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Úvod 

 
V průběhu posledních deseti let prochází Policie České republiky velice 

bouřlivým obdobím. V důsledku existence společenských požadavků, vycházejících ze 

změny struktury sociálně patologických jevů v celé společnosti a s tím nedílně spojenou 

změnou složení a projevů kriminogenních faktorů, se ukázala potřeba změny  

původního zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů z roku 1991.  

Od schválení jeho nové podoby v roce 2003 nastalo několikaleté období odkladů 

jeho účinnosti a zároveň s tím příprava koncepčních změn, majících za cíl celkové 

zkvalitnění práce české policie. Od počátku roku 2007, kdy zákon č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vstoupil v účinnost, nastalo období 

velice dramatických a zásadních změn a to zejména ve dvou rovinách – první byla 

velice silná vlna odchodů služebně starších policistů a s ní související potřeba náhrady 

novými policisty a v těsné souvislosti s tímto příprava změny struktury vzdělávání a 

činnosti v praxi právě u těchto nových policistů, mající za cíl změnu přístupu policistů 

ve vztahu k veřejnosti. Zároveň probíhala a stále probíhá velice zásadní celková reforma 

české policie, která de facto upravuje v mnoha různých oblastech právě výše zmíněné 

cíle. Těmito oblastmi jsou zejména podkladová legislativa, změna fungování resortního 

školství a implantace principů tzv. community policing do běžného výkonu.    

Cílem mé práce je popis aktuálně probíhající reformy Policie České republiky a 

analýza jejich možných vlivů směrem k veřejnosti, které jsou potenciálním motivačním 

faktorem ke vstupu k policii u nových uchazečů. Pokusím se tedy najít souvislosti mezi 

prováděnou reformou, jejím vlivem na veřejnost a hypotézou, že má vliv, pozitivní i 

negativní, také na rozhodování zájemců o práci u policie a zodpovědět na otázku, jaký 

má tento vliv charakter. Dále se pokusím zjistit, jak jsou noví policisté připravení 

v praxi aplikovat získané poznatky community policing. 

Výše načrtnuté cíle jsou prezentovány ve čtyřech tematických blocích.  První z 

nich se zabývá popisem obecného rámce reformních změn. Ve třech tematicky 

oddělených kapitolách se nejprve zabývám kontextem potřeby vzniku a realizace 

reformních kroků a poté vlivem politických změn ve společnosti na samotný způsob a 

obsah reforem. V poslední části konstatuji problematičnost sepětí politických kontextů a  
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fungování, respektive vývoj problematiky bezpečnostních složek státu v obecné rovině. 

 Druhý navazující blok pojednává o velice důležité součásti reformy české 

policie – zákonu o služebním poměru. V souvislosti s již zmiňovanými politickými 

vlivy vylí čím snahu o jeho novelizaci s popisem, chybami a jejich možnými důsledky 

v případě přijetí. Dále popíšu stručně některé aplikační problémy v praxi s ukázkami 

možných způsobů jejich řešení. 

Třetí blok popisuje stav resortního policejního školství právě v souvislosti 

s prováděnou reformou PČR. V první podkapitole popisuji  nejdůležitější stavební 

kámen policejního vzdělávání, tzv. základní odbornou přípravu. Dále věnuji prostor 

popisu mezinárodní spolupráce v rámci resortního školství a také vytýčení obecně 

platných principů a cílů, na kterých bude celoživotní odborné vzdělávání u Ministerstva 

vnitra koncipováno. 

Čtvrtý, závěrečný blok teoretické části věnuji popisu principu aplikace tzv. 

community policing do praxe v České republice. V první podkapitole přiblížím její 

podobnost s  principy restorative justice včetně popisů aplikací a navážu v další 

částí popisem praktické bolesti dnešní doby – odcizení běžného občana a policistů. Dále 

se pokusím ukázkami praktických činností z tzv. manuálu uniformované policie, 

vytvořeného právě pro vysvětlení principů community policing, co nejlépe vysvětlit, 

jakým způsobem se může směřování činností této součásti české policie v budoucnu 

ubírat. 

V praktické části práce bude formou dotazníkového šetření proveden aplikovaný 

průzkum, který potvrdí či vyvrátí platnost stanovených hypotéz. Ve své práci použiji 

nejprve metodu obsahové analýzy dostupných materiálů a rozhodovací analýzu při 

řešení správných postupů při realizaci a konkrétní aplikaci reformních kroků do praxe. 

Pro ověření stanovených hypotéz a splnění cílů diplomové práce bude dále využita 

metoda dotazníkového šetření, při níž kvalita získaných názorů dotazovaných 

respondentů bude závislá také na pravdivosti jejich odpovědí. 

Popisované kroky probíhající reformy české policie ještě stále nejsou dokončeny 

a proto si moje práce nedělá ambice kategoricky hodnotit. Platí ovšem fakt, že 

hodnocení právě optikou těch, kteří v nejbližším období budou tvořit nejviditelnější část  

policie, je jistě skutečností, ze které lze do budoucna mnohé predikovat. 



8 
 

 

1. Reforma české policie 

V této úvodní kapitole nejprve vysvětlím ve stručnosti výchozí bod stavu  české policie, 

dále prováděné kroky probíhající reformy  a její zamýšlené cíle.  Uvedené jsem rozdělil 

tematicky do dvou základních části  - úvodní s konstatováním výchozích bodů v kontextu 

vývoje společnosti od roku 1989 a popisem souvisejících legislativních změn. Druhou 

část věnuji vysvětlení vlivu politických faktorů na reformu české policie a její samotnou 

realizaci v průběhu let 2007 – 2010. 

1.1  Reforma – obecný rámec změn 

Policie České republiky byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 283/1991 Sb., o 

Policii České republiky. První a zároveň i poslední větší a zásadnější reforma jejích 

činností a pravomocí tedy proběhla v souvislosti s rozdělením státu a vznikem 

samostatné České republiky jako suverénního státu.1 Od tohoto data se policie vyvíjela 

tak, jak se vyvíjela česká společnost a potřeba změn se řešila novelami zmíněného 

zákona, kdy v konečném součtu jich bylo více než třicet. 

Po více než patnácti letech od zřízení novodobého policejního sboru začalo být 

více než zřejmé, že právní úprava oblasti veřejného pořádku je roztříštěná, 

nekoordinovaná a tím pádem i ne zcela efektivní. Současně s tím i výrazně stouply 

nároky společnosti, která čím dál více volala a stále volá po vstřícném a současně 

vyváženém přístupu policistů. Nedílnou součástí vnímání potřeby změn byly 

samozřejmě i souvislosti, spojené se změnou struktury trestných činů po roce 1989 a 

potřebou na ně reagovat úpravou právního rámce. 

 Proto byla v roce 2006 zpracována rozsáhlá analýza policejních činností, která 

se společně s relevantními průzkumy veřejného mínění stala stěžejním materiálem pro 

nastávající reformu. Podkladový materiál (tzv. Koncept reformy,2 zpracovaný týmem 

tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera), byl diskutován v Parlamentu České 

republiky, se zástupci Ministerstva vnitra ČR, s představiteli samotné policie, se 

                                                 
1
    Wikipedia. (2009). Získáno 2. 8 .2009, z Wikipedia.com: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1nik_%C4%8Ceskoslovenska  

2
    MUDr. Mgr. Ivan Langer, Reforma Policie ČR, podklady na jednání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 
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zástupci místních samospráv a s odbornou i laickou veřejností. Už v této fázi se zřetelně 

projevovala různorodost názorů na správnost vytčených cílů, a to zejména v souvislosti 

s politickou příslušností jednotlivců a také fakt, že daná problematika je ve své 

komplexnosti velice složitá a nepřehledná.  

Samotná příprava a realizace reformy české policie se stala jednou z priorit 

programového prohlášení tehdejší vlády.3 Primárním cílem se tedy stalo přeměnit 

českou policii v moderní policejní sbor, který by byl tvořen profesionálně vystupujícími 

policisty, pracujícími v moderních a vhodných podmínkách. 

Došlo k základnímu rozdělení cílů reformy do deseti základních pilířů, 

tvořených komplexem legislativních i nelegislativních opatření, směřující k vytyčeným 

cílům: 

• působnost a pravomoci policie a dalších subjektů při zajišťování vnitřní bezpečnosti 

státu; 

• územní členění a organizační struktura; 

• nové ekonomické postavení policie; 

• vnitřní a vnější kontrola; 

• vzdělávání policistů – klíč k profesionalitě; 

• služební zákon, práce s lidmi; 

• projekt P 1000; 

• nová struktura neuniformované policie; 

• elektronizace práce; 

• debyrokratizace. 

V roce 2007 byla reforma představena veřejnosti a následně byly v polovině 

roku 2008 v Parlamentu České republiky schváleny zákon z.č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky a z.č. 274/2008 Sb., tzv. „změnový“, které společně tvoří základní 

právní rámec pro realizaci reformních kroků. Druhá polovina roku 2008 byla plně 

vyhrazena přípravě na aplikační praxi nových zákonů, které nabyly účinnosti dnem 1. 

ledna 2009. Od tohoto datu začala česká policie pracovat v nových podmínkách, kdy 

začala reformu uskutečňovat v praxi. Toto je samozřejmě dlouhodobý proces, který 

bude trvat řadu let, kdy dochází mimo zmiňovaný legislativní rámec i ke změnám ve 

                                                 
3
    Vlada. (2009). Získáno 5. 5. 2009 z Vláda.cz: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780 
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vzdělávání, aplikování principů community policing v praxi, posílení prevence jakožto 

vhodného nástroje snižování kriminality a také ke zvýšené pozornosti k problémům 

menšin a jejich začlenění do společnosti coby další zásadní aspekt pro budoucí změny 

vnímání činnosti policie v očích veřejnosti.  

Ačkoliv platí, že česká policie se v posledních letech těší relativně vysoké 

důvěře veřejnosti, která dosahuje hodnoty mezi 65-70%,4 potýká se s celou řadou 

problémů, které se snaží reformní kroky systémově řešit. Od 1. ledna 2010 došlo 

k zásadní změně v územním uspořádání policie na úrovni krajských ředitelství, kdy na 

základě rozhodnutí o harmonizaci jejich územního členění s krajským uspořádáním 

místní samosprávy došlo ke vzniku nových ředitelstvích Policie ČR. Tato změna se 

může v případě vhodně zvolených postupů při realizaci stát přínosnou pro logistické 

fungování činností policie.  

V situaci, kdy základním pilířem nové organizační struktury je nově krajské 

ředitelství s  územními odbory vnější služby a odbory služby kriminální policie a 

vyšetřování na teritoriích předešlých okresních ředitelstvích platí, že na zmíněných 

územních odborech zůstal pouze výkon tzv. základních policejních činností a veškeré 

podpůrné činnosti, zejména personální, logistické či ekonomické, jsou nově zajišťovány 

z krajské úrovně. Došlo tudíž k zefektivnění řízení a nastavení účinnější spolupráce 

s místní samosprávou a zároveň zvýšení výkonnostního potenciálu policie. Také došlo k 

posílení osobní zodpovědnosti konkrétních vedoucích pracovníků za bezpečnostní 

situaci v daném teritoriu.  

Na úrovni kraje je významnou výhodou docílení stavu, kdy každý krajský ředitel 

policie bude mít odpovídajícího partnera v podobě hejtmana daného kraje, se kterým 

bude moci společně řešit bezpečnostní problémy daného území a společně tak budou 

moci sdílet teritoriální odpovědnost za bezpečností situaci ve svém kraji, protože za 

předchozího územního uspořádání toto nebylo možné. K navázání této tolik potřebné 

spolupráce a posilování partnerství jistě přispívají i tzv. koordinační dohody, které lze 

nově uzavírat mezi obcemi a příslušnými útvary policie a které umožňují společný 

postup při zajišťování veřejného pořádku v dané lokalitě, kdy například dohoda stanoví 

podíl odpovědnosti jednotlivých subjektů, personální či ekonomické 

spoluzodpovědnosti apod. Dobrým příkladem takové spolupráce může být například 

                                                 
4    Agentura Ipsos Tambor, Spokojenost občanů z prací Policie ČR, výzkum veřejného mínění pro Policejní prezidium ČR za  roky 
2007, 2008 
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situace, kdy město s policií společně nakoupí součásti kamerového systému a společně 

jej bude provozovat a vyhodnocovat.  

 Také je zapotřebí konstatovat, přes stále probíhající realizaci Projektu P 1000,5 

stále ne vždy a všude adekvátní materiální zabezpečení organizačních článků policie. 

Problémem částečně stále zůstává i nevhodná roztříštěnost informačních systémů, 

kterých je stále přes padesát. Je zřejmé, že je vhodné je sloučit do optimálně jediné 

platformy, která by byla použitelná pro sdílení informací pro policii i ostatní státní 

orgány, zainteresované na krocích, prováděných v rámci trestního řízení. Je také potřeba 

vymítit přebujelou byrokracii, která je obecně problémem každé státní správy. S tímto 

souvisí i fakt nedostatečného využívání informačních technologií a to jak při výkonu 

samotné policejní práce, tak například při její vhodné prezentaci na veřejnosti v rámci 

zkvalitnění nejen práce samotné, ale i při jakémsi budování „image“.  

Z uvedeného je zřejmé, že problémů samotných bylo, a to zejména před 

započetím reformy, velice mnoho. Z nich je zapotřebí zmínit i ten na první pohled 

nepodstatný – chování samotných policistů, které je veřejností mnohdy vnímáno jako 

příliš uzavřené, nedostatečně vstřícné, někdy až arogantní. U služebně mladších 

policistů mohou být na vině zejména malé profesní zkušenosti a z toho plynoucí 

nejistota v kontaktu s občanem, kdy právě tuto nejistotu mohou tito policisté zakrývat 

příliš autoritativním stylem komunikace. Také se často projevují nedostatečné 

komunikační schopnosti, kdy mnohdy reagují pod vlivem emocí a proto ne vždy  dodrží 

stanovený služební postup. U služebně starších policistů se naopak jedná zejména o 

riziko související se syndromem vyhoření a se sklonem k pasivitě až apatii, což se 

samozřejmě také velice negativně promítá v přímém kontaktu s občany. Je zřejmé, že 

změnit myšlení a chování lidí bylo, je a bude jeden z nejtěžších manažerských úkolů a 

že je zapotřebí, aby ho vedení české policie vnímalo jako jeden ze zásadních úkolů 

reformy. 

Byl již zmíněn legislativní rámec, tvořený novým zákonem o policii (z.č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky) a tzv. změnovým zákonem (z.č. 274/2008 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České 

republiky). Protože se z logiky věci jedná o nejrozsáhlejší a nejucelenější legislativní 

změny v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti, je zapotřebí zmínit konkrétní cíle, ve 

                                                 
5
    MVCR. (2009). Získáno 17. 7. 2009  z mvcr.cz: http://www.mvcr.cz/clanek/p1000.aspx  
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kterých je rámcově ukotven nový styl policejní práce. Nejedná se o jakousi duplikaci či 

zestručnění tzv. reformních pilířů, ale o širší vymezení této problematiky jak z hlediska 

legislativy, tak z hlediska ekonomického a manažerského. 

Zmíněné cíle by měly primárně spočívat v těchto oblastech: 

• debyrokratizace; 

• zefektivnění policejní činnosti (výkon v terénu co největším počtem policistů); 

• vytvoření moderní organizační struktury policie (efektivnější a pružnější řízení, 

méně řídících pracovníků, méně policistů v kancelářích, více v terénu); 

• sdílení odpovědnosti za bezpečnost s veřejnými i soukromými subjekty (úkoly na 

poli bezpečnosti neplní jen policie, ale i územní samospráva, státní správa, 

neziskové organizace a další subjekty, a to včetně občanů); 

• nová oprávnění policistů (coby účinný nástroj pro boj s kriminalitou). 

V rámci „změnového“ zákona bylo novelizováno 59 souvisejících zákonů, např. 

o obecní policii, o svobodném přístupu k informacím, o silničním provozu, o trestním 

řízení a další. Zmíněná důležitost nového zákona o policii má význam nejen pro policii, 

ale i pro celou společnost. Umožňuje totiž uskutečnit změny, o které vedení  PČR již 

dlouho usilovalo a které jí umožní, aby výsledným efektem bylo to, že lidé už policisty 

nebudou potkávat jen na služebnách, ale hlavně venku, na ulici, v běžném životě, kdy 

budou působit právě v duchu motta „Pomáhat a chránit“.  

Nově jsou úkoly pro policii v novém zákoně pojaty obecně, což je výhoda pro 

aplikační praxi, protože policie má v takovém případě mnoho možností, které může při 

zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku využívat. Na druhou stranu je zde stále 

množství povinností a zákonných podmínek, které policisté musejí při své práci vždy 

dodržovat. V některých případech nový zákon navazuje a třeba i nově doplňuje 

osvědčené instituty starého zákona (např. v rámci omezení osobní svobody se nově 

umožňuje osobě, aby byla ošetřena lékařem dle svého výběru), v jiných přináší 

policistům oprávnění zcela nová, jakou jsou například: 

• získávání lokalizačních údajů při boji s terorismem, při pátrání po pohřešovaných 

osobám, apod.; 

• vykázání osoby dopouštějící se domácího násilí bylo značně „odbyrokratizováno“ a 

převedeno na jednoduchý úkon policie;  
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• skončilo dělení donucovacích prostředků a zbraní na standartní a speciální; 

• vznik povinnosti sdělovacích prostředků uveřejňovat za určitých podmínek 

informace potřebné pro řešení závažných ohrožení bezpečnosti (např. pátrání po 

malých dětech, po starších či nemocných osobách, uprchlých vězních, atd.) 

Pozitivním aspektem nové právní úpravy je také zcivilnění některých činností 

policie, to znamená, že některé spíše úřednické činnosti, které až do konce roku 2008 

vykonávali policisté, mohou nyní vykonávat občanští zaměstnanci policie, čímž se 

policistům uvolnily ruce pro výkon ryze policejní činnost v terénu. Podobnou praxi mají 

celníci a hasiči a v jejich činnostech se prokázala jako funkční a užitečná.  

Neméně významnou a také dlouho očekávanou změnou je tzv. „odbřemenění“ 

od nepolicejních činností, které také umožňuje zaměřit mnohem více úsilí na přímý 

výkon služby v ulicích. Jedná se například o:  

• konec nahrazování pořadatelské služby při sportovních a kulturních akcích; 

• konec doručování zásilek soudům a jiným státním orgánům; 

• konec řešení banálních dopravních nehod; 

• omezení asistencí exekutorům; 

• převod některých správních řízení v oblasti cizinecké agendy na ministerstvo vnitra. 

Také vznikla tzv. Inspekce policie coby nový kontrolní orgán policie, navazující 

na bývalou Inspekci ministra vnitra. Ta se pravděpodobně dočká další změny, kdy je 

v připomínkovém řízení návrh zákona o tzv. Generální inspekci, která by měla Inspekci 

policie nahradit. Podle tohoto návrhu by její ředitel měl být jmenován po předchozím 

projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přímo vládou a tato Generální 

inspekce by se v rámci své působnosti měla zaměřovat i na Celní správu a Vězeňskou 

službu. Hlavní význam této změny by měl spočívat v tom, že by se jednalo o zcela 

nezávislý orgán vyšetřující činnost příslušníků všech uvedených bezpečnostních sborů. 

Nedílnou součástí řešení komplexní problematiky policejní reformy je 

personální situace, kdy v průběhu let 2008 a 2009 byl konstantně personální podstav 

necelých 5000 policistů. Tento údaj vychází zejména z generační obměny a souvisí také 

s odchody policistů, které následovaly po nabytí účinnosti z.č. 361/2003Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2007. Cílem změn měl být 

stav, kdy na konci roku 2009 by měl být podstav v reálu pouze na čísle 3500 a 
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tabulkový počet policistů by tedy byl na čísle 43 700.  

Na počátku roku 2010 lze zkonstatovat, že  vytyčené cíle byly v zásadě naplněny 

– je pouze otázkou, zda-li v daném případě bylo vhodné zvolit natolik ofenzivní taktiku, 

kdy v jejím  důsledku se v policejní uniformě ocitlo mnoho mladých, ne příliš ideálně 

ke službě motivovaných lidí, kteří vystřídali zkušené policisty, odcházející zejména 

v důsledku nesplnění nastavené nutnosti vysokoškolského vzdělání na určitých tarifních 

místech. O „ofenzívnosti“ zmíněného postupu se lze přesvědčit na výstupech, 

popisujících výsledky náborové kampaně, probíhající v první etapě v první polovině 

roku 2008.6 Reklamní spoty a upoutávky se objevovaly v celostátních médiích a 

samozřejmě i na internetu a na dalších, veřejnosti přístupných místech. Současně byla 

poprvé v historii policií využita tzv. „zelená“ linka. 

Druhá etapa se datuje do října až listopadu 2008. Co se týče počtu přijatých 

policistů, lze konstatovat, že kampaň byla úspěšná, protože pouze v průběhu roku 2008 

se podařilo přijmout do služebního poměru 3782 policistů, což byl v porovnání s rokem 

2007 nárůst o zhruba 30%. Dále bylo v průběhu kampaně zaregistrováno více než 360 

tisíc přístupů na náborové internetové stránky, více než 20 tisíc odeslaných 

internetových přihlášek a přes 14 tisíc uskutečněných telefonických hovorů na „zelené“ 

telefonické lince. Kampaň se snažila představit povolání ochránce zákona jako moderní 

a perspektivní zaměstnání. Na druhou stranu bylo velkým počtem nově přijatých 

policistů způsobena faktická nutnost zásadně zintenzivnit faktor kvalitní přípravy, 

protože velký počet nováčků samozřejmě není v krátké době schopen nahradit zkušené 

policisty. 

Je zapotřebí také zmínit nový model ekonomického řízení, který je platný od 

ledna 2009 a přináší naprosto odlišný systém ekonomického řízení. Krajská ředitelství 

se nově stala organizačními složkami státu, které jsou samostatnými účetními 

jednotkami. Tato změna v praxi znamená klíčový fakt a to ten, že samotná krajská 

ředitelství mají nyní větší možnost disponovat finančními prostředky dle vlastního 

uvážení (na vlastní odpovědnost) a investovat je právě tam, kde je to z jejich pohledu 

účelné a vhodné. V této souvislosti nelze opomenout fakt čerpání financí z EU. Za tímto 

účelem byla zřízena na Policejním prezídiu Kancelář projektů a evropských fondů, která 

tyto záležitosti koordinuje a zároveň zaštiťuje a při každém plánovaném projektu 

                                                 
6
    Policie. (2009). Získáno 29. 1. 2009  z  Policie.cz: http://www.policie.cz/clanek/naborova-kampan-pro-policii-cr.aspx  
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zvažuje, zda a jak je možné zrovna na něj využít dotaci z evropských fondů. 

V předešlém textu byla, mimo jiné, nastíněna komplexní potřeba změn v rámci 

zlepšení stavu v oblasti komunikace a debyrokratizace – to úzce souvisí s elektronizací 

trestního řízení, kdy se jedná o potřebné sjednocení informačních systému, rychlejší 

vyřizování písemností a konec „papírování“. Cílem je také samozřejmě zkrácení času, 

potřebného na formální vyřízení jakékoliv záležitosti. V tomto případě jsou vhodně 

čerpané dotace z fondů EU velkým přínosem, protože celková rekonstrukce IT sítí a 

připojených technologií je velice nákladná. 

Protože platí, že od 1. ledna 2009 je policie ze zákona jednotným bezpečnostním 

sborem, je změnou možnost spočívající v nastavení skutečně jednotných parametrů 

výkonu policejních činností v každé části republiky. Je zřejmé, že jednotnost, resp. 

snaha o ni je na malém území České republiky vhodná a není na místě jakákoliv 

roztříštěnost a individuálnost postupů různých složek, praktikovaná na území států 

s daleko větší rozlohou a samozřejmě také s větším počtem obyvatel. 

Pro rok 2009 byly v rámci reformy policie provedeny následující konkrétní 

kroky, vyjadřující vytýčené komplexní cíle: 

•  Bezpečně do školy (kontrola přechodů pro chodce v době příchodu a odchodu ze 

škol ve spolupráci s obecní nebo městskou policií); 

•  Každý zná svého policistu (zajištění větší informovanosti občanů o policistech 

pracujících v místě jejich bydliště); 

• Piráti silnic (vytvoření 2 oddílů policistů, které budou na speciálních motocyklech 

vybavených radary /70 kusů/ a ve speciálních výkonnostních vozidlech Volkswagen 

Passat /16 kusů/ dohlížet na provoz na dálnicích a rychlostních komunikacích;  

• Terorismus (vybudování pracoviště - Národního kontaktního bodu pro terorismus, 

které se zabývá sběrem, vyhodnocením a zpracováním informací o teroristech). 

Na počátku roku 2010 lze zkonstatovat, že vytyčené priority byly z velké části 

účinně naplněny s tím, že v některých případech dojde i průběhu následujícího roku 

(2010) k optimalizaci postupů, vedoucích k ideálnímu naplnění těchto priorit s jejich  

následnou korekcí vzhledem k aktuální situaci. 

Obecně lze tedy říci, že z obecného rámce reforem lze odvodit snahy o to, aby 

Policie ČR byla především více: 
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• efektivní (se sladěnou organizační strukturou), 

• účelně hospodařící (samostatná krajská ředitelství), 

• akceschopnější (nové vybavení, služebny), 

• moderněji pracující (propojené IT), 

• více komunikativní a vstřícná (aplikace principů Community policing). 
 
1.2  Politické kontexty 
 

Reformní kroky, stručně popsané v předcházející podkapitole probíhaly v době, 

kdy byl  v pozici ministra vnitra Ivan Langer z ODS. Protože v polovině roku 2009 

došlo k pádu vlády7 a ustanovení „úřednické“ vlády, do čela resortu byl jmenován 

Martin Pecina, nominovaný ČSSD. Za jeho působení na MV došlo k celkové analýze 

probíhajících procesů, které byly shrnuty  v závěrečné zprávě ze dne 15.9.2009 a 

okomentovány úvodním dopisem ministra vnitra, adresovaným na všechny policejní 

útvary. 

„Vážený pane policejní prezidente, vážení páni ředitelé, vážené policistky, 

vážení policisté a zaměstnanci Policie České republiky, po nástupu do funkce ministra 

vnitra jsem se seznámil s probíhající reformou a s názory, které tuto reformu 

doprovázely ze strany především Vás policistek a policistů. Společně s prvním 

náměstkem ministra vnitra plk. JUDr. Jiřím Komorousem jsme požádali o zjištění 

názorové hladiny na reformu formou dotazníku, který byl adresován všem policistkám, 

policistům a zaměstnancům Policie České republiky. 

Z výsledků dotazníkové akce, které se zúčastnilo více jak 20 000 respondentů, 

jsem zjistil, že 42% z Vás vnímá reformu negativně, 45% negativně nové územní 

členění a organizační strukturu Policie České republiky, naopak pouze necelých 20 % z 

Vás vnímá pozitivně novou strukturu neuniformované policie a méně jak 13% zánik 

okresních ředitelství Policie České republiky a vznik územních odborů na jejich 

teritoriích.š 

Z mého pokynu první náměstek ministra vnitra zřídil expertní komisi, která se 

intenzivně zabývala jak výsledky z dotazníku, tak i celkovou analýzou reformy Policie 

České republiky. Komise měla několik výstupů, ve kterých poukázala na nedostatky, 

                                                 
7
    Novinky.  (2009). Získáno 29. 3. 2009 z http://www.novinky.cz/domaci/164690-topolankova-vlada-padla.html 
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které reformu doprovázely. Jedná se zejména o nedostatečnou přípravu prováděných 

zásadních změn, nedostatečně připravený nový management a výraznou obměnu a tím 

ztrátu zkušených a odborně zdatných policistů v řadách Policie České republiky. Přes 

avizovaná jednání vedení Policie České republiky s policisty na útvarech a 

organizačních článcích, nebyla pro realizované změny získána podpora středního 

managementu. Reforma nebyla zaměřena na obsah, ale na formu, a proto výraznou 

změnu prodělala pouze forma Policie České republiky, ale obsah a vazby zůstaly bez 

výrazných změn oproti minulosti. Jako velmi závažné považuji neefektivní komunikaci 

o změnách s vlastními zaměstnanci. Stejnou expertní komisi vytvořil i policejní 

prezident a obě skupiny se shodly na jednotlivých výstupech. 

Vedením Policie České republiky jsem byl informován, že enormním tlakem ze 

strany Ministerstva vnitra na urychlené provedení reformy Policie České republiky, 

která je jinak považována za velmi potřebnou, byly prováděny změny bez potřebné 

přípravy a v důsledku toho došlo k určitým chybám. Vedení Policie České republiky 

tyto chyby, rezervy a nefunkčnosti definovalo a účastnilo se na jejich analýze a návrzích 

k odstranění.  

Již v současné době došlo ke změně v organizaci na územních odborech. 

Služebním funkcionářům byla dána kázeňská pravomoc a jeden z vedoucích územních 

odborů byl určen k rozhodování ve věcech týkajících se celého teritoria a k zastupování 

obou územních odborů při jednání s fyzickými i právnickými osobami v teritoriu. 

Uvedené opatření považuji za první krok, který směřuje ke zlepšení organizační 

struktury Policie České republiky na území bývalých okresů. 

V současné době se připravují další změny, zejména v oblasti organizace a 

ekonomického zabezpečení Policie České republiky, které ale předpokládají změny 

právních předpisů. Naší snahou je vytvořit samostatnou organizační složku státu Policie 

České republiky, která by nebyla ekonomicky závislá na Ministerstvu vnitra. 

V souvislosti se závěry obou expertních komisí se obracím také na Vás, zkušené 

policistky a policisty, kteří se v této době rozhodujete o případném odchodu ze 

služebního poměru k Policii České republiky, aby jste svá rozhodnutí ještě důkladně 

zvážili a touto cestou Vás požádal o spolupráci při přeměně Policie České republiky v 

moderní dobře fungující policejní sbor. Jsem si vědom, že to je pouze začátek dlouhé 
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cesty, že nás to bude stát ještě mnoho sil, ale pevně věřím, že se nám to společně se 

všemi poctivými příslušníky a zaměstnanci Policie České republiky podaří. 

Na závěr bych Vás chtěl informovat, že jsem schválil konečnou hodnotící 

zprávu, která je výsledkem práce obou expertních komisí. Text zprávy Vám zasílám v 

příloze dopisu. 

S pozdravem  

Ing. Martin Pecina, MBA, v.r. “ 

Je tedy evidentní, že změna politické situace má zásadní vlivy na další kroky. 

V průběhu letních měsíců roku 2009 došlo k velkému průzkumu mezi policisty a ke 

zhodnocení již provedených změn a na základě průsečíků výše uvedených došlo ke 

zpracování koncepčního materiálu, který by měl některé kroky nasměrovat jinam, než 

byl původní úmysl předchozího vedení Ministerstva vnitra pod vedením Ivana Langera.  

Je zapotřebí přiznat velkou míru reality ve zhodnocení prováděných kroků, 

protože i pro laika byl zřetelný akcent bývalého ministra vnitra Langera na jakousi 

„medializaci“, která nebyla vždy vhodná a věci prospěšná (např. hromadné předávání 

nových policejních vozů na Motodromu v Brně, kam byla auta svážena policisty z celé 

ČR). 

Hodnotící zpráva konstatuje následující fakta: 

1.  Úvod 

Rychlým rozvojem společnosti po roce 1989 Policii ČR zůstala nejen většina 

stávajících činností, jejichž četnost několikanásobně narůstala, ale zároveň přibývaly 

další a to jak se objevovaly nové fenomény a problematiky. Na tyto musela policie 

reagovat v rámci své organizační struktury a náplni činností specialistů.  

 Od roku 1990 se dramaticky zvýšil počet protiprávních jednání, která je policie 

povinna dokumentovat a řešit, což názorně dokládá počet trestných činů v České 

republice v rámcovém přehledu jejich četnosti. Tento dokládá prudce se zvyšující trend 

výskytu trestné činnosti zejména bezprostředně po roce 1989 a další výraznou 

kulminaci v období mezi roky 1999 – 2001. Poté dochází k mírnému poklesu, který je 

setrvalý.            
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Počet trestných činů ve vybraných letech: 

 

 

 

 

 

 Počet tabulek policistů zůstal dodnes na přibližně stejné úrovni, ale reálný počet 

policistů je o 4000 nižší. Administrativní náročnost zpracování těchto deliktů stoupala a 

zapříčinila potlačení specializace v rámci pořádkové služby jako jedné ze základních 

služeb policie. Tento nárůst se samozřejmě dotkl i služby kriminální policie a 

vyšetřování a to zejména v objemu práce a složitosti nově řešených fenoménů a 

problematik ve společnosti. Pro eliminaci tohoto tlaku a zefektivnění práce bylo 

realizováno několik dílčích změn (zrušení vyhledávání, interní úpravy příslušnosti, 

atd.), systémově se však tento tlak neodstranil a dlouhodobě tlačí policisty do 

administrativní činnosti na úkor výkonu jejich specializace. Jedná se zejména o 

kriminalisty zaměřené na operativní činnosti i specialisty v pořádkové policii. 

Příčiny současného stavu jsou různé a to od nesprávného způsobu řízení 

organizačních článků, přes dlouhodobý podstav, až po výraznou obměnu a tím ztrátu 

zkušených a odborně zdatných policistů v řadách policie. Nesprávný způsob řízení 

organizačních článků, nepružná organizační struktura, neefektivní výměna informací a 

spolupráce se dlouhodobě projevuje zejména ve vztazích a součinnosti mezi dvěma 

základními službami, což má velké dopady do celkové výkonnosti policie a naplňování 

její role ve společnosti. 

Změny, které byly v průběhu let realizovány a označovány jako zásadní, nebyly 

dostatečně připraveny a řízeny a proto neměly skutečný dopad do výkonnosti 

organizace. Tím se realitou v policejní práci specialistů a především manažerů stala 

improvizace místo kreativity. Také je nutno poznamenat, že ve své podstatě i přes dobře 

míněné změny, fakticky nedošlo k zásadní změně stylu práce a řízení v policii.  

rok počet TČ 

1988 119 648 

1990 216 852 

1993 396 505 

1999 426 626 

2002 372 341 

2007 357 391 
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Dalším klíčovým faktorem ovlivňující výkonnost organizace byl a je velký 

odchod specialistů s potenciálem a malá připravenost a odbornost nově příchozích či 

pracovníků prostupujících kariérním řádem bez zkušeností a odbornosti v policejních 

činnostech i na místa, kde je to pro organizaci životní nutností. 

Vztahy a vazby Policie ČR a ministerstva vnitra zásadně ovlivňují níže uvedené 

oblasti - policejní prezidium je ekonomickou součástí ministerstva vnitra resp. je 

součástí řízení movitého a nemovitého majetku a přerozdělování rozpočtových 

prostředků ze strany ministerstva vnitra;  policejní vzdělání je řízeno z MV a nikoliv 

policií. Policejní prezident nemůže odpovídat za odbornou a profesní připravenost 

policistů a přitom nemít v gesci policejní školství. 

2.  Aktivity po 1. 1. 2009 - dodnes 

Reforma byla spuštěna jako pro policii zásadní souhrn aktivit, jejichž cílem má 

být změna na moderní a profesionální policejní sbor (přeměna z represivního aparátu, 

zvýšení důvěry v policii a spokojenost veřejnosti s prací policie atd.).  

V dubnu 2007 byl zveřejněn MV ČR materiál obsahující koncept reformy 

Policie České republiky. V roce 2007 a 2008 vedení policie spolu s příslušnými orgány 

MV ČR připravilo změny v oblasti legislativní, organizační, ekonomické a organizaci 

výkonu služby k naplnění strategie reformy policie. K tomu účelu probíhala řada 

jednání, seminářů a porad s vedoucími pracovníky,  příslušníky a občanskými 

zaměstnanci policie, na kterých byla představena nejen koncová řešení, ale i 

harmonogram jejich plnění.  

Každý policista či občanský zaměstnanec policie se měl možnost podílet na 

tvorbě konečné podoby navržených změn (viz internetové i intranetové stránky 

ministerstva a Policie České republiky), mohl se zúčastnit seminářů, které byly k tomu 

účelu pořádány. 

Bylo předestřeno několik variant budoucího uspořádání policie, které by 

umožnily efektivnější sjednocování aplikační praxe v nových legislativních a 

ekonomických podmínkách a tyto byly podrobeny několikaměsíční diskusi. Jednání 

probíhala i s představiteli orgánů státní správy a samosprávy. Jako nejdůležitější 

změnové kroky byly do současnosti provedeny tyto: 



21 
 

Změna organizační struktury – vznik krajských ředitelství a územních odborů 

• liniové přímé řízení náměstky krajského ředitele (vznik 2 samostatných územních 

odborů na jednom teritoriu); 

• přenesení kázeňské a personální pravomoci z bývalého okresu na náměstky 

krajského ředitele;  

• převedení řízení speciálních a servisních složek z bývalého okresu na krajské 

ředitelství (psovodi, krizové řízení, bojová příprava, operační, ekonomické oddělení, 

kontrola, zbraně a další); 

• k 1. 1. 2010 vznik 14 krajských ředitelství, kopírující územní členění ČR; 

• snížení počtu řídích pracovníků na bývalých okresech.  

Dále upuštění od některých činností, např.: 

• omezení asistence při společenských akcích;  

• omezení asistence při exekučních řízeních; 

• nově definovaná příslušnost policie při řešení dopravních nehod (výše škody); 

• nově vymezená příslušnost policie při doručování písemností. 

Kritické faktory, které nebyly naplněny: 

• nebyl vyvolán pocit angažovanosti na tvorbě reformy; 

• nebyla získána podpora pro realizované změny středního managementu policie a 

metodických pracovníků, která je klíčová pro průběh reformy;  

• akce byly většinou zaměřeny na formu, ale ne na obsah – změnu prodělala „forma“ 

policie, ale obsah a vazby zůstaly bez významných změn oproti minulosti. Tzn. 

způsob práce a způsob fungování organizace zůstává stále založen na stejných 

principech a vazbách. Dotčení pracovníci nebyli připravováni, školeni a vzděláváni 

na „nové“ podmínky (metodická pracoviště a vzdělávací instituce nesehrály svojí 

roli); 

• nebyl dostatečně definován cíl jednotlivých kroků a poukázání na zvýšení 

efektivnosti či výkonnosti oproti minulému stavu;  

• velký tlak na rychlost provádění změn bez ohledu na dodržení všech nutných kroků 

při řízení změn; 

• neefektivní komunikace o změnách s vnitřním zákazníkem. 
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3. Měsíc září 2009  - okamžitá řešení 

 Vedoucí územních odborů Policie ČR budou vybaveni kázeňskou pravomocí 

v následujícím rozsahu: 

a) kázeňské trestání:  

- písemná důtka, 

- pokuta, zákaz činnosti, 

- snížení základního tarifu do 10% na 2 měsíce. 

b) kázeňské odměňování:  

- písemná pochvala, 

- kázeňská odměna,  

- objem odměn bude určen ředitelem kraje, 

- limit jednorázové kázeňské odměny byl určen policejním prezidentem na 5.000,- 

Kč. 

 Vedoucím územních odborů budou přiděleny ostatní kompetence: 

Ředitel kraje určí svým organizačním opatřením jednoho z vedoucích územních 

odborů k vystupování jménem celého teritoria v záležitostech přesahujících specifické 

činnosti jednoho z vedoucích téhož odboru, zejména:  

a) rozhodování ve věcech týkajících se celého teritoria, 

b) koordinace činnosti při nasazení sil a prostředků obou odborů při mimořádných 

událostech, 

c) vystupování vně policie ve vztahu k médiím, k orgánům státní správy a samosprávy, 

k fyzickým a právnických osobám. 

Dále platí, že: 

• existuje nejednotnost krajů ve výkladu rezortních předpisů týkajících se oběhu 

účetních dokladů, toto vyvolává rozdílnost v materiálně-technickém zabezpečení 

výkonu služby. Tato pravidla je třeba sjednotit a zajistit zjednodušení pohybu 

dokladů a tím zvýšit komfort pro cílového zákazníka na dodavatelském principu; 



23 
 

• zařazení servisních složek (operační řízení, služební kynologii, preventivně-

informační činnost, službu pro zbraně a bezpečnostní materiál, krizové řízení, 

správu a ochranu osobních dat, výcvikovou činnost, vnitřní kontrolu, technickou 

ochranu objektů a ekonomickou i IT činnost) ponechat na krajských ředitelstvích 

policie. V průběhu roku 2010 lze diskutovat, zda některé složky, které souvisí s tzv. 

přímým výkonem služby, podřadit pod přímé řízení vedoucího územního odboru. 

4.  Směřování následných kroků 

• Zvážit ekonomické postavení policie jako jedné organizační složky státu 

s transparentním řízením finančních prostředků a majetku. 

• Policejní prezident s funkčním obdobím, širokým politickým mandátem (zastoupení 

všech parlamentních stran) a jasnou odpovědností za rozvoj policie. 

• Zvážit podřízení výkonu služby pod jednoho náměstka policejního prezidenta a 

jednoho náměstka krajského ředitele (toto byla jedna z variant organizace policie - 

systém náměstka pro výkon základních policejních činností a výkon speciálních 

policejních činností) 

• Zvážit postavení územního odboru jako základního článku s organizační strukturou 

zaměřenou na operativní řízení a s jedním odpovědným vedoucím za kompaktní 

výkon služby na vymezeném území popř. pouze v některých lokalitách (viz 

současný model Obvodních ředitelství Praha I-IV, nebo Městské ředitelství Brno, 

Ostrava, Plzeň), s přihlédnutím k lokálním podmínkám-např. jejich zřízení 

v krajských městech (14), či ve statutárních městech ČR (24), která jsou členěna na 

městské části. 

• Policejní školy převést do gesce Policie ČR. 

Z uvedeného materiálu je zřejmé, že mnohé kroky, které v rámci prováděné 

reformy PČR byly učiněny, se nejeví jako ty nejefektivnější. Je otázkou, zda bylo 

možné tento fakt predikovat a nakolik se tedy jedná o ztracený čas, po kdy šlo dané 

činnosti provádět a realizovat lépe. Na druhou stranu v některých případech odklad 

pozitivně přispěl k racionalizaci podkladů k danému rozhodnutí. 

1.3  Shrnutí 

Rok 2009 byl nejen pro celou českou společnost, ale i pro samotnou českou 
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policii velice zlomový. Pád Topolánkovy vlády v polovině roku odstartoval odlišný 

směr reformních kroků a z dlouhodobého hlediska ji zcela jistě nějakým způsobem 

změnil. O této skutečnosti ostatně jednoznačně hovoří nový ministr vnitra Martin 

Pecina. Protože jsou uváděné změny „v běhu“, je velice složité a problematické je 

nějakým způsobem ohodnotit. Zdá se, že nyní je lze pouze zkonstatovat, vzít na vědomí 

a vyčkat na relevantní výstupy, které po uplynutí nějaké doby budou k dispozici.  

Co lze asi zkonstatovat již v současné chvíli je fakt, že je velice nešťastné, když 

pouhá změna na pozici ministra vnitra může mít až takto významný dopad na procesy 

v principu nepolitické bezpečnostní složky, jakou by policie měla být. V ideálním 

případě by jakékoliv politické změny měly jít naprosto mimo bezpečností složky a 

přitom se zdá, že v české policii to tak není.  Je otázkou, jaká cesta by měla být zvolena 

k naplnění onoho „ideálního“ stavu a fungování policie, ale zdá se, že jedinou možností 

je dlouhodobý proces celkové kultivace celé  společnosti - ať už z hlediska právního 

povědomí, tak z hlediska jakési vyšší morálky, kdy platí úzus, že krást je nepřijatelné, 

neplatit daně nemorální a nerespektovat zákony odsouzeníhodné.  

Dále je vhodné sdělit, že sepjetí a návaznost politiky a státní správy je 

z dlouhodobého hlediska velice problematická a je zapotřebí ji vnímat negativně. 

Složky státní správy a tou česká policie je, potřebují ke svému fungování prostředí 

stability a jasně daných pravidel. Tato pravidla musí být neměnná a neměla by se měnit 

ani s volbami, ani s novým ministrem vnitra. 

Zajímavým faktem dále je, že paradoxně česká policie není v očích veřejnosti 

negativně vnímanou složkou, kde se vše děje na politickou objednávku či za peníze, jak 

je nyní bohužel stále častěji vnímána česká justice, ačkoliv ona provázanost politiky a 

bezpečnostních složek evidentně nějakým způsobem také existuje. Je jistě na místě 

tento fakt vhodným způsobem použít při prováděných reformních krocích a tento 

potenciál nějakým způsobem využít. 
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2. Související legislativa 
Cílem následující kapitoly je popis části praktických dopadů zákona č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, po uplynutí tří let od jeho 

účinnosti a to v kontextu probíhající reformy PČR.  Jejich vzájemná kontraindikace je 

zřetelná zejména v  oblasti návrhu novelizace zmíněného zákona a to v návaznosti na 

některé problematické aspekty v praktické aplikaci. První část věnuji poslaneckému 

návrhu ke změně na doplnění z. č. 361/2003Sb.  s následným zamyšlením nad dopady v 

případě schválení těchto změn a ve druhé praktické části, popíši některá vybraná 

ustanovení zákona s popisem jejich faktických dopadů v profesním výkonu služby 

policisty. 

2.1  Návrh novelizace 

Policie České republiky v současném období době prochází rozsáhlou 

restrukturalizací, jejiž příčiny a průběh jsem stručně popsal v předcházející kapitole. 

Současně se také nachází v oblasti řízení lidských zdrojů v situaci, kdy dochází 

postupně ke generační obměně, která byla vyvolána zejména nabytím účinnosti zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen 

„zákon“) a postupným odkládáním jeho účinnost mezi roky 2003-2007.   

Vznikla tak situace, kdy v uplynulém období mezi roky 2007 až 2009 ze 

služebního poměru odešlo větší množství příslušníků policie, čekajících na výhody, 

které zákon přinesl. Vznikl stav, kdy do plánovaného optimálního počtu míst chybělo 

cca. 5.000 policistů. 

 V  období posledních dvou let se policii podařilo díky mediální kampani a 

zvýšené aktivitě personálních pracovišť postupně tento negativní trend zvrátit a nyní je, 

a to i díky ekonomické krizi, znamenající omezení rozpočtových prostředků, nábor do 

české policie víceméně  pozastaven. 

S ohledem na předcházející vývoj situace skupina poslanců Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupená Františkem Bublanem (dále jen 

„navrhovatel“), opakovaně předložila sněmovně návrh na vydání zákona, kterým se 
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mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů (dále jen „novela“).8 

 Nesystémovou novelou zákona, kdy bude zákon „otevřen“ při projednávání v 

parlamentu, nepochybně může nastat situace, kdy u mnoha příslušníků, zejména střední 

generace, vznikne pocit obavy o výhody, které služební poměr přináší. Dá se tedy 

očekávat, že se mnozí rozhodnou ukončit služební poměr a dojde tak k další vlně 

odchodů, kdy bude zasažen stabilizační trend a akceschopnost policie jako takové. 

Jestliže záměrem novely je stabilizace policie, dá se s určitostí tvrdit, že efekt novely 

bude přesně opačný. Podle názoru vedení české policie není v současné době strategické 

jakoukoliv novelu zákona projednávat. Tento názor již policejní prezidium několikrát 

vyjádřilo v souvislosti s jednáním pracovní skupiny zástupců bezpečnostních sborů a 

odborových organizací v působnosti 1. náměstka ministra vnitra. Policie již několikrát 

předložila vlastní návrhy na řešení jak hlavních, tak i vedlejších nedostatků zákona, 

kterých je velké množství a kterých se novela vůbec nedotkla. I z tohoto pohledu je tato 

dílčí novela naprosto nedostatečná a nesystémová.  

Důvodová zpráva novely obsahuje celou řadu nepřesností a omylů, vzbuzujících 

pocit neznalosti problematiky navrhovatele a v oblasti odhadu personálního stavu až 

hraničícího s poplašnou zprávou. Prvním omylem navrhovatele je konstatování o tom, 

že zákon neskýtá záruky dlouhodobější stabilizace personální situace. České policii se 

daří postupně lidské zdroje stabilizovat a nezdá se, že by právě současné znění zákona 

bylo hlavním problémem stabilizace. Zákon je účinný již tři roky a věcné i legislativní 

nedostatky se daří policii i ve spolupráci s ostatními bezpečnostními sbory eliminovat 

interními akty řízení, upravujícími jednotné aplikační postupy. Jako zásadně nadnesená 

je informace navrhovatele o možném snížení početních stavů policie o dalších 10.000 

příslušníků – tato se ostatně nepotvrdila až do konce roku 2009.  

Důvodová zpráva neobsahuje podrobnější informace o tom, jak navrhovatel k 

tomuto početnímu stavu došel a z jakých zdrojů čerpal. Podle názoru vedení policie 

není nutné měnit jak tzv. překlenovací lhůtu k odchodu podle bývalého zákona č. 186 

ve vztahu k nároku na výsluhový příspěvek a také není nutné měnit doby, na které je 

termínován služební poměr u příslušníků, kteří nesplňují stupeň vzdělání. Podle zjištění 

                                                 
8    Ubs-mv. (2009). Získáno 11. 8. 2009 z www.ubs-mv.eu: http://209.85.135.132/search?q=cache:RWLtqhv6yRIJ:www.ubs-
mv.eu/dokumenty/Novela_sluzeb_pomer_bezp.doc+n%C3%A1vrh+novelizace+z%C3%A1kona+361/2003&cd=4&hl=cs&ct=clnk
&gl=cz  
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personálních pracovišť příslušníci nesplňující stupeň vzdělání buď studují, nebo jsou 

vzhledem k věku již rozhodnuti ukončit služební poměr nebo přejít na nižší služební 

místo s odpovídajícím stupněm vzdělání. Novela by naopak oproti tvrzení navrhovatele  

mohla působit nikoliv stabilizačně, ale naopak  destabilizačně. 

Jako zásadně mylné je tvrzení o problémech spojených s přístupem k úvěrům od 

peněžních ústavů při existenci služebního poměru na dobu určitou. Tyto ojedinělé 

případy vznikly pouze v okamžiku nabytí účinnosti zákona, kdy pro peněžní sektor byla 

nová právní úprava novinkou. Situace se brzy vysvětlila, v přístupu k úvěrům není z 

tohoto důvodu nyní problém a pokud takové případy vznikají, není to způsobeno 

termínováním služebního poměru. Jednoznačně se tedy oproti původním předpokladům 

z průběhu roku 2007 ukázalo, že služební poměr na dobu určitou nebyl jedním z důvodů 

odchodu nově nastoupivších policistů. 

Tvrzení, podle kterého by dílčí úpravy tzv. kariérního způsobu obsazování 

služebních míst zabránily zneužívání některých právních institutů ze strany služebních 

funkcionářů, je mylné. Především se věcně nejedná o úpravy, ale pouze o úpravu v 

jednotném čísle, kdy je věcně a podle názoru policejního prezidia nesystémově 

zasaženo do problematiky oboru nebo zaměření vzdělání.  

Jinou úpravu kariérního principu novela neobsahuje, ač by to bylo vhodné, 

neboť právě kariérní princip není zneužíván v policii, ale podle názoru policie, již v 

minulosti vyjádřeném, není tím nejvhodnějším nástrojem v oblasti obsazování 

pracovních pozic z pohledu potřeb policie (zpravodajské služby se k tomuto principu 

nepřipojily). Nutno též upozornit, že tvrzení navrhovatele obsažené v důvodové zprávě 

o tom, že nově se řeší i odškodnění pro nenarozené dítě, je právní nonsens. Novela 

konkrétních ustanovení tuto problematiku vůbec nepostihuje a podle názoru policie i v 

současné době má na odškodnění nárok i nenarozené dítě (způsobilost k právům a 

povinnostem má i počaté dítě /nasciturus/, za podmínky, že se narodí živé). 

Novela v důvodové zprávě dále nepřesně uvádí, že návrh zamezuje souběžnému 

poskytování příspěvku za službu a trvání služebního poměru vojáka z povolání u 

bývalých příslušníků. Řešení novelou je naprosto nedostačující a neřeší stav „pro 

futuro“, neboť odstraňuje pouze chybu předchozí právní úpravy a nikoliv chybu v 

současné právní úpravě (§ 162 odst. 2 zákona). 
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V části důvodové zprávy zaměřené na hospodářský a finanční dopad na státní 

rozpočet, rozpočty krajů a obcí nelze zásadně souhlasit s finanční rozvahou vyjádřenou 

částkou 564 mil. Kč ročně. Podle analýzy policie je tato suma velmi podhodnocená. 

Náklady na zaplacení všech přesčasových hodin a svátků mohou dosáhnout ročně až cca 

2 miliardy Kč. 

Předmětem novely je dále odstranění institutu služebního poměru na dobu 

určitou a v tomto důsledku navazující věcné a legislativně technické úpravy zákona. 

Tato navrhovaná změna je pro policii jako představitele zaměstnavatele zcela 

nepřijatelná. Návrhem by došlo k narušení rovnováhy mezi právy a povinnostmi na 

straně příslušníka a bezpečnostního sboru. Institut doby určité částečně nahrazuje 

institut zkušební doby a cílem je ověřit teoretickou případně praktickou způsobilost 

příslušníka ze strany bezpečnostního sboru a na druhé straně si příslušník ověřuje, zda 

mu služba bude vyhovovat.  

V minulosti byla v právních předpisech vždy zkušební doba uvedena a nutno 

říci, že se osvědčila. I přes skutečnost, že termínování služebního poměru na dobu 3 

roků se může zdát příliš dlouhé, nepřiklání se vedení české policie ke zrušení doby 

určité. Vykonání služební zkoušky, které by podle novely mělo být jediným 

předpokladem ke kvalitní službě příslušníka, nemůže být jedinou zárukou. Novelou by 

se také znatelně omezila možnost propustit příslušníka, který sice má předpoklady ke 

složení služební zkoušky, ale jiné předpoklady pro službu u něho absentují. V případě 

přijetí novely nebude možné příslušníka propustit na základě dosahování 

neuspokojivých výsledků ve výkonu služby, konstatovaných ve služebním hodnocení, 

neboť dochází návrhem ke zrušení § 42 odst. 3 zákona s absencí jiného praktického 

právního řešení. 

Dále se jeví jako nezbytně nutné odmítnout formulaci tzv. výjimečného oboru 

nebo zaměření vzdělání. Pokud budeme chápat slovo výjimečný jako opak slova 

obvyklý (a jiný názor není možný), je nutné sdělit, že tzv. „obvyklý“ obor nebo 

zaměření v policii dosud není stanoven. V současné době není možné stanovit např. 

právně bezpečnostní obor pro příslušníky, neboť by se celá řada policistů dostala do 

pozice, že i přesto, že splňují stupeň vzdělání, nesplňovali by předpoklady. Logicky 

tedy platí, že jestliže nestanovíme obvyklý obor nebo zaměření, nelze takto stanovit ani 

ten výjimečný.  
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Obsahem novely je  také změna zakotvení možnosti nařídit službu přesčas a 

uvedení zákona do souladu s Evropskou sociální chartou v problematice nařizování 

služby ve svátek. S tímto opatřením lze zásadně vyslovit souhlas, neboť současná právní 

úprava není příliš vyhovující. Na tuto skutečnost již policie upozorňovala. Zdá se 

ovšem, že s touto problematikou je v současné době v rámci metodických postupů 

situace vyřešena a to aplikací jednotné metodiky v rámci všech útvarů policie. 

Novelou se navrhuje upravit poskytování plnění ve formě jednorázového 

odškodnění bezpečnostního sboru pozůstalým po příslušníkovi. Podle názoru  vedení 

policie ani jedna navrhovaná verze nepostihuje problematiku nenarozeného dítěte  a 

nesystémově rozšiřuje okruh osob, kterým bude odškodnění poskytováno. Nezdá se 

vhodné, že částku 300.000 Kč by za určitých okolností získal např. bratranec či známý a 

rodič, který má nepochybně bližší rodinné vazby k zemřelému příslušníkovi, by získal 

pouze 100.000 Kč. Druhá varianta navíc neřeší situaci bezdětného registrovaného 

partnera. Souhlasit v tomto bodu lze pouze se zvýšením částky. 

Součástí bodu 21 novely je též nové vymezení složek služebního příjmu. V této 

souvislosti je nutné upozornit na nepřesnost navrhovatele, kde v 113 písm. f) je použit 

překonaný pojem „příplatek za službu ve svátek“ a správně má být uveden pojem 

„služební příjem za službu ve svátek“. Nutno však říci, že návrh je nedostatečný, neboť 

nadále považuje za složku služebního příjmu též příplatek za službu v zahraničí, který 

deformuje výše náležitostí poskytovaných při ukončení služebního poměru.  

V souvislosti s návrhem na zrušení doby určité dochází také  k návrhu na změnu 

ustanovení o služebním hodnocení. Novela dostatečně neřeší problémy spojené se 

služebním hodnocením příslušníka po jeho přijetí do služebního poměru, neboť podle 

právní úpravy se má provádět služební hodnocení pouze jednou ročně a není v zákoně 

dostatečný právní nástroj k propuštění nevyhovujícího příslušníka. To je způsobeno 

současným návrhem na zrušení § 42 odst. 3 zákona (propuštění v době určité). Jelikož 

nelze souhlasit  s odstraněním institutu doby určité, není možné návazně souhlasit ani s 

tímto bodem. 

Návrhem by mělo dojít také ke změně přechodných ustanovení zákona. Nutno 

konstatovat, že přechodná ustanovení zákona byla aplikována ke dni nabytí účinnosti 

zákona, tedy k 1.1.2007 a jelikož se podle těchto ustanovení již nyní nepostupuje, nelze 

podle názoru vedení policie provádět jejich změnu, která by měla právní důsledky v 
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minulosti. Záměr navrhovatele by se musel legislativně řešit jinak, např. v přechodných 

ustanoveních nikoliv zákona, ale novely a uvedením toho, „že příslušníci ustanovení ke 

dni nabytí účinnosti zákona se považují za příslušníky ustanovené na služební místo na 

dobu 8 nebo 6 let“. Na takové změně není ovšem v zásadě zájem, neboť by byla 

narušena generační obměna. Příslušníci, kteří měli zájem na služebním místě setrvat, 

zahájili studium, ostatní již našli jiná řešení. Policie má dostatečné lidské zdroje s 

vyšším vzděláním, než je na nich v současném zařazení právním předpisem 

vyžadováno. Řešením je tedy spíše vytvoření motivace k postupu takových příslušníků 

na služební místa, ve kterých své vzdělání využijí. 

Obsahem návrhu je také prodloužení přechodného období ze 3 na 5 let nebo i na 

dobu delší, po kterou se příslušníkovi zachovává nárok na výsluhový příspěvek podle 

zákona č. 186/1992 Sb., změny vyvolané odstraněním doby určité a vyřešení 

poskytování výsluhového příspěvku bývalým příslušníkům, kteří jsou ve služebním 

poměru vojáka z povolání. Navrhované řešení je velmi diskutabilní, neboť jde nad 

rámec pokrytí doby dvou let, po kterou u některých příslušníků nebude nárok na 

výsluhový příspěvek podle zákona, ač jej podle zákona č. 186 měli (pokud by skončili 

služební  poměr). V zájmu stabilizace novela navíc toto období prodlužuje na dobu 5 let 

od nabytí účinnosti novely (např. 1.7.2013), za předpokladu, že ke dni 1.7.2009 dosáhne 

příslušník 12 let služebního poměru.  

K tomuto návrhu v novele absentuje finanční rozvaha. Současně je zde obava, že 

zvýhodnění určité skupiny příslušníků oproti ostatním může být považováno za 

diskriminační. Je zde též pochybnost o legislativní správnosti uvedeného ustanovení, 

neboť se v něm zavádí legislativní zkratka „zákon o služebním poměru“, která se ale 

dále již v novele nevyskytuje. Její zavedení postrádá právní logiku. Dále -  odst. 2 

přechodného ustanovení novely je iniciován zrušením institutu doby určité. Pokud by 

ovšem opravdu ke zrušení doby určité došlo, což policie nepodporuje, bylo by nutné za 

číslovku 8 doplnit též číslovku 9. Bez tohoto doplnění by nadále existovala množina 

příslušníků, kteří by byli zařazeni ve služebním poměru na dobu určitou. 

Novelou  také nejsou postiženy tyto zásadní problémy: 

• problematika fyzické způsobilosti, 

• stupeň služebního místa, od kterého se vyhlašuje obligatorně výběrové řízení, 

• zásadní řešení kariérního řádu, 



31 
 

• odstranění diskriminace při zařazování příslušníka do neplacené zálohy v souvislosti 

s rodičovskou dovolenou, 

• odstranění diskriminace odborového funkcionáře při vynětí ze zálohy pro přechodně 

nezařazené příslušníky a ustanovení na příslušné služební místo, 

• zastupování na služebním místě i pro příslušníka ve stejné služební hodnosti, 

• vyřešení sporné dikce § 42 odst. 1 písm. d) – znaky trestného činu, 

• krácení dovolené, 

• přesné definování, kdy nevznikne nárok na ozdravný pobyt příslušníkovi staršímu 

35 let, 

• zápočet doby rodičovské dovolené pro služební praxi v rozsahu 6 let a nikoliv pouze 

3 let, 

• poskytování příplatku za službu v zahraničí i příslušníků, kteří nejsou v činné 

záloze, avšak plní úkoly speciálního charakteru v zahraničí, 

• úprava ustanovení o cestovních náhradách. 

 
Platí tedy, že navrhované nesystémové změny jsou, i přes současný nepříliš 

optimální stav spíše kontraproduktivní a řešením se spíše jeví dlouhodobá práce na 

komplexní změně zákona o služebním poměru v horizontu zhruba pěti až sedmi let.  

Tato doba by umožnila komplexní a hodnotné vyhodnocení výstupů z aplikace 

současného zákona, podrobný popis potřebných změn a také dostatečný časový rámec 

na kvalitní tvorbu potřebných podkladů pro změny.9 

2.2  Aplikační praxe 

V předchozí kapitole již byly nastíněny některé problematické aspekty, které 

v aplikaci z.č. 361/2003Sb. (dále jen zákon) setrvávají a jaké jsou navrhovány a také 

prováděny kroky k nápravě dané situace. Mimo tento „komplexní“ náhled na věc se 

v běžné praxi projevují také dílčí nejasnosti, které se mohou zdát nepodstatné, ovšem 

mohou v důsledku být pro konkrétního policistu velice zásadní.  

Pokusím se proto vybrat několik konkrétních ustanovení zákona, ze kterých 

vyplývají v aplikační praxi nejasnosti a odpovědět na to, jakým způsobem jsou 

realizovatelná v intencích jejich správné aplikace.  

                                                 
9    JUDr. Josef Effenberger, Stanovisko k novelizaci z.č. 361/2003Sb., interní materiál Policejního prezídía České republiky, 2009 
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Okruhy problémů v aplikační praxi 

1. Primární skupinou ustanovení, v rámci kterých jednotliví policisté mohou nacházet 

nejasné interpretace, jsou ta, která upravují samotný vznik služebního poměru či dobu 

jeho trvání a také konkrétní podmínky předpokladu jeho setrvání. 

• § 11 odst. 1 ve vztahu k § 215 odst. 8 zákona 
 

Příslušník, jehož služební poměr podle dosavadních právních předpisů trvá 

kratší dobu než 3 roky, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stává příslušníkem ve 

služebním poměru na dobu určitou, a to na dobu zbývající do uplynutí 3 let. Příslušník 

ale nechce skládat služební zkoušku podle § 11. Skončí jeho služební poměr uplynutím 

doby? Jedná se samozřejmě pouze o hypotetickou situaci, ovšem nikoliv nemožnou.  

Podle § 11 odst. 1  se do služebního poměru na dobu neurčitou zařadí příslušník 

dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně 

vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň 

dobrých výsledků ve výkonu služby. Pokud příslušník  tedy z nějakého důvodu odmítne 

složit služební zkoušku nebo ji nesloží, skončí jeho služební poměr uplynutím doby 

určité, uvedené v rozhodnutí podle § 215 odst. 8 zákona.  

• § 12 zákona 

Příslušnice ve služebním poměru na dobu určitou nastoupila na mateřskou 

dovolenou. Kdy bude tedy skládat služební zkoušku? Bude se jí prodlužovat služební 

poměr na dobu určitou? Nehrozí skončení jejího služebního poměru nesložením 

zkoušky?  

Podle § 12 odst. 4 zákona má služební funkcionář povinnost prodloužit dobu 

trvání služebního poměru tak, aby služební zkouška mohla být vykonána do 1 měsíce 

po odpadnutí překážky, tj. v tomto případě po ukončení mateřské nebo rodičovské 

dovolené. 

 Trvání služebního poměru na dobu určitou se tak prodlouží o dobu trvání 

mateřské nebo rodičovské dovolené až do vykonání služební zkoušky. Příslušník 

(příslušnice) však může vykonat služební zkoušku v rámci mateřské nebo rodičovské 

dovolené, jestliže o to požádá. V tomto bodě tedy zákon s výskytem podobné situace 

počítá a věc je řádně ošetřena. 
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• § 12 ve vztahu k § 40 zákona  

Příslušník je zproštěn výkonu služby a před skončením služebního poměru na 

dobu určitou požádá služebního funkcionáře o vykonání služební zkoušky. Jak má v 

tomto případě služební funkcionář postupovat? Má takový policista vůbec na něco 

takového nárok? Platí, že příslušník, který je zproštěn výkonu služby, stejně jako 

příslušník zařazený v záloze, má právo na vykonání služební zkoušky a služební 

funkcionář je povinen mu složení služební zkoušky umožnit. V odůvodněných 

případech lze použít § 12 odst. 4 zákona a na přiměřenou dobu vykonání služební 

zkoušky odložit a prodloužit příslušníkovi dobu trvání služebního poměru. 

• § 17 odst. 1 písm. c) a d) ve vztahu k § 12 odst. 4 zákona 

V případě trvání služebního poměru na dobu určitou, kdy bude použit § 12 odst. 

4 zákona, je nutno pečlivě vymezit termín skončení služebního poměru na dobu určitou. 

Je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že příslušník může vykonání služební zkoušky 

odmítnout.  Stanovení termínu skončení služebního poměru musí být uvedeno ve 

výroku rozhodnutí. 

• §  19  zákona 

Bezpečnostní sbor je povinen příslušníkovi, který pro služební místo nesplňuje 

další odborný požadavek, tj. požadavek užšího vymezení odborné způsobilosti pro 

služební místo, umožnit absolvování odborné přípravy za účelem splnění tohoto 

požadavku, a to bez zbytečného odkladu. Bez splnění tohoto požadavku by nemohl 

vykonávat službu v příslušném bezpečnostním sboru. Jedná se tedy o základní 

zabezpečení vhodných podmínek, nezbytných pro výkon služby. 

• § 19 a 20 zákona 

Musí příslušník ve služebním poměru na dobu určitou, který byl podle § 215 

odst. 4 a 9 zákona k 1.1.2007 ustanoven na služební místo, pro něž nesplňuje stanovený 

stupeň vzdělání, při dalším ustanovení na jiné služební místo splňovat stanovený stupeň 

vzdělání (§ 19 odst. 2 zákona) pro služební místo, na které je ustanovován? K 

případnému studiu k získání požadovaného stupně vzdělání se nepřihlíží? Zde platí, že 

každý příslušník ustanovovaný po 1.1.2007 na služební místo musí splnit požadavky 

stanovené v § 19 odst. 2 zákona. K případnému trvání studia ke splnění uvedeného 
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stupně vzdělání se nepřihlíží. Musí být ustanoven pouze na takové služební místo, pro 

které splňuje stanovený stupeň vzdělání. Současně bude jmenován do služebního 

poměru na dobu neurčitou, pokud jsou splněny další podmínky zákona.  

Důvodem je potřeba, aby služební místa zastávali pouze příslušníci s 

odpovídajícím stupněm (případně oborem nebo zaměřením) vzdělání, což je logické. Je 

ovšem na místě položit si otázku, jestli lze příslušníka ve služebním poměru na dobu 

určitou, který byl podle § 215 odst. 4 a 9 zákona k 1.1.2007 ustanoven na služební 

místo, pro něž nesplňuje  stanovený stupeň vzdělání, a který byl posléze zařazen do 

zálohy pro přechodně nezařazené z důvodu zrušení služebního místa z organizačních 

důvodů, ustanovit po vynětí ze zálohy pouze na služební místo, pro které splňuje 

stanovený stupeň vzdělání. V takovém případě totiž platí, že příslušník ve služebním 

poměru na dobu určitou nemůže být zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené z 

důvodu zrušení zastávaného služebního místa (§ 32 zákona). A není-li jej možné po 

odvolání ze služebního místa ustanovit na jiné služební místo, pro které splňuje 

stanovený stupeň vzdělání, musí být propuštěn ze služebního poměru podle § 42 odst. 3 

písm. a) zákona. Nemá tedy takový příslušník, po dobu na kterou je stanoven jeho 

služební poměr, jakousi „generální výjimku“? Nemá, žádná „generální výjimka“ ze 

stupně vzdělání neexistuje, aplikace § 215 zákona byla totiž jen přechodnou záležitostí 

ke dni nabytí účinnosti zákona a k zabezpečení výkonu služby jen po přechodnou dobu.  

• § 19 ve vztahu k § 20 zákona 

Při změně služebního místa mezi sbory je nutné psychologické vyšetření 

příslušníka. V případě téhož bezpečnostního sboru ovšem jen tehdy, je-li na konkrétním 

služebním místě stanoven zvláštní požadavek osobnostní způsobilosti. Není tedy 

predikován požadavek na provedení takového vyšetření „vždy“. 

• § 22 odst. 4 zákona   

Dané ustanovení říká, že pokud se nepodaří volné služební místo, pro které je v 

systemizaci služebních míst pro účely výběrového řízení zvlášť vyznačen obor nebo 

zaměření vzdělání, obsadit výběrovým řízením, může se do výběrového řízení přihlásit i 

občan, který splňuje podmínky přijetí do služebního poměru. Zákon v § 13 odst. 1 

zavádí pro státního občana České republiky, který může být přijat do služebního 

poměru, legislativní zkratku „občan“. Z řad některých příslušníků vzešel názor, že také 
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příslušník, který dle § 22 odst. 2 zákona nesplňuje dobu trvání služebního poměru, se 

může v této fázi zúčastnit výběrového řízení, neboť i on je stále občanem České 

republiky. Příslušníci se tedy cítí být oproti občanům diskriminováni ve svých právech.  

Ustanovení § 22 odst. 4 zákona ovšem upravuje obsazení služebního místa v 

případech, kdy se nepodaří obsadit služební místo příslušníkem bezpečnostního sboru. 

Dá se očekávat, že tímto způsobem budou i v budoucnu obsazována služební místa 

různých specialistů, kdy je pro takové služební místo potřebné zvláštní vzdělání, jeho 

obor nebo zaměření. Vzhledem k tomu, že pro takové služební místo musí být vyznačen 

obor nebo zaměření vzdělání, použití § 22 odst. 4 zákona připadá v úvahu jen tehdy, 

pokud předcházelo vyhlášení výběrového řízení podle § 22 odst. 1 zákona a toto 

výběrové řízení proběhlo s negativním výsledkem. V takovém případě služební 

funkcionář vyhlásí výběrové řízení podle § 22 odst. 4 zákona a pro jeho vyhlášení 

zvlášť vyznačí v systemizaci služebních míst stanovený obor nebo zaměření 

požadovaného vzdělání. Do takto vyhlášeného výběrového řízení se mohou přihlásit 

pouze osoby, které nejsou příslušníky bezpečnostních sborů podle zákona. Podle názoru 

ředitelství lidských zdrojů policejního prezídia toto ustanovení nemá výrazně 

diskriminující charakter.  

O určitém diskriminačním charakteru tohoto ustanovení zákona by bylo možno 

uvažovat pouze v případě, kdyby se jednalo o obsazování služebního místa se služební 

hodností rada a vyšší, kdy nelze uplatnit „akcelerovaný“ služební postup podle § 22 

odst. 3 zákona a příslušníci bezpečnostních sborů s vysokoškolským vzděláním musí  

splnit též dobu trvání služebního poměru a občan nikoliv nebo v krajním případě při 

výběrovém řízení, do kterého se přihlásí příslušník bezpečnostního sboru, který nemá 

vysokoškolské vzdělání a musí splnit dobu trvání služebního poměru pro služební 

hodnost a občan nikoliv. Vedení policie se v daném případě domnívá, že se nebude 

jednat o přímou diskriminaci tím, že by různé kategorie osob měly stanoveny zákonem 

různé podmínky. Zákon dává přednost obsazení služebního místa nejprve způsobem 

stanoveným v § 20, následně výběrovým řízením podle § 22 odst. 1 a teprve v 

případech, kdy tento postup není možný, výběrem vhodného uchazeče z řad občanů.   

• § 73 a 74 zákona 

Lze příslušníkovi na jeho vlastní žádost povolit (dohodou o studiu) zvýšení 

vzdělání i v případě, že splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které 
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je ustanoven? Nebude se v tomto případě jednat o zbytečně vynaložené prostředky 

bezpečnostním sborem? Na tuto otázku lze odpovědět tím, že bezpečnostní sbor je 

podle ustanovení § 77 odst. 11 písm. d) zákona povinen zajišťovat pro příslušníky 

podmínky pro jejich soustavné vzdělávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

potřebné pro výkon služby. Rovněž by měl mít bezpečnostní sbor zájem na zvyšování 

kvalifikace příslušníků. Z toho vyplývá, že studium není určeno jen pro příslušníky, 

kteří nesplňují stupeň vzdělání a jsou ustanoveni podle § 215 odst. 4 zákona, ale i pro 

ostatní příslušníky, kteří chtějí svoji kvalifikaci zvýšit. Zvyšování kvalifikace využitelné 

bezpečnostním sborem neznamená v žádném případě zbytečné plýtvání finančními 

prostředky. Na druhé straně musí služební funkcionář, zodpovědný za konkrétní 

schválené dohody o studiu, velice pečlivě zvážit důležitý zájem služby, kterým je 

dostatečný počet policistů v daném místě a čase k zabezpečení řádného výkonu služby.  

• § 222 zákona 

Novou tématikou po vstupu účinnosti zákona je situace, která může vzniknout, 

je-li příslušník převáděn z jednoho bezpečnostního sboru do jiného bezpečnostního 

sboru. Tehdy mohou nastat z hlediska plnění závazku podle § 73 dvě možné situace. V 

prvém případě příslušník ještě studuje, ve druhém případě se jedná o plnění závazku 

setrvání příslušníka ve služebním poměru. V případě, kdy převáděný příslušník ještě 

pokračuje ve studiu, má bezpečnostní sbor, do kterého je převáděn, na základě 

předchozí dohody nebo rozhodnutí služebního funkcionáře povinnost příslušníkovi 

umožnit studium? (Příslušník má však uzavřenou dohodu o zvýšení nebo rozšíření 

vzdělání s jiným bezpečnostním sborem podle jiných právních předpisu a tedy i za 

jiných podmínek, např. podle zák. č. 186/1992 Sb.) Je-li převáděn příslušník, který již 

dostudoval, lze plnit závazek setrvání ve služebním poměru nebo alespoň jeho část 

výkonem služby v jiném bezpečnostním sboru, než kterému se zavázal uhradit náklady 

spojené s případným nesplněním závazku? Je příslušník povinen setrvat ve služebním 

poměru u téhož bezpečnostního sboru, s nímž dohodu uzavřel, nebo se povinnost setrvat 

ve služebním poměru plní i v jiném bezpečnostním sboru?  

Odpovědi se skrývají v terminologické změně, kdy služební poměr k 

bezpečnostnímu sboru byl nahrazen služebním poměrem k České republice. 

Příslušníkova povinnost setrvat ve služebním poměru ke konkrétnímu bezpečnostnímu 

sboru je tedy transformována v povinnost setrvat ve služebním poměru k České 
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republice, a to nikoli nezbytně u téhož bezpečnostního sboru, s nímž v minulosti dohodu 

uzavřel, nebo ve kterém mu bylo studium povoleno. Závazek tedy příslušník plní vždy u 

posledního sboru, v němž je zařazen.  

2. Nedílnou součástí ustanovení zákona je oblast, upravující čerpání služebního volna či 

náhrad, která je vzhledem ke směnnému režimu pracovní doby výrazné části policistů 

velice důležitá. 

• § 71 odst. 2 zákona   

Je-li příslušník zařazen do nepřetržitého provozu se čtyřmi 12ti hodinovými 

směnami jdoucími po sobě a čerpá služební volno při ošetřování člena rodiny, v jakém 

rozsahu se poskytne příslušníkovi služební volno s ohledem na druh jeho směn?  

Služební volno v takovém případě se poskytne příslušníkovi v nezbytně nutném 

rozsahu v rámci prvních 9ti kalendářních dnů a jde-li o osamělého příslušníka v rámci 

prvních 16ti kalendářních dnů, jestliže doba ošetřování nebo péče trvá. Přitom platí, že 

počátkem této doby je první den potřeby čerpání služebního volna v rámci 9 (16) po 

sobě jdoucích kalendářních dnů. V rámci těchto dnů je příslušníkovi omluveno tolik 

směn (bez ohledu na jejich plánovanou délku), kolik jich je do těchto dnů zahrnuto 

podle rozpisu směn; 9 (16) dnů přitom znamená hranici poskytovaného služebního 

volna.  

• § 71, § 81, § 126 zákona 

Zákon užívá pojem „den pracovního klidu“, např. v § 126, který není nikde v 

zákoně definován. Podpůrně lze využít ustanovení § 91 odst. 1 zákoníku práce. Stejně 

tak není zákonem definován používaný pojem „osamělý příslušník a osamělá 

příslušnice“,  například v § 71 a v § 81. 

 V tomto případě je pro tuto kategorii příslušníků nutno využít ustanovení § 350 

zákoníku práce, eventuálně je možné vyjít z předpisů sociálního zabezpečení.  Jedná se 

o příslušníky nebo příslušnice svobodné, ovdovělé, rozvedené nebo z jiných vážných 

důvodů osamělé, kteří nežijí s druhem nebo družkou. 

3. Nejen z právního, ale i z lidského  hlediska je velice zajímavá polemika o odebraných 

nárocích na výsluhový příspěvek v případě spáchání trestného činu ze strany bývalého 

policisty či jen v případě podezření na jeho spáchání. 
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• § 157 zákona  

Má vedení trestního řízení a následné pravomocné odsouzení (zastavení 

trestního stíhání, narovnání, rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání) 

vliv  na nárok na výsluhový příspěvek pouze v případě, že je trestní řízení vedeno  (tedy 

již zahájeno) před okamžikem skončení služebního poměru nebo se toto vztahuje i na 

dobu, kdy je již výsluhový příspěvek poskytován? Ustanovení § 157 zákona upravuje 

nikoliv podmínky vzniku nároku, nýbrž podmínky nároku jako takového, tedy 

podmínky jeho existence. V § 157 písm. d) zákona je totiž použit přítomný čas, z čehož 

se dá dovodit, že vedení řízení a následné odsouzení (zastavení trestního stíhání, 

narovnání, rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání) by mělo mít 

dopady i kdykoliv po skončení služebního poměru. Příjemci příspěvku by nejdříve (při 

zahájení trestního stíhání) byla výplata příspěvku zastavena a následně by bylo 

rozhodnuto o zániku nároku (za předpokladu pravomocného odsouzení atd.) nebo o 

obnovení výplaty (při zproštění obžaloby atd.).  

Ustanovení § 157 zákona upravuje nejen podmínky vzniku nároku na výsluhový 

příspěvek, ale i podmínky trvání nároku na výsluhový příspěvek jako takové. Vedení 

trestního řízení proti žadateli nebo příjemci výsluhového příspěvku pro trestný čin 

spáchaný úmyslně by mělo mít za následek, pokud se plátce příspěvku o něm dozví, 

zastavení řízení o přiznání výsluhového příspěvku nebo zastavení výplaty výsluhového 

příspěvku do doby pravomocného odsouzení nebo do doby pravomocného rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání nebo do doby pravomocného rozhodnutí o 

podmíněném odložení návrhu na potrestání. Pokud příjemce příspěvku bude 

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, mělo by být vydáno 

rozhodnutí ve věcech služebního poměru o zániku nároku na výsluhový příspěvek dnem 

předcházejícím dni nabytí právní moci rozsudku. 

 Nárok na výsluhový příspěvek tímto dnem pravomocně zanikne, tj. znovu 

nevznikne po případném skončení výkonu trestu odnětí svobody. Pokud nedojde k 

pravomocnému odsouzení pro trestný čin spáchaný úmyslně, bude výplata výsluhového 

příspěvku rozhodnutím ve věcech služebního poměru uvolněna. Tento důsledek 

vyplývá mj. z toho, že výsluhový příspěvek podle zákona není nárokem souvisejícím se 

skončením služebního poměru ve smyslu předpisů účinných před 1.1.2007.  



39 
 

Zjištění skutečnosti, že proti žadateli o výsluhový příspěvek nebo příjemci 

výsluhového příspěvku je vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný úmyslně, má 

vliv na přiznání nebo výplatu výluhového příspěvku, a to nejen, bylo-li trestní řízení 

zahájeno přede dnem skončení služebního poměru z důvodu, který založí nárok na 

výsluhový příspěvek, ale i bylo-li takové řízení zahájeno později. Problém tkví ale spíše 

v tom, že v ustanovení § 163 zákona není stanovena povinnost fyzické osoby ani orgánů 

činných v trestním řízení oznámit uvedenou rozhodnou skutečnost služebnímu 

funkcionáři nebo plátci příspěvku.  

Vedení Ministerstva vnitra zvažuje změny v této oblasti, vedoucí k povinnosti 

oznamovací skutečnosti v dané oblasti. Zde je ovšem na místě položit si otázku, je-li 

systém takto nastavený správně a nehrozí-li jeho zneužití. Má policista mít nárok na 

výplatu renty po několika desítkách let služby státu i v případě, že někdy později vlivem 

vnějších okolností bude uznám vinným z byť bagatelního trestného činu? Ano, či ne? 

Polemika o této problematice bývá velice bouřlivá a pohybuje se v mantinelech od 

naprostého souhlasu až k velkým výhradám; a v obou případech se jedná o velice 

racionální argumenty. 

2.3  Shrnutí 

I z relativně malé skupiny vybrané problematiky v rámci konkrétní legislativy 

související s českou policí a těsně provázané s kroky probíhající reformy, je 

jednoznačně zřejmé, jak velice důležitý a zásadní vliv  má  celková rigidnost zákonných 

norem - a to nejen z hlediska působení v aktuálním čase, ale zejména z hledisek 

budoucích konkrétních legislativních úprav, ať už dílčích v rámci změn jednotlivých 

ustanovení  či komplexních, spočívajících v realizaci nově pojatého zákona o služebním 

poměru, který by lépe a efektivněji reflektoval potřeby české policie. 

V současné době, na počátku roku 2010, je možné zkonstatovat dílčí i celkovou 

standardizaci postupů v aplikaci ustanovení z. č. 361/2003Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů díky tlaku na jednotnou aplikaci ze strany policejních 

funkcionářů. Důležitým faktorem se ukázal také časový horizont, kdy po uplynutí tří let 

od účinnosti zákona bylo dostatek času také na jakýsi úzus ve výkladu problematických 

částí normy ze strany jak Policejního prezidia Policie České republiky, tak Ministerstva 

vnitra.  
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Dalším faktorem, který nikdo nepředpokládal, byla v intencích nastíněné 

důležitosti personálního obsazení volných míst v české policii (a vyplývající ze znění a 

aplikací zákona), hospodářská globální krize od poloviny roku 2009. V důsledku zániku 

velkého množství pracovních míst v soukromém sektoru došlo k okamžitému naplnění 

do té doby nedostatečně obsazeného počtu tabulkových míst v policii. Dále došlo 

k centrálnímu rozhodnutí české vlády o zrušení vyplácení finančních prostředků na 

existující, ale neobsazené místa v celé státní správě a v důsledku toho i dosažení 

víceméně 100% naplněnosti stavu v české policii.10 Tento fakt se ukázal jako velice 

stěžejní, ale lze se jen dohadovat, jaký by celková personální situace v policii měla 

vývoj a zda-li by došlo k předložení zmíněných pozměňovacích návrhů z.č. 

361/2003Sb. za stavu běžného chodu ekonomických ukazatelů. 

I tuto skutečnost lze vnímat jako názornou ukázku globálnosti dnešního světa a 

jako důkaz o nutnosti komplexnosti náhledu na každou problematiku a to nejen v české 

policii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10    Denik. (2010). Získáno 29. 1. 2010 z www.denik.cz: http://www.denik.cz/z_domova/v-armade-se-propoustelo-a-plati-v-ni-
stop-stav.html  
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3.  Reforma policejního školství 

V následující kapitole se pokusím ve stručnosti nastínit problematiku resortního školství 

v Policii České republiky, které má mnohá specifika. Těmi jsou například primární 

zaměřenost na výuku dospělých a také velice úzká provázanost odborných předmětů 

s aktuální legislativou. V úvodní části se zaměřím na nosnou část resortního školství, 

kterou je základní odborná příprava nových policistů s popisem nejnovějších trendů 

v této oblasti. V další podkapitole poukážu na těsnou spolupráci se zahraničními 

institucemi v dané oblasti s jejich popisem a stručným seznámením s rozsahem a formou 

této spolupráce. Ve třetí, závěrečné části se pokusím nalézt vhodná řešení koncepce 

celoživotního vzdělávání, vycházející z principů nového systému řízení a celkové 

filozofie v souladu s principy community policing.  

3.1  Koncepce základní odborné přípravy 

Předkládaná koncepce resortního vzdělávání v rámci škol Ministerstva vnitra11 

vychází ze současného stavu, ale také v maximální možné míře využívá stávajících 

subjektů a odborníků v oblasti vzdělávání policistů a v oblasti finančního zabezpečení 

respektuje rozpočtové možnosti a pravidla resortu – tato jsou zejména v oblasti 

finančního zabezpečení v důsledku hospodářské krize velice přísná a musí být striktně 

dodržována.  

Cílem předkládané koncepce je stanovit takový systém vzdělávání policistů, 

který poskytne záruku kvalitní odborné kvalifikace pro výkon služby od přijetí do 

služebního poměru po celou dobu jeho trvání, kdy cílem je, aby policisté po celou dobu 

služebního poměru disponovali znalostmi nejnovější legislativy a uměli ji aplikovat 

v praxi. Takový systém zajistí  nejen samotné vzdělávání policistů a získávání odborné 

kvalifikace nezbytné pro výkon zastávaných funkcí, ale i předpoklad pro jejich další 

kariérní růst v rámci struktur policie a to v souladu se zákonem o služebním poměru. 

Samotné návrhy koncepčních změn v systému resortního vzdělávání vytváří 

podmínky pro polici výkonnou, spolehlivou, apolitickou a nestrannou – tedy coby 
                                                 
11    Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor vzdělávání a policejního školství: Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků 
Policie České republiky, interní materiál MV ČR, č.j.: MV-16511-1  
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veřejnou službu založenou na principech demokratického právního státu. Nabytím 

účinnosti zákona č. 361/2003Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

došlo dnem 1. ledna 2007 v právním řádu ČR k zásadní změně týkající se celého 

komplexu požadavků na kvalifikaci příslušníků všech bezpečnostních sborů, včetně 

Policie České republiky. 

Vazba mezi plněním kvalifikačních a dalších odborných požadavků, 

odměňováním a principy kariérního postupu policistů byla převedena z režimu zák. č. 

143/1992Sb. a zák. č. 186/1992Sb., (a k nim vydaných prováděcích předpisů) do 

působnosti zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů (dále jen „zákon“). Zásadní změnou, ke které dnem nabytí účinnosti zákona 

došlo, bylo vedle rigorózního stanovení požadavku plnění stupně vzdělání pro zastávané 

služební místo bez možnosti udělování výjimek, také obligatorní vyžadování plnění 

dalšího odborného požadavku pro každé služební místo systemizované v bezpečnostním 

sboru (§ 19 zákona). 

Oblast kvalifikace policistů dále ovlivnily tyto nové právní instituty : 

• vznik služebního poměru na dobu určitou u těch policistů, kteří k 1. lednu 2007 

nesplňovali požadavek stupně vzdělání pro služební místo, na které byli k tomuto 

datu ustanoveni (přechodná ustanovení zákona uvedená v § 215 zákona), 

• povinnost splňovat stupeň vzdělání již před ustanovením na služební místo, 

• stanovení základní povinnosti příslušníka prohlubovat svoji odbornost potřebnou 

pro zastávané služební místo (§ 45 zákona), za současného vytvoření institutu 

služebního volna k získání dalšího odborného požadavku studiem ve škole nebo 

kursu, které nebylo příslušníkovi nařízeno služebním funkcionářem, nejdéle na dobu 

10 dnů v kalendářním roce (§ 72 zákona), 

• základní systém přípravy policistů k výkonu služby byl zejména v letech 2005-06 

upraven tak, že přechod na nový zákon o služebním poměru neznamenal vážnější 

problém a byl plynulý, tedy aby nedocházelo k problémům při zabezpečování 

bezpečnostní problematiky. Specifikem a evropským unikátem ovšem bylo krácení  

základní odborné přípravy (dále jen „ZOP“) na dobu šesti měsíců. Důvodem byl 

fatální nedostatek policistů v daném období, způsobený opakovaným odložením 

účinnosti zákona o služebním poměru a politický tlak na naplnění těchto stavů ze 
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strany tehdejšího ministra vnitra Langera.12 Dále platí, že systém vzdělávání 

policistů je prostupný a umožňuje policistům plnit rigorózní i obligatorní 

kvalifikační požadavky stanovené pro služební místo podle § 19 zákona. 

 
Stále ovšem přetrvávající nedostatky související s legislativními změnami a to 

zejména v následujících oblastech: 

  Absence regulace jednotného postupu při aplikaci následujících zákonných 

prvků: 

•  § 45 - povinnosti policisty (prohlubovat svoji odbornost) a nadřízeného ve vztahu k 

odbornosti (zabezpečovat, aby příslušníci byli pro výkon služby náležitě vyškoleni a 

vycvičeni), 

•  § 72 – vytvoření podmínek k uspokojení nároku policistů k získání dalšího 

odborného požadavku studiem na příslušné policejní škole Ministerstva vnitra nebo 

v kursu, které mu nebylo nařízeno služebním funkcionářem (nejdéle však na 10 dnů 

v kalendářním roce). 

 
  Hlavní nedostatky v zajištění profesní přípravy:   

• řízení vzdělávání policistů k plnění rigorózních a obligatorních kvalifikačních 

požadavků stanovených pro služební místo podle § 19 zákona jiným subjektem, než 

je Policie ČR (administrativně komplikovanější realizace zakázky Policie ČR při 

zpracování a schvalování vzdělávacích programů pro získání dalších odborných 

požadavků a kontrole jejich účinnosti, včetně přijímání adekvátní zpětné vazby), 

• ztížené zajištění aktualizace výzbroje a technických prostředků pro činnost Vyšších 

a středních policejních škol Ministerstva vnitra, odrážející vývoj vybavení Policie 

ČR, 

• ne zcela funkční systém zajišťující udržení sepjetí pedagogů s aktuálními formami a 

metodami práce policie a novými vývojovými trendy v její činnosti, 

• absence „komplexního elektronického systému vzdělávání“ – interaktivního E-

learningu, jako základního předpokladu pro snadnou dostupnost aktuálních 

studijních materiálů všem policistům ( §§ 19, 45, 72, 88). 

 

                                                 
12    Policista. (2007). Získáno 23. 12. 2008  z www.policista.cz: http://www.policista.cz/clanky/reportaz/vite-roubicek-to-je-jen-
generacni-spunt-113/?vse  
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Proto byly v rámci nastíněné problematiky provedeny změny v základní odborné 

přípravě policistů, které se snaží reflektovat na aktuální situaci. Jejich platnost je 

aktuální právě v době ukončování mé diplomové práce, odpovídají tedy platnosti stavu 

v období února a března 2010.  

V současné době jsou tak realizovány následující druhy ZOP, rozdělené do několika 

základních kategorií dle metodického pokynu  : 

1. U policistů s dosaženým vzděláním středním s maturitou anebo vyšším odborným, s 

výjimkou vzdělání bezpečnostně právního zaměření 

a) pro policisty služby pořádkové, dopravní a železniční policie 

1 měsíc - první část odborné praxe - realizovaná ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie,  

6 měsíců - školní část - realizovaná ve vyšších a středních policejních                   

školách Ministerstva  nitra (dále jen „policejní škola“), 

2 měsíce - druhá část odborné praxe - realizovaná ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie, 

- v průběhu školní části této ZOP budou všichni policisté čerpat 3 týdny 
řádné dovolené v termínu stanoveném ředitelem policejní školy, 

b) pro policisty služby cizinecké policie 

1 měsíc -   první část odborné praxe - realizovaná v oddělení výkonu 

odborné praxe při Vyšší policejní škole a Střední policejní 

škole Ministerstva vnitra v Holešově (dále jen „VPŠ a SPŠ MV 

Holešov“), 

10 měsíců -   školní část - realizovaná ve VPŠ a SPŠ MV Holešov, 

1 měsíc -   druhá část odborné praxe - realizovaná v oddělení výkonu 

odborné praxe při VPŠ a SPŠ MV Holešov, 

c) pro policisty služby pořádkové, dopravní a železniční policie absolventy 

studijního oboru 68-42-M/. nebo 68-42-N/. 

1 měsíc -   první  část odborné   praxe - realizovaná  ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie, 

6 měsíců -   školní část - realizovaná ve VPŠ a SPŠ MV Holešov, 
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2 měsíce -  druhá  část odborné praxe - realizovaná ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie, 

d) pro policisty služby cizinecké policie absolventy studijního oboru  

68-42-M/. nebo 68-42-N/. 

1 měsíc -  první část odborné praxe - realizovaná v oddělení výkonu odborné 

praxe při ve VPŠ a SPŠ MV Holešov, 

6 měsíců -  školní část - realizovaná ve VPŠ a SPŠ MV Holešov, 

5 měsíců - druhá část odborné praxe - realizovaná v oddělení výkonu 

odborné praxe při ve VPŠ a SPŠ MV Holešov, 

e) v případě postupu absolventů ZOP uvedených v písm. b), c), a d) na služební 

místo pro které je stanovena vyšší služební hodnost, nebude muset policista 

automaticky absolvovat další specializační kurz pro 5 TT, jako je tomu v písm. 

a), (pokud se nebude jednat o služební místo pro které je stanoven další odborný 

požadavek nebo jiný zvláštní požadavek, který je nutno splnit absolvováním 

konkrétního specializačního kurzu). 

2. U policistů s dosaženým vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním bez        

ohledu na zaměření studia, kteří jsou při přijetí do služebního poměru ustanoveni na 

služební místo v rámci služby kriminální policie a vyšetřování 

1 měsíc -  první část odborné praxe - realizovaná ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie, 

12 týdnů -  školní část - realizovaná ve Vyšší policejní škole MV 

v Pardubicích, 

2 měsíce -  druhá část odborné praxe - realizovaná v rámci příslušného 

krajského ředitelství policie, podle rozhodnutí služebního 

funkcionáře, 

Absolvování této ZOP umožní „akcelerovaný postup“ dle ustanovení § 22 odst. 3 

zákona, policista nebude muset absolvovat další specializační kurz pro 5. TT, jako 

je tomu v bodě I. písm. a), (pokud se nebude jednat o služební místo pro které je 

stanoven další odborný požadavek nebo jiný zvláštní požadavek, který je nutno 

splnit absolvováním konkrétního specializačního kurzu). 
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3. U policistů s dosaženým vysokoškolským vzděláním  

a) neprávního zaměření 

1 měsíc –  první část odborné praxe – realizovaná ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie (u 

příslušníků služby cizinecké policie v oddělení výkonu 

odborné praxe při VPŠ a SPŠ MV Holešov), 

6 měsíců -  školní část - realizovaná v policejních školách, 

2 měsíce -  druhá část odborné praxe - realizovaná ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie, 

- v průběhu školní části této ZOP budou všichni policisté čerpat 3 týdny 

řádné dovolené v termínu stanoveném ředitelem policejní školy, 

b) právního zaměření 

1 měsíc -  první část odborné praxe – realizovaná ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie (u 

příslušníků služby cizinecké policie v gesci oddělení výkonu 

odborné praxe VPŠ a SPŠ MV Holešov), 

10 týdnů –  školní část formou denního nebo kombinovaného  studia - 

realizovaná v policejní škole s rozložením dle kapacitních 

možností od deseti týdnů do devíti měsíců, 

2 měsíce -  druhá  část odborné praxe - realizovaná v rámci příslušného 

krajského ředitelství policie, podle rozhodnutí služebního 

funkcionáře (u příslušníků služby cizinecké policie v délce 

jednoho měsíce v gesci oddělení výkonu odborné praxe VPŠ 

a SPŠ MV Holešov), 

c) na Policejní akademii ČR, kteří v době studia nebyli příslušníky Policie ČR, a 

kteří  

1. jsou při přijetí do služebního poměru ustanoveni na služební místo, pro 

které je stanovena služební hodnost vrchní referent, je ZOP realizovaná 

bez školní části formou odborné praxe následovně:  
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a. u policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie 

1 měsíc –  první část - realizovaná ve školním policejním 

středisku příslušného krajského ředitelství policie, 

2 měsíce –  druhá část - realizovaná v rámci správy kraje, 

podle rozhodnutí služebního funkcionáře 

b. u policistů služby cizinecké policie 

2 měsíce - realizovaná v oddělení výkonu odborné praxe při 

VPŠ a SPŠ MV Holešov, 

2. jsou při přijetí do služebního poměru ustanoveni na volné služební místo 

na základě výběrového řízení podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona, 

nemusí absolvovat odbornou praxi, pokud to z povahy vykonávané 

činnosti není nezbytně nutné. 

d) absolvování ZOP uvedených pod písmeny a), b) a c) umožní „akcelerovaný 

postup“ dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona, policista nebude muset 

absolvovat další specializační kurz pro 5. tarifní třídu, jako je tomu v bodě 1. 

písm. a), (pokud se nebude jednat o služební místo pro které je stanoven další 

odborný požadavek nebo jiný zvláštní požadavek, který je nutno splnit 

absolvováním konkrétního specializačního kurzu). 

4. Pro policisty, kteří jsou ustanoveni na volné služební místo v Policii ČR z ostatních 

bezpečnostních sborů podle zákona a  splňují další odborné požadavky pro toto místo  

je v současné době realizována na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole                   

Ministerstva vnitra Praha tzv. „rekvalifikační“ ZOP v trvání 4 dny.  

5. Pro policisty bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, kteří 

a) jsou přijati do služebního poměru k Policii ČR a ustanoveni na služební místo 

podle § 22 odst. 4 zákona, nebo 

b) jsou ustanoveni na služební místa, která charakterem pracovní náplně nevyžadují 

užší vymezení odborné bezpečnostní specializace, nebo 

c) jsou ustanoveni na služební místa, pro něž je stanoven další odborný požadavek, 

pro který je již zpracován konkrétní vzdělávací program a tento vzdělávací 
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program bude policista povinen absolvovat bezprostředně po skončení 

univerzální základní odborné přípravy jako specializační přípravu,  

je v současné době realizována na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole 

Ministerstva vnitra Praha a ve Školském účelovém zařízení Ministerstva vnitra v 

Praze-Ruzyni tzv. „univerzální“ ZOP, u které školní část trvá 4 týdny.  

Je tedy znát zřetelný akcent na důraznější diferenci policistů v rámci základní 

odborné přípravy s ohledem na jejich dosavadní dosažený stupeň vzdělání a také na 

jejich budoucí profesní zaměřenost.13 V neposlední řadě je také zapotřebí vzít v úvahu 

podstatný faktor, kterým je ekonomická rozvaha v daných opatřeních a také efektivita 

využití lidských zdrojů vzhledem k  často úzké specializaci vyučujících odborných 

policejních předmětů. 

3.2   Mezinárodní spolupráce  

V každé odborné činnosti a tou obsah a tvorba obsahu vzdělávacích programu 

zcela nesporně je, patří k velice důležitým faktorům komunikace a získávání informací 

o dané problematice ze zahraničních zdrojů, které mohou být velice pozitivním 

přínosem. Při tvorbě vzdělávacích programů je sekce Odboru vzdělávání Středních 

policejních škol MV ČR (dále jen OVSPŠ MV) v těsném kontaktu s několika 

institucemi na různých úrovních. Obsah zahraniční spolupráce je zaměřen jak na 

systémová řešení v oblasti celoživotního vzdělávání policistů, tak na rizika vyplývající z 

analýz bezpečnostní situace v ČR, problematiky mezinárodního zločinu, bezpečnostní 

problematiky spojené s členstvím ČR v EU a vstupem do schengenského prostoru.  

Zahraniční aktivity probíhají formou seminářů, školení, konzultací, studijních 

pobytů, speciálních výcviků apod.  

Multilaterální spolupráce 

CEPOL (European Police College), 

Network evropských vzdělávacích institucí, je orgánem EU (rozhodnutí Rady ministrů 

2005/681/JHA), jehož členy je 27 členských států EU, 3 státy se zvláštním statutem 

(Norsko, Švýcarsko, Island), zástupci Europolu, Rady a Komise. Na základě dohod 

                                                 
13    Policista. (2009). Získáno 17. 9. 2009 z www.policista.cz: http://www.policie.cz/clanek/zakladni-odborna-priprava-a-dalsi-
vzdelani-policistu.aspx 
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mezi orgány EU (CEPOL + Europol, Frontex, Eurojust, OLAF) je cílem aktivit 

zajišťovat společný jednotný postup v designu evropského policejního vzdělávání a 

podpora přeshraniční spolupráce v boji proti organizované kriminalitě prostřednictvím 

seminářů, konferencí, tvorbou Common Curricul a Exchange Programe. Ročně se 

uskuteční cca. 90 vzdělávacích aktivit. Vrcholným orgánem CEPOL je Governing 

Board, jehož členkou je ředitelka OVSPŠ. V gesci OVSPŠ je zároveň Národní 

kontaktní pracoviště, které má za úkol koordinovat vzdělávací aktivity CEPOL 

probíhající jak na území ČR, tak v ostatních členských státech (vysílání českých expertů 

k účasti na jednotlivých vzdělávacích aktivitách). Aktivity CEPOL řídí 4 komise 

(Strategy Committee, Annual Programme Committee, Training and Research 

Committee, Financial Committee), které jsou podpořeny 16 stálými, dočasnými a ad 

hoc pracovními skupinami (v hlavních má OVSPŠ své zastoupení). 

 

MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakademie) 

Koncipována jako mezinárodní vzdělávací cyklus pro policisty. V roce 2001 podepsali 

Ministři vnitra osmi středoevropských zemí závazný dokument „Společné prohlášení o 

spolupráci v rámci MEPA“ (vedle ČR jsou členskými zeměmi SRN, PL, SK, SLO, CH, 

A). Zajištění aktivit vyplývajících ze vzdělávacích projektů MEPA je v gesci OVSPŠ. 

Mezi aktivity MEPA patří tříměsíční Hlavní kurs věnovaný organizované kriminalitě a 

zakončený případovou studií, která je přeložena do mateřského jazyka a využívána v 

rámci výuky na policejních školách, dále čtyřtýdenní Speciální kurs pro integrovanou 

hraniční bezpečnost, odborné semináře, jazykové kursy a odborné hospitace u 

zahraničních útvarů policie. Vrcholným orgánem MEPA je Vorstand, jehož členkou je 

ředitelka OVSPŠ. Odbor dále plní úkoly vyplývající z členství ČR v MEPA (v gesci 

odboru je Národní koordinační kancelář). Aktivity MEPA řídí 4 pracovní výbory 

(Kuratorium, Redaktionskomitee, Kursleiterkonferenz, Programmkonferenz), v nichž 

má OVSPŠ své zastoupení. 

Bilaterální spolupráce 

NHS (Hanns Seidel Stiftung) 

Spolupráce mezi NHS a MV se uskutečňuje na základě Dohody mezi MV ČR a MV 

Spolkové země Bavorsko ze dne 26.1.1991. Vzdělávací akce probíhají dle ročních plánů 

sestavovaných podle návrhů jednotlivých policejních škol Ministerstva vnitra  a útvary 
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Policie České republiky. Každoročně se uskuteční cca. 40 vzdělávacích aktivit 

(jazykové kursy, semináře, hospitace). OVSPŠ je gesčním garantem aktivit.  

Norské království 

Spolupráce probíhá od roku 2001, partnery jsou Národní policejní ředitelství Oslo, 

Norské velvyslanectví v Praze, České velvyslanectví v Oslo, realizovány jsou studijní 

pobyty a jazykové semináře. 

USA 

Spolupráce od roku 2000, partnery jsou FBI Office, US Embassy v Praze, US Marshalls 

Service, Ministry of Justice. Realizovány jsou semináře týkající se problematiky boje 

proti organizovanému zločinu.  

Holandsko 

Zintenzivnění spolupráce od roku 2000, partneři NCIPS (Centrum pro mezinárodní 

policejní spolupráci) a NHC (Nizozemský helsinský výbor). Mezi aktivity patří 

reciproční studijní pobyty učitelů policejních škol obou zemí, které jsou cílené na 

výměnu zkušeností v oblasti základní odborné přípravy policistů, dále výměnné stáže 

učitelů a studentů. 

Asistence pro zahraniční partnery 

Na základě opakovaných žádostí poskytuje OVSPŠ asistenci pro zahraniční partnery 

(twinningové projekty, monitorovací mise, studijní pobyty, speciální výcviky atd.), těmi 

jsou např. Demokratická republika Kongo, Ázerbajdžán, Černá hora, Litva, Irák, 

Libanon, Kyrgyzstán a Gruzie, partnerskými organizacemi jsou Transparency 

International, Open Society Fund, UNICEF, OSCE, IOM, La Strada, International 

Committee of the Red Cross (ICRC) aj. 

Projekty s mezinárodní účastí 

OVSPŠ se zapojuje do projektů s mezinárodní účastí, např. Community policing (Phare 

2004); Police and human rights beyond 2000; ICMPD manual of trafficking in human 

beings; AGIS Exchange of Senior Police Officers and Police Training Staff; Transition 

Facility Twinning Light Project “Anti-corruption Strategy of Principles of Integrity and 

Ethics in Police Service”(2007). 
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Uvedené formy spolupráce jsou pouze schématicky stručně naznačeny 

k dokreslení informace o šíři záběru mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání u 

české policie a jejich forem.  

3.3  Cíle resortního vzdělávání 

Při tvorbě vzdělávacího profilu je nutné si položit otázku, jaký výstup vlastně 

chceme mít. U nově pojatého konceptu resortního školství MV ČR je v rámci 

probíhajících reformních kroků kladen zvýšený důraz jednak na odborné kvality 

vzdělání pro budoucí výkon povolání, ale také ve značné míře na osobnostní 

kompetence policisty s důrazem na jeho orientaci vzhledem k běžnému občanovi. Je 

tedy nastaveno, aby platilo, že základní filosofie vzdělávání policistů je zejména to, že: 

• policejní práce musí být vždy službou občanovi, založená na zákaznickém principu, 

• nová image policisty; ten musí být nejen vysoce profesionální, kvalifikovaný, 

motivovaný, ale i disponující vysokým etickým standardem, 

• vzdělávání policistů musí být založeno na kompetenčním přístupu, 

• každý policista je osobně odpovědný za svoji odbornou připravenost k výkonu 

služby, 

• společně se systémem zajišťujícím povinné plnění kvalifikačních požadavků 

budovat i systém podporující vzdělávání policistů v širším spektru odborných 

znalostí. 

 
Dále, v těsném souladu výše popsané filozofie, musí platit některé základní 

principy systému vzdělávání policistů: 

• rovný přístup do systému pro všechny policisty (v souladu se zákonem o služebním 

poměru), 

• obsah, formy a metody přípravy vycházejí z objektivizovaných a závazně 

stanovených požadavků na výkon konkrétních činností stanovených pro zastávanou 

funkci a ze zásad vzdělávání dospělých, 

• využívání systému zjišťování požadavků policejní praxe a potřeb a požadavků 

zainteresovaných stran a přenos těchto požadavků do vzdělávacích programů, 

• celoživotní vzdělávání obsahuje systém ověřování kvality a efektivity vzdělávacích 

programů (vnitřní a vnější evaluace vzdělávání), 
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• zavedení systému přenosu nejnovějších poznatků z výkonu policejních činností do 

policejních škol, 

• vytvoření podmínek pro vyžadování osobní odpovědnosti policisty za připravenost k 

výkonu služby, včetně zavedení motivačních prvků, 

• provázanost se systémem personální práce, 

• vzdělávání policistů s využitím resortní školské soustavy, policejních výcvikových 

zařízení a subjektů, mimoresortních vzdělávacích zařízení, zahraniční spolupráce, 

distančního vzdělávání a informačních technologií. 

 
Je třeba si také položit otázku, co vlastně získání odborné kompetence v procesu 

vzdělávání znamená. Jedná o způsobilost k samostatné služební činnosti rozhodování, 

chování v souladu s právem a služební etikou a nekompromisní respektování lidských 

práv, zvládnutí vhodné komunikace odpovídající charakteru služebního úkolu, ovládání 

donucení a taktiky s důrazem na zajištění vlastní bezpečnosti, spolehlivé a hospodárné 

ovládání svěřených technických prostředků a také zvládání stresově traumatických 

situací služebních zákroků. 

Systém vzdělávání, zahrnující výše uvedené principy a cíle zahrnuje zejména 
následující oblasti: 

1) kvalifikační přípravu, která obsahuje 

•  studium k získání stupně (a oboru) vzdělání (§ 19 odst. 2 a 3 zákona), 

•  studium k získání zaměření vzdělání (§ 19 odst. 4 zákona), 

•  studium k získání dalšího odborného požadavku podle § 19 zákona (jedním z          

kvalifikačních kursů je i základní odborná příprava), 

•  studium ve specializační přípravě, která poskytuje kvalifikaci v režimu § 45 odst. 2 

písm. b) zákona k vybraným činnostem, 

 
2) další odbornou přípravu, která zahrnuje systém i služební přípravy, 

3) přípravu na vykonání služební zkoušky, 

4) systém manažerského vzdělávání. 

Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je samozřejmě také další odborná 

příprava, která si klade za cíl soustavně udržovat a prohlubovat kvalifikaci získanou pro 

výkon zastávaného služebního místa. V systému další odborné přípravy je dominantním 
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prvkem služební příprava, která je realizována služebními funkcionáři jako součást 

výkonu služby mimo působnost policejních škol. Jejím cílem je v průběhu celé doby 

trvání služebního poměru udržovat, prohlubovat a inovovat odbornou připravenost 

policistů k plnění služebních úkolů. 

Do obsahu další odborné přípravy jsou zahrnuty zejména prvky určené k 

upevňování, rozšiřování a prohlubování kompetencí policistů potřebných pro plnění 

služebních úkolů vyplývajících obecně ze služebního poměru policisty, bez ohledu na 

služební zařazení. Primárními okruhy jsou služební tělesná, střelecká a taktická 

příprava, zaměřená na získání a rozvíjení znalostí, praktických dovedností a 

pohybových schopností potřebných pro výkon služby (zejména příprava k použití 

služební zbraně, příprava k používání donucovacích prostředků, včetně taktiky 

služebních zákroků s použitím donucovacích prostředků a zbraně), v souladu s platnou 

právní úpravou.  

Dále se může jednat o další odbornou přípravu ve vztahu ke služebnímu místu, 

která je zaměřena na upevňování, rozšiřování a prohlubování kompetencí v souladu s 

náplní služební činnosti, rozsahem oprávnění a povinnostmi policisty vyplývajícími z 

konkrétního služebního místa nebo také příprava ve vztahu k případům – ta je zaměřena 

na typizované případy budoucího nasazení využívající vyhodnocení získaných 

zkušeností a poznatků z předchozích případů. 

Dalším pojmem v rámci policejního školství je tzv. integrovaný systém přípravy 

policistů ve výkonu služby zaměřený na jednání policistů během typických situací v 

běžném výkonu služby (oblast "použití síly"). Cílem tohoto návrhu je vytvořit ucelený, 

pružný a efektivní systém výcviku policistů orientovaný na jednání policistů a zaměřený 

zejména na integraci dílčích policejních znalostí a dovedností ke zvládnutí typických 

situací ve výkonu policejní služby. Značný důraz je kladen na komunikaci a jednání 

policistů s občany, schopnost deeskalace konfliktu v rizikové situaci a zajištění 

bezpečnosti občanů, bezpečnosti vlastní a spolupracujících policistů a to zcela v souladu 

s principy community policing. 

Velice důležitou součástí resortního školství je samozřejmě také vzdělávání 

managementu Policie České republiky.14 Proces řízení činností v Policii ČR totiž klade 

                                                 
14    Policie. (2009). Získáno 12. 9. 2009 z www.policie.cz: http://www.policie.cz/clanek/soucasnost-managementu-kvality-u-
pcr.aspx 
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vysoké nároky na policejní manažery všech úrovní řízení a rozhodnutí policejních 

manažerů je často spojeno nejen s účinky na podřízené policisty, ale též s účinky v 

podobě zásahů do práv a svobod občanů. Prostor pro management v policii je navíc 

velice úzce vymezen řadou zákonů a interních normativních aktů. 

Současný stav vzdělávání a rozvoje policejních manažerů nemá zatím bohužel 

systematický charakter, není nějak centrálně organizován. Vzdělávání a výcvik 

policejních manažerů předpokládá, že jeho účastníci již získali základní teoretické 

znalosti a jisté dovednosti ze základů managementu. Pro další zvyšování jejich 

schopností budou získávat nejen hlubší a širší vědomosti z tohoto vědního oboru, ale 

zejména nabývat schopnosti prakticky je efektivně uplatňovat. Zvláště se jedná o 

získání návyků adekvátně jednat, řídit a vést své spolupracovníky v odborné policejní 

činnosti. V případě přípravy a realizace metodiky funkčního manažerského výcviku 

bude zcela jistě platit, že jeho obsah samozřejmě nemůže být předem pevně stanoven, 

bude ovlivňován aktuálním rozvojem oboru i vlastní policejní praxí. O tom, že v dané 

oblasti nelze predikovat vývoj do budoucnosti, se lze nakonec přesvědčit i samotným 

průběhem probíhajících reforem v Policii České republiky – i v tomto procesu navíc 

platí, že v průběhu tohoto roku dojde, zejména po květnových volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, k další změně nastaveného kurzu. 

3.4  Shrnutí 

V obecné rovině lze tedy zkonstatovat, že v souladu s výše uvedenými 

východisky je nutno rozvíjet vzdělávací systém všech příslušníků Policie České 

republiky v duchu těchto hlavních zásad: 

• Vzdělávání a výcvik policistů musí být založen na základních hodnotách pluralitní 

demokracie, právního státu a ochrany lidských práv, a koncipován tak, aby 

odpovídal cílům, jež policie sleduje. 

• Zásada otevřenosti a transparentnosti policie se nutně musí odrazit i v přípravě 

policistů. Vzdělávání policistů, kteří mají plnit své úkoly s podporou veřejnosti, 

probíhá v prostředí, které je co nejblíže společenské realitě. 

• Otevřenost policie vůči společnosti je užitečná i pro dynamiku vzdělávání a 

výcviku. Zejména tam, kde se jedná o řešení praktických případů, výcvikové 

podmínky věrně odrážejí situaci ve společnosti. 
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• Všeobecný úvodní výcvik v duchu zásad celoživotního vzdělávání v pravidelných 

intervalech musí pokračovat dalším zaškolováním v rámci služby a kde to bude 

třeba, specializovanou přípravou pro řízení a velení. 

• Do všech úrovní policejního výcviku bude začleněn praktický výcvik v „použití 

síly“ a v tom, jak je její použití limitováno zásadami lidských práv, zejména 

Evropskou úmluvou o lidských právech. 

• Vzdělávání musí využívat nejmodernější a nejefektivnější pedagogické metody a 

formy. 

• Vzdělávání bude systematicky podporovat výchovu výkonných policistů a 

služebních funkcionářů k zákaznickému principu, který je vnímán jako základní 

atribut služby. 

• Vzdělávání nemá být dostupné pouze policistům vyslaným ke studiu, ale bude 

možné studovat prostřednictvím Internetu nebo Intranetu MV a ve smyslu uznávání 

výsledků neformálního nebo informálního vzdělávání bude možné před zkušební 

komisí prokázat splnění dílčí nebo úplné kvalifikace. 

• Bude zaveden funkční systém zjišťování efektivnosti a úspěšnosti procesu 

vzdělávání a systém zjišťování spokojenosti zainteresovaných stran. 
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4. Community policing 

Jedním za základních pilířů reforem v české polici je zavádění principů tzv. „community 

policing“, které nově určují způsob komunikace a vztahů mezi obyvateli dané lokality a 

policisty, kteří se starají o jejich bezpečnost. Nové je stanovení spíše „zákaznického“ 

principu těchto vztahů, kdy občan je chápán v kontextu vzájemných vztahů jako 

„zákazník“ policie, která mu poskytuje službu a kdy cílem je spokojený zákazník, tedy 

občan. V této kapitole se pokusím tento princip podrobnějším způsobem popsat. V první, 

úvodní části se zaměřím na provázanost community policing s principy tzv. restorative 

justice s konkrétními popisy jednotlivých možných aplikačních postupů. V další části 

navážu obecným popisem možných problémů, vnímaných občany v souvislosti 

s problematikou veřejného pořádku, kde se pokusím popsat příčiny dnešního stavu 

nezájmu občanů o danou problematiku a také nalézt odpověď na další směřování. 

V závěrečné části uvedu praktické ukázky z manuálu principů community policing pro 

uniformované policisty. V této závěrečné podkapitole se pokusím dát odpověď na to, jak 

vlastně v praxi vypadá rozdíl mezi „běžným“ výkonem služby a takovým, který je 

založen na zákaznickém principu; tato část zároveň obsahuje odpověď na možná řešení 

nepříznivé situace, popsané v předchozím textu. 

4.1  Restorative Justice 

Definovat samotný pojem "community policing"15 není zcela jednoduché, neboť 

se nejedná o jedním způsobem popsatelnou formu či postup, nýbrž o celkový způsob 

přístupu policejních orgánů a jejich partnerů k řešení konkrétních problémů v jejich 

lokalitě. Termín "community policing" pochází z angličtiny, kde "community" znamená 

"týkající se určité lokality, určité oblasti" a "policing" znamená "výkon policejní práce" 

- přeložit by jej tedy bylo možno jako "policejní práce v sepjetí s určitou lokalitou a 

tamními obyvateli a jejich představiteli". Označení však není důležité, jde spíše o to, co 

se pod tímto termínem skrývá a co je konkrétním cílem. Tím je chápání policejní služby 

jako „službu lidem“. Jak bylo uvedeno výše, community policing je vlastně způsob 

přístupu policie a jejich partnerů k řešení problémů své lokality – tedy místa, kde 
                                                 
15    Community policing. (2009). Získáno 4. 11. 2009 z z www.community-policing: http://www.community-
policing.cz/community-policing.php  
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občané žijí a kde policisté slouží.  

Tento přístup a jeho aplikace spočívá v tom, že policie a občané se společně 

podílejí na řešení problémů spojených např. s přestupkovou a trestnou činností, rušením 

veřejného pořádku, výtržnostmi, ale i problémy  sousedských vztahů, šikany na školách, 

problémové výstavby, podnikatelských aktivit v dané lokalitě apod. Ze strany policie 

ovšem tento přístup předpokládá, že policisté budou znát danou lokalitu (např. klíčové 

osoby, instituce, podniky, provozovny, menšiny, rizikové a problémové skupiny, osoby a 

jejich problémy). Znamená to tedy, že policie se bude chovat tzv. proaktivně. 

Policisté se musí pohybovat ve své lokalitě a snažit se navazovat kontakty a 

zjišťovat, jaké problémy občané dané lokality mají a jaké problémy hrozí. V policejní 

práci nemá jít o více či méně náhodné zabývání se problémy, ale o adresný zájem o 

danou oblast a její problémy. Budou-li policisté dostatečně znát svoji lokalitu, mohou si 

potom lépe stanovit místní priority pro řešení, což jim umožní zapojit se do úsilí ke 

zlepšení kvality života v dané oblasti.  

Je ovšem zřejmé, že tento princip se velice problematicky aplikuje ve větších 

městských aglomeracích, kde dochází k častým změnám a k velké frekvenci osob. 

Dalším potenciálním problémem může být personální stav české policie, která 

dlouhodobě trpí nedostatkem policistů (stav do poloviny roku 2009) a v neposlední řadě 

je zřejmý střet mezi ideálním stavem legislativy pro aplikaci principů community 

policing a stavem reálným. Ten v českých reáliích bohužel setrvává částečně v dobách 

Rakouska-Uherska  s důrazem na potřebu úředního dokumentu s razítkem na téměř 

cokoliv, což zásadním způsobem ztěžuje běžnému policistovi podmínky pro výkon 

služby tak, aby to odpovídalo ideálnímu stavu. 

Znalost lokality a osob v ní, ať již pozitivně či negativně působících a také 

znalost místních problémů, jsou však pouze prvním krokem. Dalším je způsob řešení 

těchto problémů. Policie je legálním nositelem státního donucení za použití fyzické síly. 

Již tento fakt propůjčuje policistům určitou míru autority, kterou by měli policisté 

využívat při řešení problémů. Identifikují-li policisté problém v dané lokalitě, je třeba, 

aby sami iniciovali jeho řešení. Není vhodné, aby policie řešila vše izolovaně sama, má 

být aktivní a snažit se na řešení problémů podílet a pomáhat místním občanům k tomu, 

aby nalezli vhodné řešení, se kterým se ztotožňují. Je třeba, aby policisté byli seznámeni 

se způsoby a technikami řešení sporů a naučili se je ve své každodenní činnosti 
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využívat. Měli by využívat svoji znalost klíčových osob v lokalitě k tomu, aby 

zprostředkovali smírné řešení problémů v dané lokalitě. Na policii bude určit, kdy již 

problémy nejsou řešitelné mezi občany samotnými, kdy pro vyřešení situace již nestačí 

ani poskytnutí spolupráce policií a kdy je tedy třeba zakročit již důraznějším způsobem. 

V tomto bodě ovšem dochází opět k problémům s historickými zkušenostmi 

české veřejnosti s policií, kdy v předlistopadové době byla spolupráce s Veřejnou 

bezpečností dehonestující pro běžného občana a pro mnoho z nich doposud znamená 

jakákoliv forma spolupráce s policií asociaci s tehdejší Pomocnou stráží Veřejné 

bezpečnosti. Doposud bohužel nedospělo právní povědomí v zemi do stádia, kdy si 

občan uvědomuje, že policista je tu pro něj, pro jeho bezpečnost a že v ideálním případě 

znamená policista v lokalitě větší bezpečí. Je nutné ovšem kriticky říci, že v mnohých 

případech i sami policisté přispívají k negativnímu vnímaní očima veřejnosti tím, že se 

nezaměří na dohled, ale primárně na represi, ať již v podobě pokut za špatné parkování 

či za jinou bagatelní přestupkovou činnost – a občana již logicky nezajímá, že k tomuto 

jsou policisté nuceni svými nadřízenými, kteří je nutí k pokutám kvůli výslednosti v 

rámci čárkového systému, který bohužel v české policii stále přetrvává. 

Je tedy zřejmé, že community policing není věcí jen policie, nýbrž věcí policie, 

občanů a zástupců občanů. Policie má být iniciátorem, tím, kdo prozíravě vyhodnocuje 

situaci a snaží se nejen řešit aktuální problémy, ale i předjímat možné budoucí problémy 

a předcházet jim. Ve spolupráci s místními úřady, institucemi, školami, podniky, 

provozovnami apod. se snažit řešit problémy způsobem spočívajícím v prevenci, 

uvedením do řádného stavu, nápravě situace, snažit se o nalezení smírného řešení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přístup, který staví na tom, že každá lokalita je jiná 

a v každé jsou jiné problémy, není možno stanovit, jakými konkrétními formami má být 

tento přístup naplněn. 

Restorative Policing 

Vhodným doplňkem community policing je aplikace tzv. „restorative policing“, 

což je přístup policie k trestné činnosti a k dalším druhů anti-sociálního chování, který 

je založen na principech „restorativ justice“. Název pochází z anglického slova „restore“ 

- obnovit, uvést do původního stavu. Tento princip podněcuje pachatele k tomu, aby si 

uvědomil svoji odpovědnost za čin a za jeho důsledky. V tradičním systému trestní 

justice jsou identifikování pachatelé trestné činnosti a ti jsou potrestáni a to, aniž by 
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například došlo k přímému setkání pachatele a oběti trestného činu. Tento systém je 

zavedený a je efektní, ale vykazuje také značné nedostatky: 

• mnoho pachatelů během krátké doby recidivuje; 

• pachatelé jsou často složitým soudním řízením v podstatě izolováni od následků 

svých činů, a tak si snadněji nacházejí odůvodnění či dokonce ospravedlnění toho, 

co udělali; 

• poškozeným se zřídkakdy dostane zadostiučinění pro jejich majetkové či psychické 

škody a ještě méně častěji se jim dostane toho, co často chtějí – odpovědi na jejich 

otázky či omluvu; 

• svědci často uvádějí, že by se příště otočili a dívali se na druhou stranu, než aby 

museli o něčem vypovídat; 

• trestní řízení je prezentováno jako „spravedlivé“, ale mnoho zůčastněných se 

domnívá, že takovým není; 

• tradiční trestní řízení je extrémně finančně náročné a současně nedělá téměř nic pro 

to, aby škody a frustrace, které byly daným trestným činem způsobené, byly 

odstraněny. Proto se v restorative policing často používá metoda tzv. restorativních 

konferencí – pečlivě a citlivě organizovaných setkání tváří v tvář poškozených a 

jejich přátel spolu s pachatelem a těmi, které si on přizve na svoji podporu. 

Restorativní policing nemá nahradit tradiční systém, ale pouze reformovat tradiční 

přístup a nebo spolupůsobit vedle tradičního přístupu, protože i community policing 

často používá restorativních metod. 

Mezi základní restorativní metody obecně patří: 

• restorativní konference: obvykle předsedá neutrální faciliátor, což bývá velice často 

speciálně školený policista a jak již bylo řečeno, účastní se pachatel, člen jeho 

rodiny a poškozený nebo zainteresovaný zástupce poškozených; 

• restorativní napomenutí: strukturovaný způsob napomenutí, kdy je pachateli 

vysvětleno, jaké následky jeho jednání mělo nebo by mohlo mít pro něj, poškozené 

nebo ostatní; 

• místní konference: policie je často vtažena do sporů mezi různými skupinami dané 

komunity – sousedské vztahy, problematická mládež, atd. Restorativní techniky 

mohou být použity k diskuzi mezi oběma skupinami o důsledcích jejich jednání, 

čímž může být dobře nastartován začátek dialogu a vytvoření prostředí pro řešení 
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problému; 

• služba pro školy: je vhodné, aby vyškolený policisty navázal kontakt se školami a 

retorativním způsobem řešil problémy, ke kterým tam dochází. Je totiž nezávislou 

osobou, má autoritu i vynucovací pravomoci; 

• krádeže v obchodech: zloději v obchodech jsou v rámci specializovaného programu 

postaveni tváří v tvář obchodním manažerům, kteří jim vysvětlí dopady jejich 

jednání. Programu se účastní sociální pracovníci, probační pracovníci nebo také 

poradci pro zaměstnání. Program končí obvykle napomenutím, případně pokutou; 

• dohoda o akceptovatelném chování: tato metoda je obvykle používána v souvislosti 

s problémovou mládeží. Jejich chování se natočí na kameru a při následném setkání 

se jim přehraje. Na základě dialogu je s nimi uzavřena tzv. dohoda o 

akceptovatelném chování. 

Naznačené restorativní metody mají jednoznačně pozitivní vliv na řešení 

problémů jako jsou obtěžování, výtržnosti, asociální chování a podobné, které nejčastěji 

trápí slušné občany. Je však třeba mít na mysli, že restorativní justice není zamýšlena 

jak náhrada pro tradiční trestní justici; je však jistě vhodné, aby působily v tandemu. 

Danou strategii dlouhodobě s úspěchem používá britská policie, u které v oblasti 

restorative policing zástupci vedení české policie v posledních letech čerpali zkušenosti.  

V britských reáliích jsou také praktikovány v rámci sepětí community a 

restorative policing  např. následující postupy:  

• „předání varování“ v případě méně závažných trestných činů a přestupků se 

nepředává trestní spis soudu, ale po prošetření případu doručí pachateli „varování“ s 

tím, že pokud by se v určité době znovu provinil, bude postupováno přísněji. 

Zároveň platí, že před trestním řízením je možné vydat varování i opakovaně. Dříve 

bylo varování předáno pachateli osobně s tím, že doprovodný komentář byl obstarán 

předávajícím policistou. Nyní je povinně uspořádáno restorativné setkání, které sice 

nemá žádné právní následky, ale bývá pravidlem, že dojde-li později přesto k 

projednávání před soudem, tak tento přihlíží k průběhu a výsledku setkání. Reálným 

problémem je v současnosti pro britské policisty to, že se domnívají, že v některých 

případech by postačoval institut „setkání“, kdy by nebylo potřeba „varování“. 

Bohužel nelze setkání bez varování „vykázat“, používá se někdy nadbytečně. 
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• „podmínečné varování“, kdy se jedná  o specifický druh řízení, kdy dojde-li ke 

spáchání méně závažného trestného činu, policie může sama, bez předání spisu 

soudu, uložit pachateli podmínky – semináře, dohled, konzultace, atd. I zde používá 

policie restorativní setkání. 

V našich podmínkách by zmíněné metody restorative policing byly jednoznačně 

vhodné pro pořádkovou policii. Ta se má každodenně věnovat problémům v lokalitě. 

Dnes ovšem víceméně pouze přijede tam, kde ji zavolají a upozorní na porušení 

veřejného pořádku, případně si někoho odveze na stanici k podání vysvětlení. Tím se 

však problém samotný neřeší a situace se většinou opakuje znovu. Z britských 

zkušeností je zřejmé, že organizovaná setkání na restorativních principech vede 

k nápravě a jsou účinná i z dlouhodobého hlediska. 

Dalším vhodným momentem by jistě bylo zapojení policie do přestupkového 

řízení. Ta jsou v současnosti vedena obecními úřady, které většinou jen ukládají pokuty 

a nebo jsou natolik zahlcené přestupkovou agendou, že dochází velice často k promlčení 

přestupkového jednání. Nemluvě o malé autoritě přestupkových úředníků, v mnoha 

případech malé odborné erudovanosti a možnostem korupčního jednání. Využití autority 

policie a vedení přestupkového řízení  restorativním přístupem by jednoznačně mohlo 

pozitivně přispět k pořádku v dané oblasti. 

Ovšem i v mnoha případech méně nebezpečných trestných činů by bylo velmi 

vhodné reagovat na vzniklý konflikt nejen prošetřením případu a podáním žaloby, ale i 

komunikací se zainteresovanými subjekty, neboť soud se i v českých podmínkách 

zabývá činem jako takovým, hodnotí ho a ukládá trest. Trestným činem ovšem dochází 

ke konfliktu a je třeba v ideálním případě řešit i vzniklou postkonfliktní situaci. A jsou 

to právě policisté na „nejnižší úrovni“, kteří začali čin prošetřovat a kteří nejlépe znají 

podmínky, za nichž, a prostředí, v němž byl trestný čin spáchán. Velice často také znají 

dotčené osoby, což je velice vhodná pozice pro komunikaci. Umožnit poškozenému, 

pachatelům a dalším osobám setkat se, sdělit si svoje postoje a pocity, vypořádat se s 

emocemi na osobní úrovni je zcela jistě krokem, který naplňuje poslání policie – zajistit 

pořádek a spokojenost občanů, což jsou priority, dnes zhmotněné do motta „Pomáhat a 

chránit“. Restorativní konference jsou prokazatelně vhodné z hlediska recidivy a 

protože nejsou v kolizi s českým trestním právem, je možné o nich  v rámci prosazování 

community policing do budoucna přinejmenším uvažovat. 
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Z uvedeného je zcela zřejmé, že principy nastíněných postupů jsou v zásadě 

stále stejné a podobné – nedělat mechanicky a rutinně výkon služby, ale být více v 

kontaktu s občany, hledat řešení jejich problémů, pomáhat jim. A nastanou-li problémy, 

neřešit je primárně pouze represivně, ale zapojovat do procesu nápravy nové metody, 

které významnou měrou mohou změnit problematické aspekty řešených problémů. Je 

ovšem nasnadě, že pro dané postupy je potřeba, aby v ideální konstelaci fungovala 

všechna pravidla, upravující výkon policejní práce a že zároveň je nutné v případě 

aplikace těchto inovativních postupů vytvořit téměř ideální personální podmínky. Dané 

se v nynější situaci české policie nejeví jako realizovatelné, ale může to být velice 

vhodnou prioritou pro nejbližší budoucnost. 

4.2  Návrat k tradici 

Zkusíme si více přiblížit principy community policing českým reáliím. Termín 

komunita nahrazuje obvyklý český výraz společenství – společenství lidí, které 

vzájemně cosi spojuje. Většinou se nám vybaví nejrůznější komunity náboženské, 

národnostní nebo terapeutické. Lidi ovšem může spojovat i něco zcela prozaičtějšího. 

V našem případě je to příslušnost k nějaké lokalitě. Může jít o obec nebo město, ve 

kterém ti lidé prostě bydlí, pracují nebo se tam z nějakých jiných důvodů vyskytují. A 

vyskytuje se tam také policejní oddělení, stanice nebo prostě jen policista, který je  

reprezentuje. Mezi každodenní problémy, radosti a starosti této obce patří samozřejmě i 

otázky bezpečnosti a veřejného pořádku. Každý ze společenství má nějakou představu o 

tom, jak by měla být jeho bezpečnost zajišťována, kdo by to měl dělat a jak on sám se 

na ní má a může podílet.  

Budou-li se všichni chovat modelově podle filozofie community policing, pak 

policie bude s veřejností aktivně komunikovat a nebude se chovat pouze reaktivně – 

tedy vyšetřovat a řešit kriminalitu, která již nastala. Veřejnost pak přijme svůj 

spravedlivý díl odpovědnosti za vlastní bezpečnost a bezpečnost celého společenství. 

Policie nebude považována za jedinou složku, která se o bezpečnost má, může a proto 

musí starat. Veřejnost oproti tomu bude policií brána jako rovnoprávný partner, na 

kterého je možné delegovat část odpovědnosti za oblast kontroly kriminality a 

pochopitelně i veřejného pořádku.  

Kdo se pod pojmem veřejnost skrývá? V podstatě každý, kdo se podílet na řešení 
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problémů chce, přináší něco podnětného a přijme svůj spravedlivý díl odpovědnosti. Ta 

se projevuje zejména tím, že disponujeme nějakou schopností cokoliv řešit nebo se na 

řešení spolupodílet. Výsledkem takové spolupráce v rámci celého společenství mohou 

být například nejrůznější situační opatření od organizace pochůzkové služby přes 

kvalitní technické zabezpečení až po architektonické úpravy veřejných prostranství. 

Úzká vazba mezi policií a místními občany byla samozřejmostí po dlouhá léta 

fungování všech policejních sborů na celém světě. Ve dvacátém století se ale policie 

začala obyčejným lidem v komunitách čím dál více vzdalovat. Stejně jako zločinci se 

specializovala. Na její fungování bylo třeba více peněz, více lidí, nové zákony. Úspěch 

policejní práce byl měřen počtem chycených a potrestaných zločinců. Policie se 

pomalu, ale nezadržitelně stávala servisní organizací pro darebáky a účastníkem 

uzavřené a málokomu přístupné hry na „policajty a zloděje“. Pátrání, usvědčování, 

chytání, hledání, nutnost držet krok s jejich novými metodami, technologiemi a nápady. 

Dvě specializované a ve zločinu vyškolené složky (darebáci a policisté) si vyřizovali 

mezi sebou svou agendu. Ostatní občané „hru“ sledovali z čím dál větší vzdálenosti, až 

se jí přestali zcela účastnit. Darebáci, když zrovna neokrádali jeden druhého, 

potřebovali pochopitelně běžné občany jako zdroj svých příjmů. Policisté zase jako 

zdroj svých informací. S občany se přestali při své práci nejen potkávat, ale bohužel se 

přestali o sebe i vzájemně zajímat. 

Postupným odcizováním došlo zcela logicky k tomu, že policista umí 

komunikovat a správně jednat se zločincem, protože je k tomu vyškolen, zatímco 

s běžným bezúhonným občanem ne. Když se s ním setká, jedná s ním buď také jako 

s darebákem, anebo zcela vypadne z role. Bezúhonný občan, jelikož přestal policisty 

potkávat, přestal mít přehled o tom, co vlastně dělají. Je to podobné, jako když se práce, 

která živí rodinu, vystěhovala ven z domu. Když řemeslník pracuje doma, v domácí 

dílně, tak jeho děti mají jasný přehled o tom, co rodinu živí a co otec přesně dělá. Jsou 

pak shovívavější k jeho postojům, chápou jeho únavu a respektují ochotněji jeho 

rozhodnutí. Když je unavený a nevrlý, neberou to úkorně, protože chápou, z čeho tyto 

stavy pramení. Jestliže ale chodí každé ráno za tmy do práce a za tmy se vrací, rozumí 

sice, že kdesi vytváří cosi, co je živí, ale znají to jen z doslechu. Přímo „v akci“ ho 

nikdy neviděly a proto jsou k jeho únavě, náladám a jiným průvodním jevům poněkud 

méně tolerantní. 
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Ve vztahu policie – bezúhonný občan nastal podobný vztah odcizení. Občan ví, 

že má policii, která ho chrání před těmi největšími a nejnebezpečnějšími zločinci a je 

mu zřejmé, že koná záslužnou činnost, ale všechno to ví jen z doslechu. Policistu přímo 

v nějaké takové velkolepé chvíli vidí jen málokdo a nebezpečného zločince zrovna tak. 

Zato se setkává častěji s policistou vypisujícím mu pokutový lístek za špatné parkování, 

s policistou zastavujícím ho na silnici a se službu konajícím policistou na oddělení, 

kterému přijde oznámit, že má zase vykradené auto. Policista je pokaždé v roli, která 

není vděčná ani příjemná a málokdy z ní pro občana plyne něco pozitivního. Setkání 

policie – bezúhonný občan se tím redukuje pouze na problémové kontakty. 

Ve výsledku zcela pochopitelně nastane to, co nastat muselo. Policie, čím dál 

úspěšnější v odhalování zločinců, vysoce specializovaná a pracující s vysokým osobním 

nasazením očekává, že občan jí bude vděčný, bude jí milovat, ctít a vážit si jí za 

všechno, co pro něj dělá. A je velmi rozčarovaná, že tomu tak není. Občan v 

nejrůznějších průzkumech vyjadřuje čím dál menší spokojenost s prací policie a jeho 

důvěra v ní klesá.16 Tento stav známe dobře i z České republiky. V čem ještě, kromě již 

zmiňovaných aspektů, spočívá podstata tohoto „nevděku“? Co ještě občanovi na hře na 

„policajty a zloděje“ vadí? Nejenže se jí neúčastní, nemá příliš ponětí ani o pravidlech 

ani o hrací ploše a nikdo ho nenechává nahlédnout do karet, ale hlavně to celé platí. 

Darebák, který krade a loupí, je přichycen při činu, řádně „ošetřen“, trpělivě vyslechnut, 

ubytován a nasycen. Vyškolený a poučený policista ho netluče, neřve na něj, není 

nevrlý, věnuje se mu, zná všechna jeho práva a ta dodržuje. Dbá na to, aby darebák 

nebyl davem lynčován a hlídá ho, aby si neublížil. Není neobvyklé, že si zločinec 

pochvaluje, že policista byl prvním člověkem, který mu v životě naslouchal. Za tuto 

péči standardní darebák nepřináší do státní pokladny (tedy do té, která policistovi 

přispívá na jeho chléb) ani korunu, naopak z ní bude během svého pobytu ve vězení 

ještě dále čerpat. O nějaké náhradě škody, kterou někomu (případně státu) způsobil to 

obvykle také není. Od toho si přece všichni (až na něj) platí pojištění. 

Oproti němu paní, která večer co večer telefonuje na policejní oddělení a 

dožaduje se zákroku proti řvoucím opilcům z hospody na protější ulici, je považována 

za obtížnou. Zdržuje maličkostmi, neustále si stěžuje a otravuje, přitom jde o takovou 

hloupost! Podnikatel, který si v zaparkovaném autě zapomene tašku s doklady je po 

                                                 
16    Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc, Reflexe managementu bezpečnostních rizik:aktuální otázky, zpráva ze sociologického výzkumu 
pro MV ČR, Praha, 2007     
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několikahodinovém vyšetřování a zapisování upozorněn, že si za ztrátu může vlastně 

sám a že pachatel stejně nebude s největší pravděpodobností dopaden. Přitom právě oni 

dva chodí každé ráno do práce, platí daně a právě oni dva přispívají policistovi na jeho 

snídani a večeři.  Proto by zejména oni dva měli za své peníze dostat také něco, co 

chtějí a potřebují. Něco, co vidí a ocení, protože jim to přinese do života klid a pocit 

bezpečí. Tedy přesně to, co si pod pojmem veřejná bezpečnost představují. 

Ačkoliv se to policistům, denně se pohybujícím ve světě darebáků a vykuků 

všeho druhu, může zdát podivné, většina občanů je totiž opravdu bezúhonných. 

Bezúhonný občan celý den tvoří hodnoty, platí daně a chce mít klid. Ten spočívá 

zejména v tom, že když zaparkuje auto před svým domem, také ho tam ráno najde ve 

stejném stavu, v jakém ho zanechal. Když o víkendu odjede na chatu, mezi tím mu 

nikdo nevykrade byt,  nepočmárá dům a neotráví psa. 

Filmy, noviny i časopisy své konzumenty stále přesvědčují o tom, že svět je 

strašlivě nebezpečné místo, kde za každým rohem číhá finanční podvodník, terorista 

nebo vrah. Skutečnost je ovšem daleko nudnější. Většina lidí se totiž s žádným vysoce 

specializovaným a rafinovaným zločincem prostě nikdy nesetká a tudíž se ho ve 

skutečnosti ani nijak moc nebojí. S čím se ovšem setká a čeho se bojí je vandalismus, 

krádeže a jiná drobná kriminalita. Ta, které policie říká bagatelní a někdy se tváří, 

jakože vlastně o nic nejde. Jenomže právě o to většině lidí jde. Skutečná veřejná 

bezpečnost a veřejný pořádek totiž nastávají ve chvíli, kdy se cítíte bezpečně tam, kde 

žijete. A to také může být jediným měřítkem úspěšnosti policie v této oblasti. 

Kromě poklesu důvěry v policii měl tento stav odcizení za následek ještě jeden 

jev. Občané přestali vnímat kriminalitu jako problém, který se jich také týká. Paní 

stěžující si na opilce ví, že nemá vybíhat ven a v zoufalství, že se nemůže vyspat, začít 

opilcům energicky domlouvat. Okradený podnikatel ví, že kdyby chytil zloděje s rukou 

na svém kufříku, tak mu nesmí zpřerážet kosti, protože od toho má přece policii. 

Jenomže ji tam, kde ji ve svém každodenním životě nejvíc potřebují, nevidí. A nevidí 

ani výsledky její práce. Byť ví, že jsou a byť by byly sebeskvostněji prezentovány. 

Policejní sbory na celém světě musely v reakci na tyto disproporce začít znovu 

hledat cestu ke svým občanům. Bylo by krásné, kdyby se ulicemi procházeli usměvaví a 

vstřícní policisté ochotní s každým pohovořit a každému pomoci, policisté znalí svého 

okolí.  
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V současné době – době organizovaného zločinu a přelidněných velkoměst, to 

ovšem není dost dobře možné. 

Řada zemí se s tím vypořádala tak, že policejní práci chápe ve dvou rovinách. 

Práce se závažnou kriminalitou je věcí vysoce odborné a pro veřejnost dále 

„neviditelné“ policejní práce, zatímco běžná pořádková služba je organizována a 

hodnocena poněkud jinak – právě v duchu community policing. Policisté vykročili na 

téměř zapomenutou cestu, která vede vstříc občanům a současně udržují vysokou 

odbornost, která je nezbytná. Chtějí znovu získat ztracenou důvěru a probudit v lidech 

spící ochotu podílet se na věcech veřejného pořádku. Policejní práci se učí chápat také 

jako specifickou odbornou veřejnou službu, která vyžaduje specifické znalosti a 

dovednosti. 

4.3  Manuál pro uniformovanou policii 

Velice zajímavým materiálem pro praktickou aplikaci principů community 

policing v praxi je tzv. Manuál pro uniformovanou policii,17 jehož cílem je jednoduchou 

formou vysvětlit nejen samotné principy community policing, ale i pomocí 

jednoduchých příkladů vysvětlit jejich přínosy při praktické aplikaci. 

Policista Petr 

Obvyklý Petrův den vypadá tak, že ráno přijde do práce v civilu, převlékne se do 

uniformy a celý den řeší nejrůznější lapálie. Reaguje na spoustu případů, které nahlásili 

občané a jezdí tam, kam ho nadřízený pošle. Volá babka Novotná, že jí někdo ukradl 

dřevo. Tento týden už volá potřetí, naposledy někdo chodil po domě. Zajede tam. Pak 

volá neznámý občan, že někde praskla voda. Pak odnese tři obsílky a stejným způsobem 

řeší celý den případ od případu, všechny jednotlivě, s nikým se moc nebaví, protože ho 

každý jen zdržuje. Celkem ho to všechno štve a podle toho se taky chová. Pak vybere 

pár pokut, aby byl šéf spokojenej, převlíkne se, aby nikdo neviděl, že je polda, a jde 

domů. Problémy řeší jen pro tu danou chvíli. Když mu občas zbude čas, vyrazí autem 

nebo pěšky na náhodnou obchůzku a čeká, co z toho bude, jestli něco „uloví“. Na konci 

dne je unavený, opotřebovaný, má dojem, že jeho práce nemá smysl a připadá si jako 

křeček v kolotoči, který se marně snaží doběhnout sám sebe. 

                                                 
17    Mgr. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Michaela Veselá: Community Policing, Manuál pro uniformovanou policii, prezentační 
projekt  MV, Praha, 2009  



67 
 

Policista Karel 

Karel na to jde jinak. Přijde trochu dřív a vyptá se kolegy, který sloužil před ním, 

co je nového. Projde si hlášení a záznamy za posledních 24 hodin. V jednom narazí na 

informaci, že ve městě došlo k loupežnému přepadení, o kterém se moc údajů nasbírat 

nepodařilo, ale šlo o skupinu a jednoho z nich kdosi oslovoval Kocoure. Pak vyrazí do 

terénu. Má schůzku s nájemníky a majitelem jednoho domu, kde jsou pořád nějaké 

problémy. Chodí tam ale pravidelně a situace se od té doby, co se tam pravidelně 

ukazuje, dost uklidnila. Má taky k doručení obsílku, tak to rychle vyřídí. Pak se zastaví 

na plácku v parku, kde se scházejí kluci a holky, a povídá si chvíli s nimi. Lidi si tady na 

ně dost stěžují - popíjejí pivo, dělají rámus, okupují dětské hřiště, občas něco poničí. 

Jednoho z nich tady dneska Karel vidí poprvé. Po chvíli partičku rozpustí a jde se 

naproti do krámku zeptat, co je nového a taky kdo je ten nový kluk. Prodavač ho nezná, 

ale slíbí, že kdyby se něco dozvěděl, dá Karlovi echo. Potom má Karel dvě hlášení přes 

linku 158 a když je vyřídí, vydá se na křižovatku, kde bylo v poslední době hlášených 

několik nehod. Všimne si, že tam narostlo roští, které brání ve výhledu, a současně tam 

parkují auta na místech, kde je to nebezpečné. Vypíše pokuty, na jednoho, který má 

rozblikáno a parkuje obzvlášť nebezpečně, si počká, a kromě pokuty mu ještě vysvětlí, 

že takto to nejde. Informaci o křoví si napíše, aby mohl z kanceláře zavolat správci 

komunikace, aby to nechal vysekat. Na konci směny má telefon, volá mu prodavač z 

krámku u parku, že si vzpomněl, že tomu novýmu klukovi v partě říkají Kocoure. 

Oba policisté jsou z jednoho oddělení, mají stejného nadřízeného a stejné 

podmínky pro svou práci. Ale jejich filozofie práce je odlišná. Petr je reaktivní policista, 

dělá, co se mu řekne, věci vyřizuje jednotlivě a problémy řeší, až nastanou. Karel je 

policista proaktivní, rád věci ovlivňuje a problémy se snaží předvídat a předcházet jim. 

Asi své filozofii neříká community policing, ale to, co dělá, community policing 

rozhodně je. 

Dané dva příklady velice přesně a trefně vystihují, o čem je community policing 

a jakými způsoby její principy lze vhodně aplikovat. Je to nejen o změně přístupu, ale i 

o změně myšlení. Je ovšem zřejmé, že je zapotřebí nastavení „systému“ policejních 

činností vhodným způsobem tak, aby bylo v uniformě více Karlů a méně Petrů. Jenže 

systém, kdy se vykazuje tzv. „objasněnost“, je velikým problémem. 

Diskuse o tom, jestli je třeba všechny skutky objasňovat, anebo u některých stačí 
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pouze jejich evidence, je mezi policisty stále dost bouřlivá. Na jedné straně zastánci 

míry objasněnosti, jako jediného kritéria pro měření efektivity policejní práce a jediného 

kritéria pro hodnocení policistů. Na straně druhé policisté, kteří tvrdí, že „občanovi je v 

některých případech jedno, jestli je skutek objasněn, hlavně když dostanou svoje 

potvrzení pro pojišťovnu“. 

Toto přesvědčení plyne pravděpodobně z informací vyslechnutých od 

nizozemských policistů (kteří v minulých letech byli partnery Policie ČR ve dvou 

velkých mezinárodních projektech) a šířených dále uvnitř policie. Nizozemská policie 

používá přístup, kdy nepátrá po pachatelích tzv. drobné kriminality. Co opravdu ale 

veřejnost v ČR očekává a zda by jí tento uvedený postup policie vyhovoval, prozatím 

nikdo v žádném reprezentativním průzkumu nezjišťoval. Myšlenka kompletního 

převzetí vyzkoušených metod zahraniční policie je jistě chvályhodná, ale v praxi se 

zatím ukazuje, jak velice nešťastná může být aplikace dílčích praktik, vsazená do úplně 

jiných reálií. Příkladem může být již zmiňované nešetření bagatelní trestné činnosti ze 

strany holandské policie. Selský rozum říká, že jestliže v centru města najednou zjistím, 

že mi někdo ukradl peněženku a jediné, co vím jistě je to, že jsem ji měl před hodinou v 

kapse, tak ohlásit na policii to jistě můžu, ale rozhodně platí, že je víceméně nemožné 

jakkoliv zjistit takového pachatele. 

V Nizozemí toto vědí a proto je součástí každé policejní služebny „recepce“, kde 

v hezkém, kultivovaném prostředí sedí civilní pracovník nebo pracovnice a přijde-li 

někdo s podobným problémem, jako je krádež peněženky či dokladů v 

neidentifikovatelném místě a čase, pomohou mu vyplnit a potvrdí razítkem formulář, 

potvrzující ztrátu těchto věcí – ať už např. pro pojištovnu  nebo pro jiný státní orgán. 

Celá tato záležitost zabere pár minut a navíc ji vyřídí civilní pracovník, který nemusí být 

tolik vyškolený a tak zaplacený, jako uniformovaný policista. Jednoduché a logické. 

Problém nastal při implementování těchto recepcí do českých poměrů. Za 

ohromné peníze se začaly za tehdejšího ministra vnitra Langera budovat recepce na 

českých policejních služebnách – aby bylo možné v podmínkách mnohých služeben 

tyto recepce vytvořit, bylo paradoxně nutné vzít místo kancelářím sloužícím policistům, 

čímž v mnoha případech došlo ke zhoršení podmínek pro jejich práci. Dalším 

problémem se stala skutečnost, že český trestní řád neumožňuje oznámení o spáchání 

trestného činu, byť bagatelního, jen tak uložit či potvrdit razítkem. 
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A tak vypadá realita českých policejních recepcí následovně – oznamovatel 

přijde na policejní stanici, kde vejde do krásné recepce, kdy ho většinou přivítá 

mladičká stážistka, sedící za rozměrným pultem.  

Oznamovatel jí poví, proč přichází, recepční zavolá někam do zadní, malinkaté 

místnosti sloužícímu policistovi, kterému to poví znovu a teprve ten rozhodne, co dál, 

věc okvalifikuje  a určí další postup. Že je tento postup absurdní, neprofesionální a 

nevhodně aplikovaný, je dnes již každému zřejmé. Navíc za situace, kdy je nutno 

započít šetřit a založit spis i na sebeabsurdnější oznámený čin. 

Paradoxem je, že zeptáme-li se, co je na práci policie pro tzv. vnějšího zákazníka 

důležité a co na ní skutečně hodnotí, dozvíme se, jak říká malý průzkum, prováděný  

mezi 25 respondenty autory manuálu, že je pro ně nejdůležitější a že si nejvíc cení toho, 

když je policie schopná vypátrat pachatele a zároveň k případu přistupuje zodpovědně – 

„skutečně šetří“, „podívají se na záznamy z kamer“, „projdou zastavárny“, „pozeptají se 

občanů v okolí místa činu“, atd. 

Je tedy možné, že nějakou jinou zahraniční veřejnost objasněnost nezajímá, ale 

zdejší veřejnost od policie, očekává, že udělá všechno pro to, aby dopadla pachatele, 

byť by šlo o krádež hodinek. A proto je objasňování skutků bohužel základním cílem 

policejní práce. A proto je míra objasněnosti důležitým kritériem hodnocení a měření 

efektivity policejní práce. Ne jediným, ale důležitým a u skutků, které se už staly, 

logicky rozhodujícím.  

Daná skutečnost velice výmluvně vypovídá o tom, jak zdánlivě nepříliš důležité 

okolnosti velice zásadním způsobem jsou schopny ovlivnit celek. Víme, že objasněnost 

a čárkový systém je špatný, ale musíme jej aplikovat, protože občan, tedy zákazník, jej 

vyžaduje. Víme, že šetřit bagatelní trestnou činnost, jakou je například ráno nahlášená 

krádež kapesních hodinek v nočním klubu z volně odloženého kabátu, je nemožné a 

nesmyslné, ale zároveň to konat musíme, protože to vyžaduje náš právní řád a také 

občan.  

Bohužel je velice často následným produktem těchto protikladných požadavků 

„policista Petr“, který rezignoval a dělá svou práci rutinně a mechanicky či předražené a 

nefunkční policejní recepce. I to jsou úskalí aplikace community policing v policejní 

praxi.  
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Konkrétní případy možných aplikací principů community policing při praktickém 

výkonu policejních činností: 

• Chronický oznamovatel – Sokolov 

Problém: Paní opakovaně telefonuje na policii, že má v bytě duchy. Hlídky, které stále 

znovu a znovu k oznamovatelce vyjíždějí, se jí snaží vysvětlit, že duchy vidět nemůže, 

protože neexistují. Přesto paní volá polici znovu a znovu. 

Řešení: Na řešení přijde nově nastoupivší policista, který k oznamovatelce vyjíždí 

poprvé. Pošle všechny z bytu pryč a po chvíli vyjde a oznámí, že duchy postřílel. Paní 

už pak na policii znovu nevolala. 

Pozitiva: Policista se vážně zabýval problémem oznamovatelky i přesto, že věděl, že to, 

na co si stěžuje, je v rozporu s realitou. Vyřešením problému zbavil policii zátěže 

chronického oznamovatele. 

Příklad ukazuje, že policisté jsou schopni vyřešit problém kreativně, ku 

prospěchu oznamovatele i policejního sboru. I tento, na první pohled úsměvný příklad, 

je odpovědí na otázku, co to je community policing. Prostě dělejme věci tak, abychom 

problémy efektivně vyřešili, postupujme kreativně, opusťme zaběhnuté principy a 

stereotypy, používejme selský rozum. Ne na vše existují předpisy a paragrafy, ne vždy 

je možné a vhodné postupovat dle zažitých vzorců. 

• Policisté v prostředí sociálního vyloučení - Nový Jičín 

Problém: Policisté zjistili, že lidé, obývající sociálně vyloučené lokality v Bílovci a v 

Odrách, jsou oběťmi lichvy a s tím souvisejícího vydírání a vyhrožování. Proto, aby 

mohli splácet lichvářské úroky, opatřují si prostředky kriminální činností. Oběti, ani 

svědci však nechtěli vypovídat - báli se. 

Řešení: Pro to, aby se policii podařilo získat dostatek poznatků i důkazů, bylo třeba 

získat důvěru obětí a svědků a přesvědčit je o nutnosti vypovídat. Pro navázání 

pozitivního vztahu a vybudování atmosféry důvěry mezi obyvateli sociálně 

vyloučených lokalit policista, který dostal případ na starosti, opakovaně navštěvoval 

poškozené i svědky a nabízel jim pomoc. Vysvětloval jim situaci, ve které se nacházejí a 

v případě, že se rozhodli přispět k objasnění konkrétních případů lichvy, zajistil bezpečí 

těchto svědků a obětí i jejich rodin. Někteří z poškozených měli navíc možnost využít 
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institutu utajení své totožnosti. Díky iniciativnímu přístupu policisty k celé problematice 

bylo možné zahájit úkony v trestním řízení pro trestný čin lichvy celkem v sedmi 

případech. 

Pozitiva: Policisté byli ochotní a schopní intenzivní a dlouhodobé práce s poškozenými 

v problematických lokalitách. Udělali vše proto, aby i práva lidí žijících v takovémto 

prostředí byla dodržována. Navázané kontakty a důvěru lidí, kterým pomohli, mohou 

zužitkovat při své další práci. V tomto případě lze zkonstatovat, že opět platí princip, že 

veškeré základní principy community policing vycházejí z jednotlivců, z jejich 

schopnosti a ochoty věnovat své práci něco navíc a vidět věci v širších souvislostech. 

Jistě by bylo jednodušší nedělat nic a počkat, oznámí-li někdo tuto trestnou činnost. 

Takto uvažující policista nevidí další důsledek svého nicnedělání, kdy existuje téměř 

jistota, že lidé, zavlečení do spirály nesplacených, velkých dluhů, by se sami dopouštěli 

trestné činnosti, aby svou situaci nějakým způsobem „řešili“.  

Je tedy zřejmé, že je zapotřebí vidět věci zasazené do širšího kontextu a pracovat 

i s jejich společenskými důsledky, což se v tomto případě stalo a je vhodný i do 

budoucna při řešení podobné problematiky hledat řešení, která se ubírají podobným 

směrem. 

• Nová tvář prevence závislostí (ochrana mládeže) – Brno 

Problém: Opakované podávání alkoholu nezletilým osobám na diskotékách, v klubech, 

barech a restauracích. 

Řešení: Policie ve spolupráci s magistrátem, krajským úřadem, živnostenským úřadem, 

krajskou hygienickou stanicí, orgány sociálně-právní ochrany dětí, hasičským 

záchranným sborem, dětským lékařem, Iniciativou zodpovědných pivovarů, městskou 

policií a Asociací číšníků ČR uspořádala informační kampaň zaměřenou na informování 

majitelů a provozovatelů pohostinských zařízení, klubů a diskoték o předpisech 

týkajících se uvedené problematiky. Kampaň spočívala jednak v uspořádání 

informačního semináře, jednak v distribuci informačních letáků. Následovala tzv. 

ověřovací kontrolní akce v terénu, jejímž cílem bylo ověřit, zda si podnikatelé tyto 

informace osvojili a zda podle nich jednají. Akce se kromě policie účastnily 

živnostenský úřad, krajská hygienická stanice, orgány sociálně-právní ochrany dětí a 

hasičský záchranný sbor, přičemž každá z institucí kontrolovala zařízení v rámci své 
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kompetence. V další fázi mnozí provozovatelé přistoupili k opatření, které mělo 

zpřehlednit situaci v jejich zařízení. U vchodu rozdávali návštěvníkům náramky, které 

měly barevně odlišit, kdo z nich je a kdo není zletilý. To pak usnadnilo situaci obsluze 

při rozlišování komu podat alkohol. 

Pozitiva: Instituce postupují společně; provozovatelé více respektují zákonné normy a 

případně dávají najevo svou netoleranci k nezákonnému jednání. 

Jde o další příklad toho, jak lze vlastní aktivitou vyvíjet pozitivní činnost a jak 

lze předcházet sociálně patologickým jevům ve společnosti. Konzumace alkoholu 

mladistvými v nočních podnicích je v tomto směru naprosto bezesporu podhoubí pro 

další problémy. 

Nejznámějším příkladem, který zachycuje systémový problém, je ten o rozbitých 

oknech. V domě, kde je dlouho rozbité jedno okno a nikdo ho nedá zasklít, zanedlouho 

přibudou další rozbitá okna. Dům je vzápětí posprejovaný, zarostlý, postupně pustne a 

je demolován. Nepořádek a kriminalita stále přibývají, kdo může, ten se odstěhuje, 

místo něj přijde někdo, komu to tak nevadí nebo kdo si nemůže nic jiného dovolit. Cena 

bytů v takovém domě samozřejmě klesá. Většina tamních problémů se ale policii nejeví 

jako její záležitost - je to věc sociálky, města, stavebního úřadu, hygieny. Policie 

považuje za svůj problém až to, když jí někdo zavolá k případu. Pak tento konkrétní 

případ začne řešit - řeší následek, ale nikoliv příčinu. Ale nejen policie, dělá to tak i 

obec a všechny zmíněné úřady a instituce a tak dlouho se dohadují, co je čí a tak dlouho 

si vzájemně předávají jednotlivosti, až problém nabude takových rozměrů, že se s ním 

téměř nic dělat nedá. 

Systémové přístupy k podobným problémům, které byly v různých místech 

použity, dokazují, že když se policie věnuje podstatě veřejného nepořádku, má to pak 

pozitivní dopad na nápad trestnou činnost i na práci policistů – mají míň případů. 

Policisté jsou zástupci státu, kteří jsou nejvíc vidět, takže není překvapivé, že se 

na ně lidé obracejí i s těmi problémy, o kterých si policisté myslí, že nejsou tak úplně 

jejich problém. Takže nově lze na problém pohlédnout i jinak - identifikujeme problém. 

V tomto případě půjde o celou sbírku problémů a nebudeme na to stačit sami. K této 

identifikace je nutné přizvat zástupce obce a obyvatel. Problém rozeberme. Při rozboru 

se budeme zabývat zejména příčinami. Opatření, která zvolíme a navrhneme, musí být 



73 
 

vzájemně propojená. 

Zatímco policie bude dělat jedno opatření, obec současně udělá jiné, sociálka 

další. Vytvoření plánu postupu však bude trochu náročnější, protože se na něm bude 

muset shodnout nejen víc lidí, ale i více institucí, ale pouze tento přístup má šanci uspět. 

Rozbor a tvorba plánu postupu někdy probíhá dramaticky a chvíli trvá, než si účastníci 

vyjasní, co vlastně je třeba řešit. 

4.4  Shrnutí 

Ze všech uvedených problematik vyplývá řada velice zajímavých skutečností, 

které při správném pochopení mohou zcela jistě významnou měrou přispět k 

optimalizaci práci samotné policie a tím nepřímo jak ke zlepšení bezpečnostní situace, 

tak i přímo k většímu bezpečí či jeho pocitu u občana samotného. 

Principy community policing se na první pohled jeví jako velice složitá změť 

pravidel a pouček, přitom se ale v zásadě jedná primárně o to, aby práce a vykonávaná 

činnost každého policisty byla jednak efektivnější ve vztahu k řešenému problému a to, 

aby takový policista měl pro takto odváděnou práci co nejideálnějším způsobem 

vytvořeny podmínky jednak od svých nadřízených, ale v ideálním případě i vhodnou 

legislativní podporu, která by umožnila efektivitu takové činnosti. 

Nejedná se přitom pouze o jakési samoúčelné hledání novot, ale v principu a 

viděno v širším kontextu i o větší zapojení občanů do vytváření svého okolí a prostředí 

ve smyslu jeho bezpečí. Je vhodné, aby daleko intenzivněji docházelo k tomu, že 

aplikací principů community policing dojde k většímu pocitu spoluzodpovědnosti 

občanů za něco, co bychom mohli nazvat „veřejným pořádkem“ a ke změně optiky 

vidění české policie jako represivní složky, která  nám může znepříjemnit život. 

Naopak, ideálním stavem je, aby každý při pohledu na policisty získal už jen jeho 

přítomností pocit, nikoliv že se něco stalo, či děje, ale že je vše v nejlepším pořádku.  

Popsané principy a změny by samozřejmě měly také vhodným způsobem měnit 

všeobecné vnímání policie jako takové a v ideálním případě  také iniciovat zájemce o 

práci u policie – takové, kteří vnímají činnost policie jako vhodný nástroj k naplnění 

motta Pomáhat a chránit, což je vlastně české zestručnění principů community policing. 
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5. Průzkum vlivu reformy české policie na 

motivační  faktory nově nastupujících policistů 

Celková koncepce reformy Policie České republiky spolu s účinností z.č. 361/2003 Sb., 

přinesla do chodu české policie zásadní změny, jejichž nejvýznamnější části jsem popsal 

v předchozí teoretické části. Je z nich zřetelná snaha o zásadní změnu celkové činnosti 

výkonných složek policie směrem k větší vstřícnosti k občanům. V souvislosti 

s legislativní částí reformy došlo v řadách policie také k výrazné generační obměně, kdy 

právě tito noví policisté jsou a budou těmi, kdo dokončují v praxi reformu české policie 

vlastním výkonem služby.  

5.1.  Projekt výzkumu 

Cíl emperické části – průzkumu 

Cílem praktické části diplomové práce bylo zjištění, jakým způsobem ovlivnila 

reforma a její praktické aplikace zájemce o službu v PČR před tím, než do české policie 

vstoupili a to, jakým způsobem jsou připraveni výkon služby v podmínkách daných 

reformou praktikovat.  

Jejich názory byly zjišťovány formou odpovědí na mnou formulované hypotézy, 

a tím jejich potvrzení či vyvrácení. 

Charakteristika výběrového vzorku 

Vzhledem ke specifičnosti dané problematiky byl vybrán výběrový soubor  

respondentů z řad studentů Vyšší policejní školy MV v Brně, která v několikaměsíčních 

kurzech odborně připravuje nové policisty krátce po jejich přijetí do služebního poměru 

k Policii České republiky. Jedná se dospělé osoby ve věku od 19 – 46 let, kteří jsou 

z celé České republiky a základní odbornou přípravu absolvovali  v období od června 

2009 do března 2010.  

Velikost výběrového vzorku činila 190 studentů VPŠ MV v Brně. 
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Hypotézy  

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že noví policisté si byli vědomi před vstupem do PČR  její probíhající 

reformy. 

Hypotéza č. 2 

Předpokládám, že náborová kampaň (jako součást reformy PČR) měla značný vliv na 

rozhodování potenciálních zájemců o práci u policie. 

Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že motivační faktory vstupu k policii vykazují u nadpoloviční většiny 

nových policistů shodné znaky. 

Hypotéza č. 4 

Předpokládám, že u více než 30% nových policistů byly důvodem vstupu k PČR 

výsluhové nároky, vyplývající ze z.č. 361/2003 Sb. 

Hypotéza č. 5 

Předpokládám, že nejméně 30%  nových policistů je srozuměno s principy community 

policing a hodlá je ve výkonu služby aplikovat. 

Charakteristika použitých metod 

Emperické údaje potřebné k vyvrácení či potvrzení stanovených hypotéz byly 

získány prostřednictvím analytického průzkumu, který byl proveden formou 

dotazníkového šetření s kvantitativním přístupem. Následnou analýzou obdržených dat 

byly získány odpovědi na položené hypotézy a provedeno celkové vyhodnocení 

v závěru práce, který byl doložen argumenty a výsledky získanými emperickým 

průzkumem. 

Dotazníky byly vyplňovány anonymně, kdy důvodem zvolení kvantitativního 

přístupu formou dotazníku byla možná citlivost osobních údajů policistů v návaznosti 

na ochranu osobních údajů. Dotazníky byly rozdány 190 novým policistům (délka 

služebního poměru kratší, než jeden rok).   
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a internetovou kampaní, by

informačních technologií a komunikací p

formy výběru budoucího povolení do myšlení zejména té nejmladší generace, kdy tato 

je zřetelně odlišná od zp

Otázka č. 5 

Jak hodnotíte provedení mediální náborové kampan

Pokud odpovíte „pozitivn

35%

Celých 60% respondentů uvádí, že vliv náborové kampan

průběhu let 2008 a 2009, měl částečný vliv („

ři úvazu o vstupu do služebního poměru.  

ích 22% dotázaných uvádí odpověď „ano“. Dostáváme tedy nadstandardn

etnou skupinu respondentů (82%), kteří uvádí náborovou kampa

nou motivaci.  

Tento údaj je překvapivě vysoký, zvážíme-li fakt, že povolání policisty je 

celoživotní poslání, velice specifické a vyžadující určité osobnostní zam

morální vyspělost, inteligenci, empatii, sebeovládání a smysl pro spravedlnost. 

Po dlouhá desetiletí se malí kluci chtěli stávat policisty a hráli si na n

sobem  tedy pohlížet na fakt, že výrazná část nových policist

období let 2008 a 2009, byla při svém rozhodování ovlivn

a internetovou kampaní, byť pouze částečně. Zdá se, že současný p

ních technologií a komunikací přináší úplně odlišnou motiva

ru budoucího povolení do myšlení zejména té nejmladší generace, kdy tato 

 odlišná od způsobu, jakým přemýšleli jejich rodiče. 

otíte provedení mediální náborové kampaně? 

Pokud odpovíte „pozitivně“ či „negativně“, jaké faktory konkrétn

47%

18%

80 

 uvádí, že vliv náborové kampaně, probíhající 

ný vliv („částečně ano“) na 

 „ano“. Dostáváme tedy nadstandardně 

í uvádí náborovou kampaň jako 

li fakt, že povolání policisty je 

ité osobnostní zaměření každého 

lost, inteligenci, empatii, sebeovládání a smysl pro spravedlnost. 

li stávat policisty a hráli si na ně. Je otázkou, 

ást nových policistů, nastupujících 

i svém rozhodování ovlivněna televizní 

časný překotný vývoj 

 odlišnou motivační strukturu 

ru budoucího povolení do myšlení zejména té nejmladší generace, kdy tato 

“, jaké faktory konkrétně byste uvedli?

 

pozitivně 

negativně

nemám na ni názor



 

Pro 35% respondent

ni tedy žádný relevantní názor. Tato procentní 

poskytuje zpětnou vazbu pro p

způsobem zacilovaly širší skupinu populace.

Naopak zbývajících 65% dotázaných si názor vytvo

vyrovnaným rozdílem v

hodnocení, ale celých 35% policist

Vysoký počet negativních hodnocení je zajímavý v

procentem respondentů

motivačních faktorů (viz. ot. 

inspiraci pro budoucí kampan

Zdá se tedy, že i negativní p

pokud se jedná pouze o formu vlivu, nikoliv o  sa

kampaň dobře posloužila jako jakýsi prvotní impuls v

o povolání policisty pro mnohé z nich.

 Vnímané „pozitivní faktory“

 

 

18%

28%

Pro 35% respondentů byla náborová kampaň české policie nevýrazná a nemá na 

ni tedy žádný relevantní názor. Tato procentní část respondentů je tedy vcelku výrazná a 

tnou vazbu pro příští koncepci podobných kampaní, které by vhodn

sobem zacilovaly širší skupinu populace. 

Naopak zbývajících 65% dotázaných si názor vytvořilo a p

vyrovnaným rozdílem v konečném součtu, kdy 47% dotazovaných uvádí své pozitivní 

hodnocení, ale celých 35% policistů naopak hodnotí negativně.  

čet negativních hodnocení je zajímavý v porovnání s

procentem respondentů, kteří uvedli náborovou kampaň jako jed

ů (viz. ot. č. 4). I v tomto faktoru lze s úspě

inspiraci pro budoucí kampaně. 

Zdá se tedy, že i negativní působení vnějších vlivů může mít

pokud se jedná pouze o formu vlivu, nikoliv o  samotný jeho obsah a také že náborová 

e posloužila jako jakýsi prvotní impuls v motivačních faktorech uvažování 

o povolání policisty pro mnohé z nich. 

Vnímané „pozitivní faktory“ : 

47%

18%

7%

grafická podoba kampaně

obsah kampaně

internetová podoba kampaně

ostatní
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eské policie nevýrazná a nemá na 

ů je tedy vcelku výrazná a 

íští koncepci podobných kampaní, které by vhodnějším 

řilo a překvapivě velice 

tu, kdy 47% dotazovaných uvádí své pozitivní 

porovnání s velice vysokým 

 jako jeden ze svých 

úspěchem nalézt další 

že mít pozitivní výsledek, 

motný jeho obsah a také že náborová 

ních faktorech uvažování 

 

grafická podoba kampaně

obsah kampaně

internetová podoba kampaně

ostatní



 

 Vnímané „negativní“ faktory

 

Z porovnání odpov

náborové kampaně lze zkonstatovat, že velká 

pozitivní vnímání kampan

vyjádřilo souhlas s internetovou 

samotný obsah kampaně

Naproti tomu č

vyjádřila v těsné nadpolovi

kampaně, resp. s jeho nedostate

 Další výrazná skupina (27%) vyjád

internetovou podobu kampan

např. televizní vysílání nebo tišt

 Překvapivě poč

nedostatečnou míru konkrétních informací z

Zde je ovšem na místě

konkretizovat takto rozsáhlou problematiku ve zk

způsobu  předávání informací v

27%

12%

nímané „negativní“ faktory: 

porovnání odpovědí na konkrétní aspekty pozitivních či negativních projev

ě lze zkonstatovat, že velká část (47%) respondent

pozitivní vnímání kampaně, byla spokojena s grafickou podobou kampan

internetovou částí a dalších 18% uvedlo jako pozitivní aspekt 

samotný obsah kampaně. 

Naproti tomu část respondentů, vnímajících provedení kampan

sné nadpoloviční většině (51%) nespokojenost se samotným rozsahem 

jeho nedostatečným rozsahem. 

Další výrazná skupina (27%) vyjádřila nespokojenost s

internetovou podobu kampaně v porovnání s ostatními jejími souč

. televizní vysílání nebo tištěná inzerce v médiích. 

ě početnou skupinou dotazovaných je také 12% z

nou míru konkrétních informací z kampaně, tedy její př

Zde je ovšem na místě vyjádřit pochybnost, zda-li je vůbec technicky možné více 

konkretizovat takto rozsáhlou problematiku ve zkratkovitém pojetí masmedií p

edávání informací v současné podobě. 

51%

10%
nedostatečný rozsah kampaně

nižší důraz na internetovou 
prezentaci

málo konkrétních informací

ostatní
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či negativních projevů 

ást (47%) respondentů, kteří uvedli 

grafickou podobou kampaně, 28% z nich 

dalších 18% uvedlo jako pozitivní aspekt 

, vnímajících provedení kampaně negativně, 

 (51%) nespokojenost se samotným rozsahem 

ila nespokojenost s nižším důrazem na 

ostatními jejími součástmi, kterými bylo 

vaných je také 12% z nich, kteří vyjádřili 

, tedy její přílišnou všeobecnost. 

bec technicky možné více 

ratkovitém pojetí masmedií při jejich 

nedostatečný rozsah kampaně

nižší důraz na internetovou 
prezentaci

málo konkrétních informací

ostatní



 

Otázka č. 6 

Jaké byly vaše motivač

 

 

Z odpovědí dotazovaných vyplývá jednozna

sociální jistoty, kdy tuto skute

policii 59% respondentů

Dalších 21% jako sv

dalších 9% vnímá jako zásadní pestrost a zajímavost práce samotné. Velice výraznou 

část odpovědí respondent

spravedlnost, pro který je z

Očividným faktem, plynoucím z

zabezpečení. Domnívám se, že tato skute

policisty je v ideálním p

míru frustrační tolerance a také p

legislativy. V neposlední 

zdraví při výkonu povolání policisty. Jakousi kompenzací za tyto specifické faktory 

práce policisty je v oblasti státní správy nadstandardní pr

21%

9%
8%

Jaké byly vaše motivační faktory při úvaze o práci u PČR? 

dotazovaných vyplývá jednoznačný aspekt na hmotné zabezpe

tuto skutečnost uvedlo jako zásadní motivační faktor vstupu k

policii 59% respondentů.  

Dalších 21% jako svůj motivační faktor uvedlo prestiž povolání policisty a 

dalších 9% vnímá jako zásadní pestrost a zajímavost práce samotné. Velice výraznou 

dí respondentů (8%) ilustruje v rámci jejich motivačních faktor

spravedlnost, pro který je z logiky věci při práci u policie velice výrazný prostor.

ividným faktem, plynoucím z grafu, je tedy akcent na sociální jistoty a 

omnívám se, že tato skutečnost je výrazným pozitivem, protože práce 

ideálním případě celoživotní povolání, vyžadující od každého vysokou 

ní tolerance a také připravenost na celoživotní vzd

dní řadě je také třeba zmínit vysokou míru ohrožení života 

i výkonu povolání policisty. Jakousi kompenzací za tyto specifické faktory 

oblasti státní správy nadstandardní průměrná mzda, v

59%

8% 3%
hmotné zabezpečení a sociální 
jistoty

prestiž práce policisty

pestrá, zajímavá práce

smysl pro spravedlnost

ostatní
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ný aspekt na hmotné zabezpečení a 

ční faktor vstupu k české 

ní faktor uvedlo prestiž povolání policisty a 

dalších 9% vnímá jako zásadní pestrost a zajímavost práce samotné. Velice výraznou 

čních faktorů smysl pro 

i práci u policie velice výrazný prostor. 

grafu, je tedy akcent na sociální jistoty a 

nost je výrazným pozitivem, protože práce 

 celoživotní povolání, vyžadující od každého vysokou 

ipravenost na celoživotní vzdělávání v oblasti 

eba zmínit vysokou míru ohrožení života či 

i výkonu povolání policisty. Jakousi kompenzací za tyto specifické faktory 

ěrná mzda, větší objem 

hmotné zabezpečení a sociální 
jistoty

prestiž práce policisty

pestrá, zajímavá práce

smysl pro spravedlnost

ostatní



 

dovolené, rehabilitační po

odvíjející se z počtu odsloužených let a pr

Dalším pozitivním faktorem je pom

byla motivačním faktorem vstupu k

je 8% respondentů, uvád

nakolik jsou tito noví policisté p

reáliích, které jsou z hlediska vykonatelnosti a vymahatelnosti práv

Zde je na místě vyjádř

služby u těchto policist

negativní roviny, ale že bude pouze korigován.

Podobnou úvahu lze aplikov

„zajímavou a pestrou práci“. P

korekci, protože i práce policisty m

monotónní. 

Pro úplnou ilustraci 

dokládám graf, dokladující celkovou v

následně věkovou strukturu t

faktor hmotné zabezpeč

 Celková věková struktura respondent

22%

ční pobyty a po ukončení aktivní služby výsluhový p

tu odsloužených let a průměrné mzdy. 

Dalším pozitivním faktorem je poměrně velká část respondent

ním faktorem vstupu k české policie prestiž povolání. Z

ů, uvádějících „smysl pro spravedlnost“. Nejsem si až tolik jistý, 

nakolik jsou tito noví policisté připraveni na realitu běžného výkonu služby v

hlediska vykonatelnosti a vymahatelnosti práv

 vyjádřit přesvědčení, že po jakémsi „poznávacím“ období p

chto policistů nedojde k deformaci jejich smyslu pro spravedlnost do 

negativní roviny, ale že bude pouze korigován. 

Podobnou úvahu lze aplikovat i na desetinu respondentů, uvád

„zajímavou a pestrou práci“. Při kontaktu s realitou je třeba předpokládat i u nich jistou 

korekci, protože i práce policisty může být v určitých situacích velice fádní a 

Pro úplnou ilustraci sociálního složení nejpočetnější skupiny respondent

dokládám graf, dokladující celkovou věkovou strukturu všech 174 respondent

kovou strukturu těch, kteří u otázky č. 6 uvedli jako nejzásadn

faktor hmotné zabezpečení a sociální jistoty. 

ková struktura respondentů: 

14%

57%

7%
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ení aktivní služby výsluhový příspěvek, 

ást respondentů (22%), pro které 

eské policie prestiž povolání. Zajímavou skupinou 

jících „smysl pro spravedlnost“. Nejsem si až tolik jistý, 

žného výkonu služby v českých 

hlediska vykonatelnosti a vymahatelnosti práva velmi specifické. 

ení, že po jakémsi „poznávacím“ období při výkonu 

deformaci jejich smyslu pro spravedlnost do 

ů, uvádějících jako důvod 

edpokládat i u nich jistou 

itých situacích velice fádní a 

jší skupiny respondentů 

kovou strukturu všech 174 respondentů a 

. 6 uvedli jako nejzásadnější motivační 

 

19 - 22 let

23 - 29

30 - 40 let

nad 40 let



 

Věková struktura respondent

„hmotné zabezpečení a sociální jistoty“

 

Věková struktura

respondentů, vybraných dle odpov

zřejmou souvislost mezi v

V celkové struktu

(57%).  Tento fakt je logický a z

již osobnostně zralé jedince, kte

získávání nových dovedností, tak i z

předpokladem pro výkon náro

S výrazným odstupem je v

mezi 30-40 roky (22%). Zde se jedná o skupinu respondent

své životní profesní zam

v sociální hierarchii v

policistům mohou prokazovat menší míru fyzické kondice, ale naopak díky své 

psychické vyzrálosti mohou být velice prosp

policistů nad čtyřicet let je v

odborných struktur v 

10%

ková struktura respondentů, kteří uvedly jako hlavní motivační faktor vstupu k

ení a sociální jistoty“ 

ková struktura daného vzorku respondentů v porovnání s

, vybraných dle odpovědi na otázku motivace při vstupu k

ejmou souvislost mezi věkem nového policisty a jeho motivačními faktory.

celkové struktuře dotazovaných jsou největší skupinou lidé mezi 23

(57%).  Tento fakt je logický a z hlediska dalšího profesního rozvoje ideální. Jedná se o 

 zralé jedince, kteří jsou v optimálním věku a to jak co se tý

získávání nových dovedností, tak i z hlediska fyzické kondice, která je nezbytným 

edpokladem pro výkon náročné profese policisty.  

výrazným odstupem je v celkové struktuře nových policist

40 roky (22%). Zde se jedná o skupinu respondentů, kteř

vé životní profesní zaměření v okamžiku, kdy jejich vrstevníci jsou již pevn

sociální hierarchii v rámci svého již vybudovaného postavení. Oproti mladším 

m mohou prokazovat menší míru fyzické kondice, ale naopak díky své 

rálosti mohou být velice prospěšní. Sedmiprocentní skupina nových 

icet let je v největší míře důsledkem nedostatku specialist

 PČR, které je potřeba obměnit a ve kterých je nejd

15%

54%

21%
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ční faktor vstupu k PČR 

 

porovnání s věkovou strukturou 

i vstupu k policii prokazuje 

čními faktory. 

tší skupinou lidé mezi 23-29 roky 

hlediska dalšího profesního rozvoje ideální. Jedná se o 

ku a to jak co se týče učení a 

hlediska fyzické kondice, která je nezbytným 

e nových policistů věková skupina 

, kteří se rozhodli změnit 

okamžiku, kdy jejich vrstevníci jsou již pevně zakotveni 

rámci svého již vybudovaného postavení. Oproti mladším 

m mohou prokazovat menší míru fyzické kondice, ale naopak díky své 

šní. Sedmiprocentní skupina nových 

sledkem nedostatku specialistů v rámci 

nit a ve kterých je nejdůležitější 

19 - 22 let

23 - 29 let

30 - 40 let

nad 40 let
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odborná způsobilost a nikoliv věk – příkladem mohou být odborníci různého zaměření, 

jejichž odbornost využívá například Kriminalistický ústav a další specializovaná 

pracoviště. 

Z celkového vzorku uvedlo 59% respondentů jako hlavní motivaci vstupu do 

policie hmotné zabezpečení a sociální jistotu. Pohlédneme-li na věkovou strukturu 

pouze těchto respondentů, vidíme, že 54% z nich je ve věkové skupině 22-30 let, 21% 

ve skupině policistů nad 40 let, 10% z nich je mezi 30-40 roky a nejmenší podíl z této 

skupiny je mezi 19-22 roky (15%).  

Porovnáním údajů z celkové věkové struktury a věkové struktury této skupiny 

lze učinit následující závěry – perspektivní věková skupina mezi 22-30 roky je z více 

než poloviny motivována hmotným zabezpečením a sociálními jistotami. Vzhledem 

k tomu, že v uvedeném věku dochází nejčastěji k tzv. „zakotvení“, jak z hlediska 

pracovního, tak z hlediska profesního, je tato skutečnost jednoznačně pozitivní. 

Následující druhá nejpočetnější věková skupina z dané výseče respondentů je 

jedenadvaceti procentní část policistů nad 40 let. Zde je tato skutečnost logická, spíše je 

zarážející její nižší procentní část. Částečné vysvětlení lze nalézt ve faktu, že u části 

z nich může být vstup do služebního poměru spíše formální záležitostí, kdy i nadále 

budou vykonávat svoji profesi, jen u jiné složky. Může se tedy jednat i o přestup 

v rámci jednotlivých složek státní správy. 

Dvěma posledními skupinami jsou skupina mezi 19-22 lety, která vykazuje 

nízkou míru zájmu o hmotné zabezpečení, což je logické vzhledem k věku a nikoliv 

znepokojující vzhledem k jejich nízké části v celkové věkové struktuře (14%) a dále 

skupina mezi 30-40 lety, která je v celkové struktuře zastoupena 22%, ale ve výseku 

respondentů v druhém doplňujícím k otázce č. 6 je zřejmé, že pouhých 10% z nich 

uvedlo hmotné zabezpečení a sociální jistoty jako hlavní motivaci. 

Otázka č. 7 

Byly pro vás výsluhové nároky, vyplývající ze  z.č. 361/Sb. důvodem pro vstup do 

policie? 

Pokud odpovíte „ano“, či „ částečně“, uveďte, jak detailně jste se s konkrétními 

ustanovení z. č. 361/2003 Sb. seznámili. 



 

Tato otázka i odpov

motivační faktory vstupu k

v souvislosti s jejich sociálními motiva

Koncepce otázky 

jeden z pilířů celkových reformních zm

Tímto pilířem z.č. 361/2003 Sb. bezesporu je, protože krom

pojetí a chápání polic

povinností a zpřísnění podmínek výkonu služby i relativn

nároky pro policisty (odchodné a p

poměru a také zlepšení platových 

dlouhodobě stabilizovat personální situaci.

Z grafu je zřejmé, že konkrétné ustanovení zákonných norem rozhodn

primárním motivačním faktorem pro zájemce u práci u policie, protože celých 35% 

respondentů uvedlo, že o ni

dalších 31% dotazovaných uvedlo odpov

Pouze 16% (!) respondent

Uvedené údaje se zdají být na první pohled v

policistů, kteří uvedli jako sv

zabezpečení a sociální jistoty (59%). Zde je tedy nutné diferencovat jakési „obecné 

35%

Tato otázka i odpovědi na ni velice úzce souvisejí s 

ní faktory vstupu k policii a s uvedeným rozdílným věkem nových policist

jejich sociálními motivačními faktory. 

Koncepce otázky č. 7 byla konkrétní a jejím cílem bylo zjistit, jakým zp

 celkových reformních změn v české policii v posledních letech funguje. 
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ru a také zlepšení platových podmínek těm již sloužícím, kdy tyto mají za úkol  
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ení a sociální jistoty (59%). Zde je tedy nutné diferencovat jakési „obecné 
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Otázka č. 9 

 Jste srozuměni s principy community policing?
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Z celkové skupiny 89% respondentů, kteří uvedli, že jsou plně či částečně 

seznámení s principy community poling, jich plných 69% uvedlo, že jsou odhodláni je 

ve svém budoucím výkonu služby aplikovat; dalších 19% si není jistých a zvolili 

odpověď „ještě nevím“.  

Zbytek dotazovaných (12%) zvolil odpověď „ne“, míra jejich připravenosti pro 

výkon služby je v této oblasti tedy minimální. 

5.3  Interpretace výsledků 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že noví policisté si byli vědomi před vstupem do PČR její probíhající 

reformy. 

Konstatuji, že tato hypotéza se potvrdila. Emperická data získaná formou 

dotazníkového šetření jednoznačně prokazují, že plných 64% nových policistů si před 

vstupem do služebního poměru bylo vědomi faktu, že česká policie prochází reformním 

obdobím. Dalších 25% respondentů uvádí, že si nejsou jistí a pouhých 11% uvádí, že si 

ničeho vědomi nebyli. Domnívám se tedy, že z hlediska motivačních faktorů pro možný 

vstup do služby české policie je reforma prospěšná a pozitivně působící. 

Tuto skutečnost potvrzuje i další údaj, kdy ze skupiny  89%  respondentů, kteří 

uvedli, že buď plně nebo částečně reformu před svým vstupem k PČR vnímali, jich 

plných 58% uvedlo, že tuto skutečnost vnímali spíše pozitivně, 13% si tím není jisto, 

jen 20% negativně a zbylých 9% uvedlo, že reformu vnímali, ale nezajímalo je to. 

Z celkové skupiny dotazovaných policistů je tedy nadpoloviční většina těch, kteří 

uvedené změny vnímali v pozitivní  či neutrální rovině. 

Pro možnost přesnější interpretace získaných dat k dané hypotéze jsem položil 

doplňující otázku, snažící se u skupiny 89% respondentů, uvádějících, že si před 

vstupem do PČR byli vědomi probíhajících změn, zjistit, které konkrétní atributy 

reformy zaregistrovali a vnímali. Plných 57% dotazovaných uvedlo, že tímto 

primárním, nejviditelnějším atributem pro ně byla nová policejní vozidla a dalších 22% 

uvedlo nový vizuální vzhled policejních služeben. Jen 9% dotazovaných uvedlo jako 

pro ně nejviditelnější atribut náborovou mediální kampaň, pouhých 5% vnímalo změnu 

chování a přístupu policistů k občanům a 7% zvolilo jinou odpověď.  
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Uvedená data jsou pro mě překvapující, protože prokazují skutečnost, že těmi 

nejvíce viditelnými a vnímanými atributy reformních změn v české policii byly u 

zájemců o službu v ní z hlediska celkové koncepce změn naprosto nedůležité, podpůrné 

technické a vizuální prostředky, naproti tomu onen nejzásadnější výstup směrem 

k veřejnosti, tedy změna v chování a přístupu k výkonu služby v rámci aplikace 

principů community policing, se jeví jako viditelný a zřejmý pouze velice malému 

vzorku respondentů.  

Hypotéza č. 2 

Předpokládám, že náborová kampaň (jako součást reformy PČR) měla značný vliv na 

rozhodování potenciálních zájemců o práci u policie. 

Moje druhá hypotéza se potvrdila pouze částečně. Jen 22% dotazovaných 

uvedlo odpověď „ano“, jedná se tedy o relativně malou část respondentů. Dalších 60% 

z nich uvedlo ovšem jako svoji odpověď „částečně ano“ a pokud bychom tedy soubor 

odpovědí obsahujících „ano“ či „ částečně ano“ interpretovali jako potvrzení 

předpokladu značného vlivu na rozhodnutí respondentů, dostali bychom celých 82% 

dotazovaných, uvádějících údaj, potvrzující danou hypotézu. Domnívám se ovšem, že 

značná diference počtu odpovědí mezi „ano“ a „částečně ano“ s výrazným příklonem 

k odpovědi „částečně ano“ (60% x 22%) vylučuje tuto interpretaci. Dalších 10% 

odpovědí obsahovalo „ne“ resp. informaci o tom, že si průběhu žádné náborové 

kampaně dotazovaní nebyli vědomi (8 %). 

Aby získaná data poskytla větší relevanci, rozšířil jsem otázku pro skupinu 92 % 

respondentů, kteří odpověděli na otázku, zda si byli při svém rozhodování o vstupu do 

české policie vědomi náborové kampaně a jakým způsobem na ně měla vliv, jinak než 

„nejsem si žádné vědom“. 

Tato skupina odpovídala na jejich celkové hodnocení kampaně, kdy 47% z této 

skupiny dotazovaných uvedlo, že ji vnímalo pozitivně, dalších 18% negativně a celých 

35% respondentů uvádí, že na ni „nemělo názor“. 

Pro další konkrétní upřesnění jsem požádal skupinu respondentů, kteří jako svoji 

odpověď zvolili odpověď „pozitivní“, aby jednotlivé faktory pojmenovaly. Pro 47% 

z nich byla tímto faktorem grafická podoba kampaně, pro 18% z nich její obsah, pro 



95 
 

28% této skupiny znamenala pozitivum internetová podoba kampaně a 7% 

dotazovaných uvedlo jinou odpověď. 

Skupina respondentů, která zvolila pro své hodnocení náborové kampaně slovo 

„negativní“ (18%) , jsem požádal o totéž – o výběr pro ně nejzásadnějších negativních 

faktorů. 51% z nich uvedlo, že tímto faktorem pro ně byl nedostatečný rozsah kampaně, 

pro 27% dotazovaných to byl nižší, tedy pro ně nedostatečný akcent na internetovou 

část kampaně a pro 12% respondentů z této skupiny to bylo málo konkrétních 

informací; zbylých deset procent zvolilo jinou odpověď. 

Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že motivační faktory vstupu k policii vykazují u nadpoloviční skupiny 

policistů shodné znaky. 

Mnou stanovená hypotéza se potvrdila. Z celkové skupiny respondentů jich 

plných 59% uvedlo, že jako primární faktor, ovlivňující jejich rozhodnutí o vstupu 

k policii, působilo hmotné zabezpečení a sociální jistoty. Dalších 21% mělo jako 

nejzásadnější důvod prestiž práce policisty, 8% dotazovaných se domnívá, že touto 

prací uplatní svůj smysl pro spravedlnost a dalších 9% má za to, že se jedná o pestrou a 

zajímavou práci. Zbylá tři procenta dotazovaných uvádí jinou odpověď. Platí tedy, že 

nadpoloviční většina dotazovaných nových policistů měla při svém rozhodování o 

vstupu do služebního poměru k české policii shodný motivační faktor, kterým byla 

jistota hmotného zabezpečení a sociálních jistot. 

Pro upřesnění struktury respondentů a z důvodu větší vypovídající hodnoty 

daných odpovědí, jsem provedl porovnání věkové struktury celé skupiny dotazovaných 

a těch, kteří uvedli jako primární motivační faktor vstupu do PČR hmotné zabezpečení a 

sociální jistoty (9%) a došel jsem k zajímavým závěrům. 

U věkové skupiny 19-22 let, která je v celkové struktuře respondentů zastoupena 

14%, jich ve struktuře respondentů, uvádějících zmíněný faktor vstupu k policii, je 

překvapivě vysoký počet a to celých 15%. V nejpočetnější věkové skupině 23-30 let, 

zastoupené celkově 57%, jich stejnou odpověď zvolilo 54%. A pouhých 10% 

dotazovaných ve věku 30-40 let, zastoupených v celkové struktuře 22%, vnímá hmotné 

zabezpečení a sociální jistoty jako primární. Naopak nejméně početná věková skupina 

dotazovaných nad 40 let, kterých je ve vzorku respondentů pouhých 7%, zvolila tuto 
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odpověď nejčastěji a jsou ve struktuře respondentů, kteří zvolili danou odpověď, 

zastoupeni 21%. 

Je tedy zřejmé, že společně s měnící se strukturou věku dotazovaných se mírně 

modifikuje četnost odpovědí na primární motivační faktor jejich vstupu do služebního 

poměru. 

Hypotéza č. 4 

Předpokládám, že u více než 30% nových policistů byly důvodem vstupu k PČR 

výsluhové nároky, vyplývající ze z.č. 361/2003 Sb. 

Čtvrtá hypotéza se nepotvrdila. Jako hlavní důvod vstupu do služebního 

poměru uvedlo hmotné zabezpečení, vyplývající z relativně nedávno účinného (od 

1.1.2007) zákona o služebním poměru, který je nedílnou a velice podstatnou složkou 

celkové reformy české policie, pouhých 16% dotazovaných. Celých 35% respondentů 

odpovědělo, že o něčem takovém vůbec nevěděli a 31% osob uvedlo odpověď „ne“. 

Zbylých 18% dotazovaných uvedlo „částečně“.  

V rámci větší přesnosti získaných dat jsem dále upřesnil způsob seznámení 

s konkrétními informacemi, kdy jsem požádal respondenty, kteří uvedli buď „ano“ nebo 

„částečně“, aby svůj postup konkretizovali. Došel jsem k překvapivému zjištění, že 

celých 66% procent dotazovaných z této skupiny se o konkrétní ustanovení zákona o 

služebním poměru, upravujícím výsluhové nároky a konkrétné podmínky hmotného 

zabezpečení, zajímalo „jen tak zběžně“ a celých 26%  „jen s něčím“. Pouhých 8% ze 

skupiny těchto respondentů si tyto informace prostudovalo „velice podrobně“. Platí 

tedy, že jen velice okrajová část nových policistů vnímalo při rozhodování o svém 

vstupu do služebního poměru jako nejzřetelnější motivační faktor výsluhové nároky. 

Hypotéza č. 5 

Předpokládám, že nejméně 30% nových policistů je srozuměno s principy community 

policing a hodlá je ve výkonu služby aplikovat. 

Poslední mnou stanovená hypotéza se plně potvrdila. Z celkové skupiny 

respondentů jich nejprve plných 89% potvrdilo seznámení se s principy community 

policing (64 % plně, 25% částečně) a pouhých 11% dotazovaných odpovědělo, že je 

nezná. 
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Ze skupiny respondentů, kteří potvrdili seznámení se s principy community 

policing jich dále plných 81% uvedlo  určitou míru srozumění s nimi; 58% v odpovědi 

„jednoznačně ano“ a 23% v odpovědi „částečně ano“. Celkově velice malou byla 

skupina dotazovaných, která uvedla odpověď „spíše ne“ (10%) nebo „rozhodně ne“    

(9%). Platí tedy, že skupina nových policistů, kteří jsou srozuměni s principy 

community policing, je nadstandartně výrazná v celkovém součtu a stanovená  

předpokládaná procentuální míra třiceti procent v mé hypotéze se ukázala tedy jako 

velice malá. 

Míra seznámení a srozumění ovšem není nezbytně nutně shodnou veličinou jako 

míra odhodlání ke konkrétní aplikaci. Proto jsem dále více konkretizoval svůj výzkum a 

hodlal jsem zjistit míru odhodlání principy community policing v praxi aplikovat a to u 

skupiny respondentů, kteří jsou s nimi seznámeni (89%). Z této skupiny jich plných 69 

procent odpovědělo „ano“, 19% „ještě nevím“ a 12% „ne“. Vzhledem k tomu, že v této 

skupině je významná část těch, kteří jsou s community policing seznámeni pouze 

částečně (25%), lze predikovat budoucí posun v těchto hodnotách u dané skupiny 

policistů. 

Dále mě zajímalo, co tito policisté vnímají jako primární prvek, kdy lze 

předpokládat, že právě to, co považují sami za důležité, budou nejčastěji a 

nejpřirozeněji v praxi aplikovat. Zde jsem došel k velice zajímavému závěru, protože 

plných 44% dotazovaných uvedlo, že jako zásadní prvek principů community policing 

vnímají větší míru vstřícnosti vůči občanům. Tento velice vysoký počet shodných 

odpovědí je velice zajímavým faktorem  zejména v porovnání s údaji z grafu k otázce č. 

3, ze kterého lze vyčíst, že pouhých 5%  respondentů uvedlo, že zaregistrovali změnu 

v chování policistů vůči občanům jako atribut reformy policie ve chvíli, kdy sami 

uvažovali o svém vstupu do služebního poměru.  

Zde se jedná o jasnou projekci vnímaného nedostatku do vlastních cílů, což se 

jeví v daném kontextu jako velice pozitivní. Dalších 29% dotazovaných uvedlo jako 

primární prvek community policing méně byrokracie (29%), 13% vyjádřilo jako hlavní 

výstup lepší spolupráci mezi institucemi a 11% respondentů jej vidí ve větší míře vlastní 

iniciativy v samotném výkonu služby.  Zbylá 4 procenta dotazovaných uvedlo jinou 

odpověď.   
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5.4   Závěry 

Závěrem tohoto mého průzkumu bych rád dodal, že ho považuji za pozitivní 

nejen z celkového hlediska, ale i pro mě osobně. Po osmi letech práce u české policie 

bylo pro mě velice přínosné být po dlouhé době opět ve velice těsném sepětí s nováčky 

v policejních řadách, jejichž názory a uvažování jak o životě, tak o vlastní budoucí 

kariéře jsou z logiky věci odlišné od mých. Domnívám se, že takový druh zpětné vazby 

by po určité době výkonu služby měl být nedílnou součástí profesního vývoje každého 

policisty, protože může velice pozitivně korigovat určité zažité stereotypy jak 

v uvažování, tak v samotné práci. 

Za dobrý signál pro management české policie lze jistě považovat fakt, že 

výrazná většina policejních nováčků vnímala probíhající reformy už před svým 

nástupem do PČR a to z velké části pozitivně. Za zamyšlení stojí ovšem velice nízký 

procentní podíl těch, kteří v rámci tohoto výseku zkoumané problematiky uvedly jako 

primárně vnímaný atribut změnu chování a vystupování policistů – zde jsou velké 

rezervy pro konkrétní vedoucí pracovníky, zabývající se aplikací community policing 

do výkonu služby. 

Potvrdil se také značný vliv mediální náborové kampaně a zejména velká 

pozornost věnovaná její internetové částí, kterou značná část respondentů uvedla jako 

důležitý faktor, který je nějakým způsobem zaujal. Zde je zapotřebí vzít na vědomí 

značný akcent zejména mladší generace na toto komunikační a informační médium 

dnešní doby a do budoucna s ním pracovat optimálněji, tedy využít všech možností, 

které poskytuje. 

Zajímavým způsobem lze interpretovat výsledky, dokladující mnou stanovenou 

hypotézu o shodnosti motivačních faktorů nadpoloviční většiny nových policistů a to 

zejména pokud oddělíme celkovou věkovou strukturu dotazovaných a porovnáme ji 

s věkovou strukturou těch, kteří vykazují shodu v uvedených motivačních faktorech, 

konkrétně v odpovědích, preferujících hmotné a sociální zabezpečení jako primární 

důvod.  

Lze v nich nalézt odpovědi na možnou budoucí personální práci s těmito 

policisty, protože struktura motivačních faktorů je zcela jistě jedním z důležitých kritérií 

při určení jejich další služební působnosti. 
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 Pro další pokračování reformy české policie je také velice pozitivní skutečností, 

k jakým závěrům jsem došel při části výzkumu, zaměřeném na vyvrácení či potvrzení 

hypotézy o srozumění a následné aplikaci principů community policing v další praxi u 

nových policistů. Vzhledem k relativně stále vysoké skupině respondentů, kteří principy 

community policing nehodlají aplikovat je zřejmé, že stav není ještě ideální. I v tomto 

konkrétním případě je ovšem zapotřebí důkladněji pracovat na důkladném vysvětlení 

těchto principů, protože existuje početná část respondentů, kteří vnímají základní oblasti 

aplikace těchto prvků v odlišné sféře, než kam doopravdy patří. Zde vidím jisté rezervy 

a domnívám se, že je zapotřebí klást větší důraz na potřebu vysvětlování principů 

community policing nejen novým policistům, ale i těm, kteří již slouží delší dobu. 

Jsem si vědom toho, že problematika výzkumu daná tématem této diplomové 

práce je natolik komplexní a celospolečensky významná, že by v ideálním případě 

vyžadovala o mnoho větší množství dotazovaných respondentů. Tohoto faktoru 

nicméně nebylo možné dosáhnout z důvodu velice úzké a specifické skupiny možných 

respondentů. I tak se domnívám, že dané výsledky jsou v mnoha ohledech relevantní a 

je možné s úspěchem použít pro budoucí směřování strategií jak reformních kroků, tak 

pro práci s lidskými zdroji u české policie. 
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Závěr 
 

Česká společnost prošla v uplynulých dvou desetiletích neuvěřitelně zásadním a 

dynamickým rozvojem. Startovací čarou těchto změn byl rok 1989, který přinesl změnu 

společenského zřízení a tím po dlouhých desetiletích i toužebně očekávanou svobodu. 

Hned zkraje devadesátých let minulého století se ovšem ukázalo, že chápání lidské 

svobody je nesprávné, pokud nekončí u hranic svobod ostatních.  

Vlivem otevření hranic a volného působení všech vlivů svobodného stylu života 

došlo k částečnému uvolnění společenské morálky a také k negativnímu posunu ve 

smyslu chápání práva coby nástroje, sloužícího nikoliv k represi slušných občanů, ale 

právě k ochraně vydobytých práv a svobod nás všech. 

Česká policie musela (a stále musí) těmto negativním celospolečenským 

fenoménům čelit a to pomocí všech prostředků daných ji k tomu zákonem. Již 

v průběhu prvních porevolučních let došlo k mnoha zásadním změnám, nezbytně 

potřebným coby reflexe popsaných jevů – je třeba zmínit například vznik zcela 

zásadního právního dokumentu po rozdělení Československa, kterým byl zákon č. 

283/1991Sb., o Policii České republiky, dále reorganizace celkových struktur řízení a 

uspořádání policejních složek, vznik nových útvarů, které reagovaly na nově se 

objevující sociálně patologické jevy (protidrogová jednotka, útvar rychlého nasazení, 

protikorupční policie, útvar pro boj s organizovaným zločinem, atd.), změnu 

technického vybavení či vizuálního stylu policejních uniforem. Tyto popsané a mnohé 

další byly nezbytnou reakcí bezpečnostních složek státu na změnu společenského 

zřízení a nové aspekty života okolo nás. 

Na přelomu tisíciletí začala být ovšem zřejmá potřeba úpravy legislativy, 

zakotvující českou policii definitivně ve svobodných, demokratických poměrech a již 

standartně reagující na potřebu korekcí, které jsou v určitém časovém horizontu vždy 

nezbytně nutné.  Proto byl vypracován návrh zákona č. 361/2003 Sb., který byl po 

mnohých připomínkách a úpravách schválen a vstoupil v účinnost 1. ledna 2007. Ten je 

přes mnoho drobných nedostatků, které jsou průběžně interními právními akty 

korigovány, kvalitní podmínkou pro správný výkon služby všech policistů. Přesto 

existují snahy o jeho zásadní přepracování ze strany některých zákonodárců – tyto, 
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spolu s popisem některých možných negativních dopadů jsem popsal v kapitole, 

věnující se legislativě. Dále jsem ji doplnil o příklady aplikační praxe. 

Zákon o služebním poměru naprosto zásadním způsobem změnil podmínky pro 

činnost všech bezpečnostních složek v zemi a vytvořil nové, kvalitnější podmínky pro 

výkon jejich činností. V Policii České republiky došlo zároveň se zmíněnými změnami 

k naprosto bezprecedentní generační obměně a zároveň započala významná práce na 

celkové reformě pod vedením bývalého ministra vnitra Ivana Langera. Uvedení 

zásadních pilířů reformy a jejich popisu, spolu s vytyčenými cíli, jsem věnoval úvodní 

kapitolu teoretické části, kde jsem také upozornil na nevhodné sepětí politiky a 

bezpečnostních složek v České republice. Tento faktor se může při budoucím směřování 

celkového vývoje české policie velice negativně projevovat, pokud nebude zásadně 

korigován směrem k přísně neutrálnímu fungování policie jako apolitického orgánu 

státní správy. 

Součástí již zmíněných rozsáhlých změn byly nejen rozsáhlé investice do 

týlového zabezpečení, jako například rekonstrukce všech policejních oddělení, obměna 

zastaralé techniky, výměna výstrojních součástek nebo obměna vozového parku, ale i 

změna samotné struktury policie – vznik nových policejních ředitelství, kopírujících 

krajské uspořádání, zánik starých okresů a vznik územních odborů či nová ekonomická 

samostatnost jednotlivých krajských ředitelství, umožňující  nejen efektivní hospodaření 

s finančními prostředky, ale i tvorbu takových logistických podmínek výkonu služby, 

které by chod všech policejních složek ideálně doplňovaly. 

Všechny rámcově naznačené změny by ovšem nebyly efektivně realizovatelné 

bez toho nejdůležitějšího – bez změny myšlení a přístupu k práci samotné, reflektujícího 

změněné podmínky a společenskou poptávku. Jedná se nejen o aplikaci principů 

community policing do policejní praxe, ale také o zásadní a celkovou změnu policejního 

školství, se stanovením nových cílů a požadavků, kladených na nové policisty. Ty musí 

nutně jít ruku v ruce s daleko rozsáhlejší, podrobnější a efektivnější prací s lidskými 

zdroji v průběhu celého profesního života každého policisty, ať už formou vzdělávacích 

kurzů, školení či dalších jednotlivých součástí struktur celoživotního resortního 

vzdělávání.  

Policejnímu školství, jeho aktuálním principům a vytyčeným cílům jsem se 

věnoval v další kapitole teoretické části, kde jsem zkonstatoval, že tyto jsou nově 
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koncipovány a následně realizovány v duchu principů community policing – tedy větší 

vstřícnosti a lepší komunikaci s občany při běžném výkonu služby.  A právě popisu, 

vysvětlení a možnostem aplikace principů community policing do prostředí české 

policie jsem věnoval poslední, čtvrtou teoretickou část mé práce.   

Cílem budoucího směřování změn české policie je tedy nejen kvalitněji a lépe 

připravit budoucí policisty vytvořením podmínek pro jejich přípravu v rámci reformních 

kroků, ale i dále zkvalitňovat práci s těmi, kteří již delší dobu slouží a to v souladu nejen 

s trendy, které vyžaduje reforma české policie, ale i s těmi, které vyžaduje dnešní 

společnost a aktuální témata. Praktickou část své práce jsem zaměřil na interakci 

reformy české policie, společnosti samotné a motivačních faktorů vstupu k PČR u 

nových policistů.  Tedy právě těch, kteří budou v následujících letech nosným prvkem 

vývoje české policie a to s  cílem zjistit, jak moc jsou v dnešní době tyto problematiky 

propojeny a jakým způsobem je možné na základě zjištěných poznatků jednotlivé 

reformní kroky korigovat a také to, jakým způsobem jsou tito policisté připraveni na 

výkon služby v nových podmínkách.  

Po vyhodnocení praktické části mé diplomové práce je zřejmé, že souvislosti 

daných témat jsou velice úzké a poskytují nejen mnohé možnosti ve vylepšení 

některých oblastí, ale skýtají také určitá úskalí. Těmi mohou být nejen velký počet 

nových policistů, kteří byli přijati do služebního poměru v rámci náborové kampaně, ale 

i ne zcela dostatečně připravený koncept jejich celoživotního vzdělávání. Zde je třeba 

co nejrychleji aplikovat cíle nové základní odborné přípravy do samotné praxe a 

seznámit s nimi a s jejich aplikacemi nejen nové, ale i déle sloužící policisty. 

Osobně se tedy domnívám, že prováděné kroky, které do současné doby byly 

v rámci české policie realizovány, jsou velice dobrým startem do dalších let vývoje naší 

společnosti a věřím, že se mi uvedenou velice rozsáhlou a komplexní problematiku 

podařilo ve své práci v zásadě postihnout v podobě, v jaké se v současné době nachází. 

Jsem přesvědčen, že mnou zjištěné poznatky mohou posloužit jako kvalitní výchozí 

podklad pro další následnou analýzu, vedoucí ke správnějšímu pochopení celkových 

změn v české policii v interakci s celou společností a tím i k případné pozitivní korekci 

některých aspektů prováděné reformy české policie. 
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Resumé 
 

Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. 

Teoretická část je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se dále systematicky člení do 

jednotlivých podkapitol. Část praktická se věnuje emperickému průzkumu a jeho 

analýze. 

První kapitola je věnována popisu prováděných reformních změn v Policii České 

republiky spolu s vysvětlením kontextu vzniku jejich potřeby. Dále se věnuje popisu 

vlivu politiky na způsob, formu a směřování vybraných aspektů reforem v české policii 

s popisem konkrétních příkladů. Závěrem konstatuji nestandartnost výskytu tohoto jevu. 

V druhé, navazující kapitole, popisuji problematiku související s novým 

faktorem, kterým je účinnost zákona č. 361/2003Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, který má s celkovou reformou české policie řadu společných 

bodů. Popisuji pro ilustraci celkové problematiky některé aplikační nedostatky, které 

v průběhu tří let jeho účinnosti vznikly a také věnuji významnou část analýze návrhu 

jeho novelizace. Vysvětluji také úskalí navrhovaných změn spolu s popisem možných 

problémových aspektů při jejich realizaci a konstatuji nevhodnost těchto dílčích návrhů 

vzhledem k jeho právní nedokonalosti. 

V předposlední kapitole teoretické části popisuji další důležitou součást celkové 

reformy, kterou je změna koncepce resortního školství, zabezpečující profesní vzdělání 

policistů. Zamýšlím se nad novou koncepcí základní odborné přípravy policistů, která je 

základním stavebním kamenem resortního školství a konstatuji značnou míru shody 

vytyčených cílů změn v této oblasti vzdělávání s vytyčenými reformními cíly. Popisuji 

širokou mezinárodní spolupráci v oblasti školství, která je v současné době nezbytná pro 

získání širšího přehledu v dané problematice a ukončuji stanovením profilu absolventů 

v nové koncepci vzdělávání, který je v souladu jak s reformními kroky, tak s principy 

community policing – tedy strategii větší vstřícnosti a lepší komunikace s občany. 

Aplikacím principů community policing je věnována závěrečná kapitola 

teoretické části mé diplomové práce. V ní vysvětluji souvislosti a podobnost metod 

community policing a restorative justice při jejich použití v praxi a uvádím příklady 

jejich konkrétních aplikací policisty v zahraničí. Navazuji zamyšlením na současnou 
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situací, kdy je policie obecně jakoby „odtržena“ od běžných občanů a vysvětluji příčiny 

i následky této situace. Dále uvádím několik ilustrativních příkladů řešení běžných 

situací policisty ve výkonu služby, které jsou uvedeny v tzv. manuálu pro 

uniformovanou policii, který je užitečnou pomůckou pro pochopení principů 

community policing.  

Druhá, praktická část mé diplomové práce je věnována vlastnímu emperickému 

průzkumu, zabývajícího se vlivem prováděných reformních změn v české policii na 

motivační faktory (a jejich strukturu)  u cílové skupiny  zájemců o práci u české policie 

a tomu, zda jsou srozuměni a schopni aplikovat ve vlastním výkonu služby principy 

community policing (coby součást celkové reformy) poté, co se policisty skutečně stali. 

Získaná data jsou vyhodnocena pomocí grafů. 

Téma, kterému jsem se ve své práci věnoval, považuji nejen za velice zajímavé, 

ale také nesmírně důležité. Policie a její kvalita, resp. kvalita její práce je v každé 

vyspělé demokratické společnosti nedílnou součástí znaku její vyspělosti a právě proto 

považuji současný a budoucí vývoj reformy české policie za velice důležitý. 
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Anotace 
Tato práce se zabývá reformou české policie a její interakcí se sociálními 

aspekty motivačních faktorů nových policistů.  

Teoretická část popisuje jednotlivé reformní kroky, prováděné v uplynulých 

třech letech. Popisuje cíle a obecné rámce těchto změn, spolu se souvisejícími 

politickými kontexty. Konstatuje nutnost dlouhodobých koncepčních změn v zákoně o 

služebním poměru spolu s popisem některých aplikačních aspektů. Věnuje se důležité 

problematice policejního vzdělávání a jeho úzké provázanosti s implementací prvků 

community policing.  

Emperická část zkoumá strukturu sociálních aspektů motivačních prvků nových 

policistů spolu s jejich připraveností k výkonu služby v rámci reformního kurzu. Údaje 

získané průzkumem jsou zpracovány formou grafů.  

Klí čová slova 

Policie, policejní činnosti, školství, community policing, motivační faktory, zákon. 

 

Annotation 
This work deals with the Reform of the Police of the Czech Republic and its 

social aspects´ interaction of motivativational factors of new police officers. 

 The theoretical part describes particular steps of the Reform made during the 

last three years. It describes the goals and general framework of these changes together 

with related political contexts. It states the necessity of a long-termed conceptional 

changes in the Service Relationship Act with the characterisation of some aplicational 

aspects. It follows the important questions of police education and its close cohesion to 

the Community policing implementation.  

The empirical part examines the structure of social aspects of the motivational 

components of new police officers together with their readiness to service according to 

the Reform of the Police of the Czech Republic. The data made from the researches are 

worked into the form of graphs.  

Keywords 

Police, police aktivity, education,community policing, motivativational factors, law. 
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