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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Jan Potměšil; Mgr. Lubomír Janků; JUDr. Kateřina Jamborová  
 

Hromadné akce a pravomoci Policie České republiky 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     (X)  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace      (X)  

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X  

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost): X     

Vědecká úroveň:   X    

Odborná úroveň:  X     

Výsledky:   X     

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný       

   Obsahující chyby       

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní    

   Chybí       

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      

   text je bez tohoto vybavení    

   nepřiloženy      
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 

   vyžaduje menší korekce    

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 

   zveřejnit po menších úpravách   

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Předložený příspěvek analyzuje oprávnění Policie České republiky v souvislosti  
s hromadnými akcemi, ať už se jedná o kulturní akce, sportovní či jiné obdobné společenské 
události nebo shromáždění. Hromadné akce jsou charakteristické seskupením většího počtu 
osob, z čehož mohou plynout zvýšená rizika, ať už z hlediska veřejného pořádku, dopravy 
nebo bezpečnosti. Autoři příspěvku různé typy akcí, které odpovídají této charakteristice, 
vhodně diferencovali a zhodnotili pravomoci Policie České republiky u každé z vymezených 
kategorií zvlášť, což považuji za přínosnější než zvolit nějaké „paušální“ řešení. Primární cíl 
autorů, tedy zhodnotit, zda je dostatečný současný legislativní rámec upravující pravomoci 
Policie České republiky během hromadných akcí, byl naplněn. Autoři hodnotí stávající právní 
úpravu ve všech ohledech víceméně jako dostatečnou, byť dávají na zvážení možné dílčí 
úpravy. Je pravdou, že na akce tohoto typu je Policie České republiky dobře připravena a má 
s nimi již své zkušenosti. Problémem se dnes, v kontextu zejména zahraničních zkušeností, 
však tato místa a tyto akce stávají ve vztahu k jejich zranitelnosti spočívající v otevřenosti 
veřejnosti, nízké míře zabezpečení a vysoké koncentraci osob, což přispívá k jejich 
přitažlivosti jako potenciálního cíle teroristických útoků. Připravenost policie a zajištění 
bezpečnosti těchto „měkkých cílů“ je pro policii (a nejen pro ni, ale především pro 
provozovatele, vlastníky objektů, či pořadatele a organizátory různých typů akcí) velkou 
výzvou. 
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