a tuzemských vědeckých informací,
f)

zabezpečuje činnost knihovny ústavu.
Hlava II
Působnost organizačních článků v působnosti náměstka ředitele pro výkon
Díl 1
Odbor technických zkoumání
Čl. 26
Oddělení technické diagnostiky

(1) Oddělení technické diagnostiky provádí výkon znalecké činnosti v oboru
strojírenství a v oboru kriminalistika v odvětvích mechanoskopie, trasologie,
defektoskopie, metalografie a technická diagnostika.
(2) Oddělení technické diagnostiky dále
a) naplňuje a využívá informační systémy TRASIS22) a MECHOS23),
b) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oborech a odvětvích podle odstavce 1,
c) zajišťuje plnění úkolů metrologa v ústavu a koordinaci zkoušek způsobilosti ve
znaleckých pracovištích.
Čl. 27
Oddělení kyberkriminality a elektrotechniky
(1) Oddělení kyberkriminality a elektrotechniky provádí výkon znalecké
činnosti v oboru elektrotechnika a v oboru kriminalistika v odvětvích elektrotechnika
a analýza dat a zkoumání nosičů dat.
(2) Oddělení kyberkriminality a elektrotechniky dále
a) spolupracuje v oblasti kyberkriminality s Národní centrálou proti organizovanému
zločinu služby kriminální policie a vyšetřování,
b) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oborech a odvětvích podle odstavce 1.
Čl. 28
Oddělení balistiky
(1) Oddělení balistiky provádí výkon znalecké činnosti v oboru kriminalistika
v odvětví balistika.
(2) Oddělení balistiky zejména dále
22)
23)

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 199/2007, o trasologickém identifikačním
systému TRASIS.
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 2/2008, o informačním systému k vedení sbírky
mechanoskopických stop - MECHOS.
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a) spravuje Ústřední sbírku balistických stop,
b) provozuje informační systém EBIS,
c) spravuje studijní a pracovní sbírku zbraní a střeliva ústavu,
d) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oboru a odvětví podle odstavce 1.
Čl. 29
Oddělení grafických analýz
(1) Oddělení grafických analýz provádí výkon znalecké činnosti v oboru
písmoznalectví v odvětvích zkoumání ručního písma, zkoumání písma psacích strojů
a v oboru kriminalistika v odvětvích zkoumání ručního písma, zkoumání písma
psacích strojů, technické zkoumání dokladů a písemností, technické zkoumání
platidel a cenin a jazykové zkoumání psaného projevu.
(2) Oddělení grafických analýz dále zajišťuje
a) vedení pracovní a studijní sbírky dokladů a cenin,
b) vedení referenční sbírky psacích prostředků a výtisků z tiskových zařízení,
c) správu informačního systému DOCEPIS,
d) vědeckovýzkumnou činnost v oborech a odvětvích podle odstavce 1.
Díl 2
Odbor přírodovědných zkoumání
Čl. 30
Oddělení speciální biologie
(1) Oddělení speciální biologie provádí výkon znalecké činnosti v oboru
kriminalistika v odvětvích biologie a antropologie.
(2) Oddělení speciální biologie zejména dále
a) zajišťuje
vedení
studijních
a
pracovních
sbírek
se
a vědeckovýzkumnou činností v oboru a odvětvích podle odstavce 1,

znaleckou

b) zajišťuje správu systému wPORIDOS a souvisejí metodickou činnost,
c) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oboru a odvětvích podle odstavce 1.
Čl. 31
Oddělení genetiky
(1) Oddělení genetiky provádí výkon znalecké činnosti v oboru kriminalistika
v odvětví genetika.
(2) Oddělení genetiky zejména dále
a) využívá systémy databáze DNA v rozsahu stanoveném interním aktem řízení24),
b) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oboru a odvětví podle odstavce 1.

24)

Pokyn policejního prezidenta č. 275/2016, o identifikačních úkonech.
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Čl. 32
Oddělení LABUS
(1) Oddělení LABUS (laboratoř bukálních stěrů) provádí ve vymezeném
rozsahu výkon znalecké činnosti v oboru kriminalistika v odvětví genetika.
(2) Oddělení LABUS dále zajišťuje
a) využívání systémů databáze DNA v rozsahu stanoveném interním aktem
řízení24),
b) činnosti související se zpracováním biologického materiálu v rámci identifikačních
úkonů,
c) úkoly správce zpracování osobních údajů zúčastněných pracovníků24),
d) porovnávání profilů DNA s databázemi DNA jiných členských států Evropské
unie a přidružených států Evropského sdružení volného obchodu podle právních
předpisů Evropské unie3),
e) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oboru a odvětví podle odstavce 1.
Čl. 33
Oddělení chemie a fyziky
(1) Oddělení chemie a fyziky provádí výkon znalecké činnosti v oboru chemie
a v oboru kriminalistika v odvětví chemie a fyzikální chemie.
(2) Oddělení chemie a fyziky zejména zajišťuje
a) v rámci znalecké činnosti zaměřené na problematiku drog, případně dalších látek
stanovených právním předpisem25),
1. sledování nových postupů (technologií) a nových vstupních surovin pro
výrobu drog a dalších látek stanovených právním předpisem25),
2. vedení sbírky vzorků omamných a psychotropních látek a identifikační
databázi spekter nových látek, které byly zachyceny na území České
republiky,
b) centrální výdej chemikálií26) pro ostatní znalecká pracoviště ústavu; zajišťuje
jejich příjem, evidování a likvidaci,
c) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oborech a odvětvích podle odstavce 1.
Díl 3
Odbor daktyloskopie a dokumentace
25)

26)

Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních
látek, přípravků je obsahujících a jedů.
Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší
množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve
zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým
účinkem.
§ 4 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemického zákona).
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Čl. 34
Oddělení daktyloskopické identifikace osob
(1) Oddělení daktyloskopické identifikace osob provádí výkon znalecké
činnosti v oboru kriminalistika v odvětví daktyloskopie.
(2) Oddělení daktyloskopické identifikace osob dále zajišťuje
a) plnění úkolů vyplývajících z nařízení o systému EURODAC27),
b) vedení Ústřední daktyloskopické sbírky (daktyloskopické karty),
c) porovnávání daktyloskopických otisků a stop s daktyloskopickými databázemi
jiných členských států Evropské unie a přidružených států Evropského sdružení
volného obchodu podle právních předpisů Evropské unie3),
d) plnění úkolů vkladatelského pracoviště infomačního systému AFIS podle
interního aktu řízení28).
Čl. 35
Oddělení daktyloskopické identifikace stop
(1) Oddělení daktyloskopické identifikace stop provádí výkon znalecké činnosti
v oboru kriminalistika v odvětví daktyloskopie.
(2) Oddělení daktyloskopické identifikace stop dále zejména
a) vede sbírku daktyloskopických stop,
b) plní úkoly vkladatelského pracoviště daktyloskopických stop do infomačního
systému AFIS,
c) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oboru a odvětví podle odstavce 1.
Čl. 36
Oddělení dokumentace a speciálních analýz
(1) Oddělení dokumentace a speciálních analýz provádí výkon znalecké
činnosti v oboru kriminalistika v odvětvích fonoskopie, zkoumání videozáznamů,
zkoumání fotografií a fotografické techniky.
(2) Oddělení dokumentace a speciálních analýz zejména
a) zajišťuje kriminalistickou dokumentaci dějů a úkonů (foto, video, fotogrammetrie,
Spheron, GPS) na místech závažných trestných činů, mimořádných událostí,
případně při jiných procesních úkonech v trestním řízení,
27)

28)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 o zřízení systému „Eurodac“
pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013,
kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného
k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země
nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání
žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů
s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU)
č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
Čl. 19 odst. 1 písm. c) bod 1 pokynu policejního prezidenta č. 275/2016.
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b) zpracovává kriminalistickou fotografickou a topografickou dokumentaci a
videodokumentaci pro organizační články prezidia a útvary policie s celostátní
působností, případně jiné útvary policie a ministerstva, zejména v případech
závažné trestné činnosti,
c) provádí fyziodetekční vyšetření zejména pro potřeby orgánů činných v trestním
řízení,
d) provádí vědeckovýzkumnou činnost v oboru a odvětvích podle odstavce 1.
Díl 4
Oddělení evidence a koordinace zakázek
Čl. 37
Oddělení evidence a koordinace zakázek zejména zajišťuje
a) v rámci výkonu spisové služby přijímání, evidování, oběh, vyřizování, odesílání a
ukládání dokumentů na úseku náměstka pro výkon,
b) dočasné uskladnění stop, které nepodléhají zkáze nebo skladování a manipulaci
podle zvláštního právního předpisu,
c) přípravu a průběh skartačního řízení ve spolupráci s organizačním oddělením.
Hlava III
Součinnost a spolupráce
Čl. 38
Součinnost a spolupráce ústavu se uskutečňuje především
a) s prezidiem a jeho organizačními články, útvary policie s celostátní působností
a ministerstvem, při
1. zajišťování znalecké činnosti, především pro orgány činné v trestním řízení
(např. znalecké posudky, odborná vyjádření), kriminalistickotechnických
a dalších činností souvisejících se znaleckou činností policie, a to i na úrovni
mezinárodní spolupráce,
2. zajišťování
kriminalistické
dokumentace,
případně
kvalifikované
kriminalistickotechnické a znalecké činnosti na místech závažných trestných
činů nebo událostí a při dalších procesních úkonech v trestním řízení,
3. zajišťování konzultativní účasti kriminalistických znalců v trestním řízení na
základě dožádání policejního orgánu nebo v jiném než trestním řízení,
4. získávání, analýze a vyhodnocování
a způsobech páchání trestné činnosti,

informací

o

nových

formách

5. zajišťování aplikovaného výzkumu, vývoje, inovací a technického rozvoje
včetně realizace projektů financovaných Evropskou komisí a jinými vnějšími
zdroji,
6. zavádění nově vypracovaných kriminalistických metod a prostředků do
policejní praxe,
7. odborném a metodickém usměrňování výkonu kriminalistickotechnické a
znalecké činnosti jimi prováděné,
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8. předávání a poskytování potřebných informací z oboru kriminalistika formou
odborné přednáškové nebo publikační činnosti,
9. zpracovávání a poskytování podkladů, informací a rozborů z oboru
kriminalistika,
b) s krajskými ředitelstvími policie při
1. odborném a metodickém řízení znaleckých a kriminalistickotechnických
pracovišt' policie,
2. získávání a zvyšování odborné kvalifikace k výkonu kriminalistickotechnické
a znalecké činnosti,
3. kontrole výkonu znalecké a kriminalistickotechnické činnosti v policii,
c) s Policejní akademií České republiky a Útvarem policejního vzdělávání
a služební přípravy při vzdělávání policistů ve znalecké a kriminalistickotechnické
činnosti,
d) s Akademií věd České republiky, vysokými školami a dalšími subjekty včetně
soukromoprávních na konkrétních úkolech výzkumu a vývoje a při pedagogické
a jiné vzdělávací činnosti,
e) s orgány veřejné moci, organizacemi a institucemi (např. státními zkušebnami)
při
1. zajišťování znalecké činnosti,
2. vývoji nových znaleckých a kriminalistickotechnických metod a prostředků
a při různých formách prevence kriminality,
3. předávání a
kriminalistika,

poskytování

vymezeného

okruhu

informací

z

oboru

4. legislativním procesu tvorby právních předpisů dotýkajících se oblasti
znalecké nebo kriminalistickotechnické činnosti,
5. zvyšování odborné přípravy jejich pracovníků (přednášková a publikační
činnost),
f)

se sdělovacími prostředky při poskytování vymezeného okruhu informací z oboru
kriminalistika,

g) se zahraničními pracovišti zejména při
1. činnosti v pracovních skupinách a komisích European Network of Forensic
Science Institutes (ENFSI), Interpolu a Europolu,
2. spolupráci v rámci trojstranné spolupráce České republiky, Polské republiky,
Slovenské republiky „Triáda“,
3. vzájemné výměně poznatků o znaleckých a ostatních metodách policejní
práce formou stáží, studijních pobytů nebo výměnou odborné literatury
a jiných studijních pomůcek,
4. výměně odborných informací, databází a poznatků z oboru kriminalistika,
chemie, elektrotechnika, písmoznalectví a strojírenství,
5. výzkumu, vývoji, inovacích a technickém rozvoji.
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ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Čl. 39
Činnost a organizace ústavu se v době branné pohotovosti státu a za
válečného stavu řídí právními předpisy29).

29)

Např. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákon č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany České republiky.
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