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ÚVOD 
 „ K vytýčenému cíli vedou organizaci správní lidé na správném místě. „ 

Každá organizace musí neustále využívat a propojovat nejen materiální, finanční             

a informační zdroje, ale zejména zdroje lidské. Ty lze považovat za klíčový faktor 

úspěšnosti a prosperity organizace, protože jsou to právě lidé, kdo uvádějí do pohybu 

všechny ostatní zdroje . Hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je zajištěni výkonnosti 

organizace, a to zvyšováním produktivity a zlepšováním využití lidských zdrojů. 

Špatně vybraní a nesprávně zařazení pracovníci, nevhodně nastavený systém 

hodnocení  a odměňování, to vše společně s absencí vzdělávání pracovníků jsou důležité 

faktory ovlivňující výkonnost organizace.  

Lidské zdroje ve většině organizací nejsou stále ještě považovány za klíčovou oblast 

řízení. Nerespektování strategického významu řízení lidských zdrojů a jeho provázanost                

s celkovým systémem řízení může pro organizaci znamenat značné potíže a ztráty. 

Právě bezprostřední vliv lidských zdrojů na rozvoj a růst organizace vede 

k přesvědčení, že základem úspěchu a jakýchkoliv pozitivních změn je dostatečná 

pozornost věnovaná činnostem, které přímo ovlivňují výkonnost toho nejcennějšího                

a mnohdy nejdražšího zdroje, který mají organizace k dispozici. 

V bakalářské práci se zabývám rozvojem lidského potenciálu v bezpečnostních 

složkách státu. Začátkem roku 2007 vstoupil v platnost nový zákon o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, který změnil pravidla služby policistům, hasičům, 

dozorcům  ve věznicích i celníkům a způsobil odchod velké části příslušníků, především 

z řad Policie. 

Cílem mé práce je pomocí kvalitativní analýzy vyhodnotit současný stav, provést 

komparační analýzu práce s lidskými zdroji u Policie ČR a HZS a zjistit příčiny, které 

vedly příslušníky bezpečnostních sborů k ukončení služebního poměru. Na základě 

výsledku analýz jsou zpracovány návody a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

práce s lidmi a s rozvojem lidského potenciálu v bezpečnostních sborech. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA V PŘÍSTUPU K ROZVOJI 

LIDSKÉHO POTENCIÁLU ORGANIZACE 

 
1. 1  Lidský potenciál organizace 
 

Individuálním lidským potenciálem se rozumí soubor osobních vlastností (dispozic, 

způsobilostí) a sklonů jedince, které jej předurčují  k tomu, aby úspěšně vykonával jistý 

druh činností.  Lidský potenciál má několik různých složek a stránek – vedle fyzické 

zdatnosti, zdraví a životní síly jedince je dán zejména jeho znalostmi, dovednostmi, 

zkušenostmi, rozumovou úrovní, tvůrčími schopnostmi, odvahou a odhodlaností. Souhrn 

potenciálů  všech jednotlivců, zaměstnaných ve firmě tvoří lidský potenciál firmy. Lidský 

potenciál představuje ve firmě ony tušené lidské síly, které mohou být aktivovány                  

a nasazeny při plnění firemních úkolů. Znamená možnost a zároveň příslib úspěchu firmy. 

Celková úroveň využitelného lidského potenciálu organizace je podle Mateiciuca 

(2004) dána především sedmi níže charakterizovanými faktory. 

1. souhrnem způsobilostí (v novější manažerské terminologii souhrnem kompetencí) 

všech zaměstnanců organizace. Stěžejní význam přitom mají zejména klíčové či 

kritické kompetence zaměstnanců, tj. ty kompetence, které mají stěžejní význam pro 

úspěšnost organizace. Hlavními postupy, jak si takové kompetence osvojit jsou různé 

formy personální přípravy – vzdělávání, školení, výcvik, doškolování a rekvalifikace, 

ale také účast na odborných seminářích a konferencích, sebevzdělávání, nabývání 

zkušeností praktickým vykonáváním určitých činností a zvládáním situací, neformální 

výměna zkušeností s profesními kolegy. 

2. explicitními organizačními znalostmi: tj. výslovnými poznatky, formulovanými 

nejčastěji v podobě standardních operačních postupů a pravidel (organizačních norem, 

technologických předpisů, know-what), organizujících a aktivujících individuální lidský 

potenciál a slaďujících činnosti jednotlivců do společného úsilí, sloužícího dosažení 

požadovaného výsledku spolupráce neboli synergického efektu.  
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3. „tichými znalostmi“ (tacit knowledge), tj. neformálními znalostmi, dovednostmi, 

zkušenostmi a profesním fortelem zaměstnanců, jenž má charakter know-how.Jsou to ony 

znalosti a způsobilosti, které se sice promítají do lidského jednání, a které jedinec 

uplatňuje také ve své pracovní činnosti, které si však mnohdy ani neuvědomuje, a které 

tudíž mohou být stěží  podrobovány vědomé kontrole. Právě tyto neformální znalosti 

získávané zúčastněným pozorováním a zkušenostmi jsou mnohdy tou kvalitou, která 

z určité organizace (firmy) činí producenta jedinečných hodnot, pro které je tato 

organizace (firma) vyhledávána.  Autor pojmu tacit knowledge M. Polányi vyjádřil tento 

druh znalostí výrokem „Víme mnohem více, než dokážeme vyslovit“.    

4. firemní (organizační) kulturou: kultura je vše, co vzniká z činnosti lidí. Vyznačuje 

se svým vztahem k jiným lidem, k času a k přírodě. Dokáže integrovat lidi v organizaci       

a je flexibilní v přizpůsobování se novým podmínkám. To vše se děje za předpokladu, že 

jde o kulturu, kde zaměstnanci a management dobře spolupracují. Charakteristické  vnitřní 

klima jednotlivých organizací bývá příznačné pro určitý převládající typ organizační 

kultury, projevující se určitými způsoby práce s informacemi a znalostmi, určitým 

zhodnocováním firemních zdrojů a potenciálů a větším nebo menším důrazem na 

tvořivost, svéráznými přístupy k posuzování a hodnocení chyb, typickými vztahy              

a interakcemi mezi zaměstnanci a managementem, organizačním učením a pamětí. 

Firemní kultura, představuje organizační rámec a vnitřní organizační psychosociální 

klima příznivé pro vytváření a uvolňování lidského potenciálu ve prospěch dosažení 

organizačních cílů.  Pro ambiciózní organizace, aspirující na dosažení náročných 

strategických cílů v soudobém tržním úkolovém a operačním prostředí je enormně 

důležitá taková organizační kultura, která  podporuje růst a rozvoj jejich lidského 

potenciálu;   

5. manažerskými praktikami, tj. rozhodnutími, řídicím stylem, motivováním                

a vedením lidí, komunikací, koordinací a integrací aktivit jednotlivců, úrovní rozvoje             

a řízení týmové práce, uvážlivými manažerskými zásahy a dalšími postupy podporujícími 

růst  a uplatňování lidského potenciálu organizace; 
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    6.  usnadňovacími (neboli facilitačními) řídící zásahy: tj. manažerskými 

intervencemi a opatřeními zaměřenými na aktivizaci a uvolňování lidského potenciálu 

organizace a na koordinaci jeho uplatňování v zájmu dosažení náročných organizačních 

cílů zvláště při výraznějších procesních a organizačních změnách;   

7. vyspělost organizace: celková organizace řízení a struktury, dispozičnost 

organizace (flexibilní reagování na požadavky trhu), srozumitelnost a reálnost cílů, zda 

má vypracovanou personální politiku, jež v sobě integruje např. politiku vzdělávání              

a rozvoje, politiku zaměstnaneckých vztahů, mzdovou politiku, politiku rovných 

příležitostí aj. 

 
  Rozvoj lidského potenciálu organizace je podmíněn řadou cílených aktivit a opatření – 

získáváním zaměstnanců, personálním výběrem, pracovní adaptací, vzděláváním                   

a výcvikem a pracovním hodnocením. 

 

 

1.2 Získávání zaměstnanců 
 

Procesu získávání se v organizacích věnuje většinou méně pozornosti, než výběru 

samotnému, avšak získávání zaměstnanců je neméně důležitý proces. V závislosti na 

užitých zdrojích existuje několik typů získávání zaměstnanců  (Bláha a kol., 2005) 

 

Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů 

Pokud využíváme lidské zdroje v rámci organizace, hovoříme o vnitřním náboru. 

Představuje pohyb zaměstnanců uvnitř organizace z jednoho místa na druhé. 

Výhody získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů 

• Kladný dopad na motivaci morálku 

• Uvolněná místa se naplňují rychleji 

• Levnější než vnější získávání 

• Návratnost investice, kterou organizace vložila do svých zaměstnanců 

Nevýhody získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů 

• Omezené pronikání nových přístupů a názorů od zaměstnanců zvenku 

• Na důležitá místa se dostanou zaměstnanci pouze proto, že jsou v organizaci delší 

dobu, „za zásluhy“ 
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• Snaha o získání určitého místa může vést k nepřiměřenému soutěžení 

 

Získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů 

Organizace často využívají vnější zdroje zejména v případě, kdy jsou vyčerpány 

vnitřní možnosti získávání, anebo je pro určitý druh práce lepší hledat osobu 

s charakteristickými znaky lišícími se od těch, které mají potenciální uchazeči 

z organizace. 

Výhody získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů 

• Přijetí zaměstnanců s novými představami,  novými pohledy a názory 

• Příležitost využití vědomostí a zkušeností nového zaměstnanci 

• Širší možnost výběru 

Nevýhody získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů 

• Vyšší náklady na získání nových zaměstnanců 

• Je třeba počítat s delší dobou na zapracování, adaptaci 

 

Kombinovaná forma získávání zaměstnanců 

Kombinovaná forma využívá principy a postupy jak vnitřního, tak vnějšího typu. 

Zahrnuje přijímání nově příchozích osob, stejně jako pohyb pracovníků v rámci 

organizace. 

 

 

1.3  Vzdělávání zaměstnanců 
 

Definice vzdělávání 

Odborné vzdělávání a výcvik pracovníků představuje systematické přizpůsobování 

chování učením, ke kterému dochází v důsledku vzdělávání, instruktáží, rozvoje                

a plánovaného získávání zkušeností. 

 

Základním cílem vzdělávání pracovníků je pomoci organizaci dosáhnout svých cílů 

pomocí lidí, které zaměstnává. Vzdělávání podle Armstronga (2002) znamená investovat 

do lidí za účelem dosažení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího využívání jejich 

přirozených schopností. 
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Konkrétními cíli vzdělávání jsou: 

• Rozvinout dovednosti a schopnosti pracovníků a zlepšit jejich výkon 

• Pomoci lidem  k tomu,  aby v organizaci rostli a rozvíjeli se tak, aby budoucí 

potřeba lidských zdrojů organizace mohla být v maximální míře uspokojována 

z vnitřních zdrojů 

• Snížit množství času potřebného k zácviku a adaptaci pracovníků začínajících 

pracovat na nových pracovních místech, či pracovníků převáděných na jiné 

pracovní místo nebo povyšovaných, tedy k zabezpečení toho, aby se tito pracovnci 

stali plně schopnými vykovávat tuto novou práci tak rychle a  s tak nízkými 

náklady, jak je to možné. 

 

Systematické vzdělávání 

Systematické vzdělávání je vzdělávání, které je vytvořeno k uspokojení definovaných 

potřeb. Je to neustále se opakující cyklus,  plánovaný a zabezpečovaný lidmi, kteří vědí, 

jak vzdělávat.  Dopad vzdělávání je pečlivě vyhodnocován.  

 

 

1.4  Motivace a  odměňování zaměstnanců 
 

Pojem „motivace“ je obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které vedou 

k určité činnosti, k určitému jednání.  

Významným rysem motivace  je skutečnost, že působí současně ve třech rovinách 

(dimenzích): 

- dimenze směru (orientuje člověka na to, po čem touží), 

- dimenze intenzity (jak velmi toužím, chci), 

- dimenze stálosti (vytrvalost, perzistence - schopnost jedince překonat vnější i vnitřní 

překážky, nezdary, neúspěch). 
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Jako zdroje motivace označujeme ty skutečnosti, které motivaci vytvářejí a záleží na 

celkové motivační struktuře konkrétního člověka. K základním zdrojům motivace patří: 

• potřeby, 

• návyky, 

• zájmy, 

• hodnoty a hodnotové orientace, 

• ideály. 

 

 Efektivní systém odměňování zahrnuje jednak formy hmotného odměňování, které se 

dají rozdělit na  přímé ( přímé: plat/mzda, nepřímé příplatky, prémie, bonusy)                     

a nepřímé  ( zaměstnanecké výhody) a dále tzv.“nové odměňování“, které zahrnuje                

do systému odměňování i nehmotné formy odměn (pochvala, uznání, povýšení, větší 

rozhodovací pravomoci, větší rozsah osobní odpovědnosti aj.).   

 

Někteří odborníci  mají jiný přístup a vycházejí z toho, že působící motivy se v pracovní 

činnosti mohou projevovat rozdílným způsobem. Např. podle Růžičky (1992) jsou motivy 

rozlišeny na tři základní skupiny: 

- motivy aktivní: přímo podněcující pracovní výkon (např. motiv úspěchu),  

- motivy podporující: vytvářející podmínky pro účinné působení motivů aktivních (např.     

vytváření přátelské atmosféry na pracovišti), 

- motivy potlačující: jež odvádějí zaměstnance od pracovní činnosti (např. potřeba bavit se 

s přáteli na pracovišti).  

 

 

1. 5 Hodnocení zaměstnanců 
 

Pracovní hodnocení představuje důležitou personální činnosti, neboť je významným 

nástrojem pro manažery k aktivní motivaci zaměstnanců. Pracovní hodnocení zaměstnanců 

má význam jak pro zaměstnance,  tak pro organizaci. Poskytuje informace o pracovním 

výkonu zaměstnance, jeho potenciálu a budoucích potřebách. Pomáhá rovněž identifikovat 

potřeby školení a vzdělávání zaměstnanců a vzniká zde prostor pro jeho pochvalu nebo 

naopak nalezení podpory a pomoci  v případě, kdy došlo ke snížení jeho výkonu. Umožňuje 

zpětný pohled na to, čeho zaměstnanec v průběhu hodnoceného období dosáhl, a možnost 
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dohodnout se na příštích cílech. Cílem pracovního hodnocení je rovněž zjistit, zda jsou 

pracovní cíle zaměstnanců shodné s cíli organizace. Pracovní hodnocení je účinným 

nástrojem pro monitorování situace ve firmě 

 

 

1. 6 Personální  optimalizace firmy 
 

Personální optimalizace je podmínkou efektivního přispívání personálu k dosahování 

firemních cílů. Je stěžejní funkcí a zároveň hlavním posláním firemního řízení lidských 

zdrojů. Nedostatek potřebných odborníků znamená obvykle nekompetentnost v oblastech 

činnosti firmy postižených tímto deficitem. Současně vede k přetížení některých zaměstnanců 

provázenou nárůstem organizačního stresu, přepracování, únavy a opotřebení se všemi 

negativními důsledky pro firmu. Nadbytek zaměstnanců  s nevymezenými pracovními 

povinnostmi a úkoly mívá za následek ztráty spjaté s nižší ekonomickou efektivností či 

efficiencí. Je tudíž žádoucí, aby firma zaměstnávala přiměřený neboli optimální počet 

pracovníků 

 

Personální optimum znamenající pro management firmy ideální stav personálního 

obsazení firmy lze považovat za něco jako pohyblivý cíl. Nestačí, aby personální optimalizace 

firmy byla pouze nějakým jednorázovým zásahem nebo jednoduchou procedurou, kterou je 

možno provést rychle, snadno a definitivně, nutno počítat s tím, že takového optimálního 

stavu nelze z mnoha důvodů nikdy dosáhnout, je však možné se k němu pouze více nebo 

méně přiblížit. (Bláha a kol., 2005) 
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2. CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉ OBLASTI 
Bezpečnostní složky České republiky se člení do tří skupin podle toho, jakým 

zákonem byly zřízeny. 

2.1 Bezpečnostní služby ČR 

1. Bezpečnostní sbory 

2. Ozbrojené síly 

3. Ostatní 

2.1.1 Bezpečnostní sbory 

Bezpečnostním sborem se rozumí podle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplnění : 

• Policie České republiky,  

• Hasičský záchranný sbor České republiky,  

• Celní správa České republiky,  

• Vězeňská služba České republiky,  

• Bezpečnostní informační služba a  

• Úřad pro zahraniční styky a informace.  

 

V čele Policie České republiky je policejní prezident, Hasičského záchranného sboru 

České republiky je generální ředitel, Celní správy České republiky je generální ředitel 

Generálního ředitelství cel, Vězeňské služby České republiky je generální ředitel, 

Bezpečnostní informační služby je ředitel a Úřadu pro zahraniční styky a informace je ředitel. 

 

2.1.2 Ozbrojené síly 

Podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky se ozbrojené síly 

člení na:  

• Armádu České republiky,  

• Vojenskou kancelář prezidenta republiky a  

• Hradní stráž.  
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V ozbrojených silách České republiky slouží vojáci z povolání. Vojákem z povolání je 

občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání. Voják jeve služebním 

poměru k České republice. Občan může být povolán do služebního poměru jako voják                  

z povolání jen na základě vlastní žádosti. 

 

2.1.2.1  Armáda České republiky 

Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky, Armádu 

řídí Ministerstvo obrany ČR, které také navrhuje vojenskou obrannou politiku státu, 

připravuje koncepci operační přípravy státního území a navrhuje potřebná opatření k zajištění 

obrany státu vládě České republiky. 

Hlavním posláním je co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České 

republiky   s využitím zásad kolektivní obrany. Jejím prostřednictvím je území ČR zajištěna 

ochrana partnerských zemí zapojených do kolektivní bezpečnosti stejně tak jako se sama ČR 

podílí na ochraně a obraně těchto partnerů. Armáda České republiky je zapojena do 

integrované vojenské struktury NATO, do systému obranného, operačního a civilního 

nouzového plánování, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných konzultací a do 

společných cvičení a operací. 

Česká armáda je od ledna 2005 plně profesionální, to znamená, že do ní vstupují 

občané ČR pouze z vlastního rozhodnutí a stávají se tak vojáky z povolání. Vedle 

profesionální armády však existuje také tzv. aktivní záloha, do níž se mohou hlásit 

dobrovolníci, kteří dovršili 18 let věku, jsou zdravotně způsobilí a trestně bezúhonní. Aktivní 

záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil ČR za stavu ohrožení státu, za 

válečného stavu, ale i při vzniku některých nevojenských krizových situací (ochrana zdraví 

osob, zabránění vzniku škod na majetku občanů v důsledku živelních pohrom, odstraňování 

jejich následků). 

2.1.2.2  Vojenská kancelář prezidenta republiky 

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České 

republiky ve smyslu § 5 zákona číslo 114/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění 

zákona číslo 224/1999 Sb. Vojenská kancelář plní úkoly v souladu s § 26 zákona č. 219/1999 

Sb. o ozbrojených silách České republiky, související s výkonem pravomocí prezidenta 

republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a úkoly související s řízením Hradní stráže. 
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Ve své činnosti se Vojenská kancelář řídí Ústavou a zákony České republiky, rozkazy                   

a nařízeními prezidenta republiky a Organizačním řádem Vojenské kanceláře schváleným 

prezidentem republiky. Kromě toho se Vojenská kancelář řídí ve své činnosti vojenskými 

řády a předpisy, rozkazy a nařízeními ministra obrany České republiky, jež obecně stanovují 

(upravují) činnost a povinnosti vojenských institucí a vojenských osob z povolání                   

v ozbrojených silách České republiky. 

Zabezpečením a prováděním realizace výkonu ústavních pravomocí prezidenta 

republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, řízením Hradní stráže a administrativní 

agendou Vojenské kanceláře prezidenta republiky se zabývá Úsek 

organizačněadministrativní. 

Zabezpečením a prováděním analytické a informační podpory prezidenta republiky                

v oblasti zabezpečování obrany České republiky se zabývá Úsek vojenskopolitický, který také 

odpovídá za analýzu, posuzování a přípravu podkladů pro rozhodování a pracovní jednání 

prezidenta republiky, v součinnosti s příslušnými složkami Ministerstva obrany ČR. 

 

 2.1.2.3  Hradní stráž 

Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil České republiky přímo 

podřízeným Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Její příslušníci jsou vybíráni                       

a doplňováni z řad Armády České republiky, nový profesionální sbor navíc i přímým 

náborem podle specifických kritérií. Působnost Hradní stráže vychází z úkolů stanovených 

zákonem  

č. 219/1999 Sb., § 28, který stanovuje, že Hradní stráž: 

• provádí vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho obranu a provádí 

vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů  

• organizuje a zajišťuje vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů 

      jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta; 

• nesmí být použita k plnění jiných úkolů, než které jsou zde uvedeny bez souhlasu 

      prezidenta republiky. 

2.1.3 Ostatní  bezpečnostní složky 

K ostatním bezpečnostním složkám patří: 

• Obecní policie. 

• soukromé bezpečnostní služby. 
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2.1.3.1  Obecní policie 

Obecní (městská) policie je zřízena zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn                

a doplnění. Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo 

obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku  

v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. 

Obecní policii řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie 

jiného člena obecního zastupitelstva. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce 

zařazené do obecní policie (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni              

v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.  

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 

dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména: 

• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, 

• přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích, 

• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, 

• upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních 

předpisů a činí opatření k nápravě. 

 

2.1.3.2  Soukromé bezpečnostní služby  

Do roku 1991 činnost soukromých bezpečnostních služeb (dále jen SBS) upravovala 

vyhláška FMV č. 135/1983 Sb., o ostraze majetku v socialistickém vlastnictví. Pracovníky 

tehdejší „závodní stráže“ ve svém textu opravňovala konat z pozice veřejného činitele, 

především proto, že střežili „státní“ majetek. Tato vyhláška byla v roce 1991 zrušena. Nebyla 

však nahrazena žádnou jinou právní normou, která by legislativně tuto problematiku řešila. 

SBS fungují plně na komerčním základě, hlavním cílem je tedy zisk. SBS poskytují svým 

zákazníkům služby tam, kde státní ochrana chybí. Postavení pracovníků SBS je rovnocenné 

občanům ČR, tedy bez zvláštních oprávnění od ostatních občanů. SBS se řídí Listinou 

základních práv a svobod, Občanským zákoníkem a Zákoníkem práce vše ve znění pozdějších 

změn a novelizací. Vliv na činnost SBS mají interní normy, zejména Statut soukromé 

bezpečnostní agentury. SBS je označením pro placené, na komerčním základě poskytované 

služby na úseku ochrany a ostrahy oprávněných zájmů fyzických a právnických osob.  
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2.2  Policie ČR 
 

Policie České republiky (zdroj: www.mvcr.cz) je ozbrojený bezpečnostní sbor České 

republiky, státní policie s působností na celém území republiky. Vznikla dne 15. července 

1991 přeměnou Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti zákonem č. 283/1991 Sb., o 

Policii České republiky. Plní zejména úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to 

prostřednictvím svých příslušníků (policistů), kteří jsou organizováni v různých útvarech. 

Policisté jsou ve služebním poměru. Služební poměr upravuje zákon č. 361/2003 Sb.,                 

ve znění pozdějších předpisů (upravuje i služební poměr v ostatních bezpečnostních sborech 

ČR - Vězeňská služba, Hasiči, zpravodajské služby). Vedle Policie České republiky existují 

také městské, resp. obecní policie řízené jednotlivými městy a obcemi, které mají poněkud 

odlišnou působnost, pravomoci  a územně je jejich činnost omezena na příslušnou obec.              

Policie je podřízena Ministerstvu vnitra. Policii tvoří Policejní prezidium, útvary s 

působností na celém území republiky a útvary s územně vymezenou působností. Činnost 

policie řídí Policejní prezidium, v jeho čele stojí policejní prezident, který je představeným 

všech policistů. Policejního prezidenta jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády.         

V policii působí: 

• služba pořádkové policie,  

• služba kriminální policie a vyšetřování služba dopravní policie,  

• služba správních činností,  

• ochranná služba,  

• služba cizinecké a pohraniční policie,  

• služba rychlého nasazení , 

• služba železniční policie , 

• letecká služba . 

Organizační struktura Policie ČR je uvedena v příloze č.1 (zdroj: www.mvcr.cz). 
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2.3   Hasičský záchranný sbor 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať 

již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. 

Hasičský záchranný sbor ČR (zdroj: www.mvcr.cz) jako jedna z jeho základních 

složek je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému (IZS), který 

zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů 

spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány 

samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími 

občanů. 

Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěžejní roli i v přípravách státu na 

mimořádné události. Od roku 2001, kdy došlo ke sloučení Hasičského záchranného sboru ČR 

(HZS ČR) s Hlavním úřadem civilní ochrany, má HZS ČR ve své působnosti i ochrany 

obyvatelstva - podobně, jako tomu je i v některých dalších evropských státech. 

Působnost Hasičského záchranného sboru ČR, jeho úkoly i kompetence v oblasti 

požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzové plánování, ochrany obyvatelstva                   

a integrovaného záchranného systému upravují zákony, které Parlament České republiky 

projednal a schválil    v červenci 2000 s účinností od 1. ledna 2001.  

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) tvoří generální ředitelství HZS ČR, které je 

organizační součástí Ministerstva vnitra, 14 hasičských záchranných sborů krajů a Střední 

odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. 

Součástí Hasičského záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová 

zařízení: Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku-Místku, Brně, Chomutově 

a Borovanech), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární 

ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc. 

 Organizační struktura HZS ČR je uvedena v příloze č. 2 (zdroj: www.mvcr.cz) 
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3. ANALÝZA PŘÍSTUPU BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ 

K ROZVOJI LIDSKÉHO POTENCIÁLU 

3.1  Specifikace předmětu analýzy 

Rozvíjet lidský potenciál firmy znamená vytvářet na základě disponibilních lidských 

zdrojů firmy způsobilost personálu k jeho budoucímu předpokládanému i dosud 

nevyjasněnému uplatnění. 

 Závažným rozvojovým úkolem managementu každé organizace je nutnost zvládnout 

řízení lidských zdrojů na takové úrovni, aby se lidské zdroje a nedostatečný lidský potenciál 

nestaly slabou stránkou a brzdou hladného provozu a produkční aktivity organizace, jakož         

i rozvoje organizace. 

Obtíže s udržováním optimálního počtu zaměstnanců a personální kvality firmy, 

neboli určitého lidského potenciálu, jsou způsobeny řadou vlivů – změnami úkolů                       

a požadavků na zaměstnance, častými změnami pracovních podmínek, kolísáním 

personálního obsazení, rozdílnými způsobilostmi jednotlivců, individuálně odlišnými 

psychickými  a tělesnými  vlastnostmi jednotlivců,  neznalostí pracovních postupů, nesnadnou 

řiditelností personálu, nedostatkem informací, zaváděním nových manažerských a pracovních 

metod a postupů, tempem rozvoje firmy, vývojem firemní kultury, vznikáním, rozvojem               

a překonáváním vývojových krizí firmy. (Bláha a kol.,2005) 

Policie ČR se v roce 2007 potýkala s akutním nedostatkem policistů. Podle tabulek      

u ní mělo k 31. 12. 2007 pracovat 47 273 pochůzkářů, dopraváků, kriminalistů                        

i vyšetřovatelů. Do plného stavu chybělo ke konci roku 2007 4882 lidí.  Většina z nich odešla 

právě během roku 2007. 

Cílem analýzy, kterou jsem prováděla, bylo: 

• Zjistit názory příslušníků Policie a HZS na práci s lidskými zdroji u Policie a HZS. 

• Vyhodnotit důvody, které vedly bývalé příslušníky Policie a HZS k jejich odchodu 

z bezpečnostních sborů. 

• Zjistit, proč velký odliv příslušníků bezpečnostních sborů zasáhl především Policii        

a nikoliv HZS. 
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3. 2 Použité metody 

 K získání dat o úrovni rozvoje lidského potenciálu v Bezpečnostních sborech ČR jsem 

použila následující metody: 

1. Kvalitativní analýzu 

• Studium dostupných dokumentů 

Svou práci jsem začala prostudováním Zákona č. 361/2003 Sb, o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a předpisy související, 

Bezpečnostní strategie ČR, Policejního zákona a jiných souvisejících  předpisů a 

připravované reformy Policie ČR. 

• Rozhovor 

Stěžejním zdrojem získání informací, na základě kterých jsem mohla napsat svou 

práci, byl rozhovor s příslušníky bezpečnostních sborů. Během 6 měsíců jsem provedla 

individuální interview s 15 příslušníky Policie ČR, 15 příslušníky HZS, 7 bývalými 

příslušníky Policie a 5 bývalými příslušníky HZS. Dalších 20 příslušníků bezpečnostních 

sborů mi na mé dotazy odpovědělo písemně. Otázky, které jsem během svého rozhovoru 

kladla, jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

2. Komparační  analýzu 

Na základě dat získaných rozhovory a studiem dostupných dokumentů jsem mohla 

provést komparativní analýzu práce s lidským potenciálem u Policie ČR A HZS a důvodů, 

které vedly příslušníky těchto složek bezpečnostních sborů k odchodu ze služebního 

poměru. Výsledky srovnávací analýzy jsou popsány v kapitole 3.4 této bakalářské  práce. 
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3.3  Výsledky analýzy 

3.3.1 Současné postupy při práci s lidskými zdroji u Policie České republiky 

Úkolem příslušníka Policie České republiky je především chránit bezpečnost                 

a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně 

působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru 

veřejnosti  

Podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, se jedná zejména o úkoly             

v oblasti ochrany života, zdraví a majetku, odhalování a prevence trestných činů, zajišťování 

veřejného pořádku, boj proti terorismu a organizovanému zločinu, ale i dohled nad 

bezpečností  a plynulostí silničního provozu. 

Policie České republiky  nabízí uplatnění především uchazečům v uniformované 

složce policie, kteří mají zájem o pořádkovou policejní službu. Služební poměr je upraven 

zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který nabyl 

účinnosti dnem 1. 1. 2007. 

3.3.1.1 Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru 

Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí doručit na příslušné personální 

pracoviště policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru  a musí dále splňovat 

následující podmínky: 

1. občanství České republiky,  

2. věk nad 18 let , 

3. bezúhonnost , 

4. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,  

5. fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby,  

6. není členem politické strany nebo politického hnutí , 

7. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo    

kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost . 

 Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje policie. 

Uchazeč nesmí být trestán za úmyslný trestný čin nebo trestný čin z nedbalosti, jestliže jeho 
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jednání při spáchání tohoto trestného činu je v rozporu s požadavky kladenými na policistu. 

Uchazeč nesmí mít např. pověst rváče, opilce, způsobit dopravní nehodu pod vlivem alkoholu 

apod. Policie je dále oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní 

evidence a evidence Ministerstva vnitra k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování 

bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky,             

v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. 

  

 Minimální stupeň vzdělání - nejméně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

 Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož 

součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. 

Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena 

policejním lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením. 

Doklady nezbytné pro přijímací řízení 

Po registraci žádosti je uchazeč vyzván k osobnímu pohovoru. V rámci pohovoru 

předloží uchazeč tyto doklady: občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,              

u uchazečů, kteří dříve podléhali branné povinnosti se vyžaduje vojenská knížka z důvodu 

zápočtu praxe a sociální evidence. V další fázi přijímacího řízení je zájemce o přijetí požádán 

o napsání životopisu, vyplnění osobního dotazníku a předložení těchto dokladů: rodný list, 

výpis ze zdravotní dokumentace, doklad o dosavadní parxi, čestné prohlášení, souhlas 

s poskytováním a zpravováním osobních údajů. 

Průběh přijímacího řízení 

Přijímací řízení zahajuje policie s uchazečem, který doručí písemnou žádost o přijetí             

a splňuje výše uvedené podmínky. V případě, že v policii není volné služební místo, přijímací 

řízení se nezahájí. Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, 

barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu 

nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v odborových organizacích a jiných 

sdruženích. S uchazečem je jednáno ústně a písemně. Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. 

V průběhu řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, 

zdravotní prohlídku a další personální řízení. 
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Psychologické vyšetření je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů 

potřebných pro výkon služby na základních policejních služebních místech. Uchazeči 

absolvují celodenní vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se 

výkonovým testům  a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je 

komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření 

provádějí výlučně psychologická pracoviště policie nebo ministerstva vnitra. Pokud uchazeč 

nesplní kriteria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 

roky.  

Cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových 

schopností     a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Toto prověřování je 

organizováno formou testů tělesné zdatnosti před komisí, která uchazeče hodnotí                       

v kategoriích „ splnil “ nebo „ nesplnil “ podmínky fyzické způsobilosti k přijetí. Na testy 

tělesné zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním oděvu a obuvi.                    

V následujícím textu budou popsány jednotlivé testy a uvedeny příklady bodového 

ohodnocení a výkonů. 

V testu jako celku musí být dosaženo minimálně 36 bodů ve čtyřech disciplínách. 

Minimální výkon pro uznání disciplíny jsou 4 body, proto se vyžaduje dosažení vyšších 

výsledků v dalších disciplínách, aby součet bodů za všechny čtyři absolvované disciplíny 

přesahoval minimální počet 36 bodů nebo se alespoň tomuto počtu rovnal. Uchazeč musí 

absolvovat všechny disciplíny, nelze nadstandardním výkonem v jedné disciplíně požadovat 

zproštění od absolvování jiné disciplíny. 

Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu 

služby. Přísná zdravotní kriteria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku 

náročných podmínek služby policistů. 

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý 

uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých 

uchazečů se archivují ještě další 3 roky a pak je policie zničí. Požádá-li uchazeč o přijetí 

opakovaně v průběhu následujících 3 let od první žádosti o přijetí, zohledňuje se při 

opětovném přijímacím řízení tento předchozí personální spis. 
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3.3.1.2  Vznik služebního poměru 

Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře             

s personální pravomocí, kterým je policista k určenému datu ustanoven na služební místo. 

Služební poměr je s nově nastupujícím policistou uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Do 

služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí policista 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. 

Noví policisté jsou zařazováni pro výkon služebního místa u služby pořádkové, železniční, 

dopravní nebo cizinecké a pohraniční policie. 

• Služba pořádkové a železniční policie 

chrání veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží 

na bezpečnost silničního provozu a zajišťuje veřejný pořádek na vlakových nádražích a ve 

vlacích, chrání bezpečnost cestujících a dopravovaných zásilek. Kromě základních útvarů 

(obvodních a místních oddělení) jsou v některých větších městech součástí pořádkové policie 

také pohotovostní motorizované jednotky, stálé pořádkové jednotky a oddíly jízdní policie.  

• Služba dopravní policie 

dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje 

dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla. 

• Služba cizinecké a pohraniční policie  

 zajišťuje ochranu státních hranic mimo hraniční přechody, kontroluje doklady na hraničních 

přechodech, povoluje a kontroluje vstup a pobyt cizinců a udělování statutu uprchlíka. 

K ostatním službám policie, jakou je například ochranná služba a letecká služba, jsou 

zařazováni policisté, kteří splňují stanovenou dobu trvání služebního poměru, splňují 

specifické požadavky pro převedení a absolvují  odbornou přípravu. 

Rovněž služba kriminální policie a vyšetřování, útvar rychlého nasazení, útvar pro 

odhalování organizovaného zločinu a další speciální útvary obsazují volná služební místa 

policisty, kteří splňují minimální dobu trvání služebního poměru (tj. praxi v policii 

stanovenou zákonem -           § 7) a dále splňují minimální stupeň vzdělání pro služební 

hodnost a tarifní třídu (tj. kvalifikační požadavky pro příslušné služební místo stanovené 
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zákonem - § 7). Výjimkou není ani splnění určitých specifických požadavků pro práci v 

těchto útvarech a povinnost absolvovat další speciální ověřování způsobilosti, odbornou 

přípravu a výcvik. 

Uplatnění v pracovním poměru u Policie ČR 

Vedle služebního poměru nabízí policie také uplatnění v pracovním poměru, který je 

upraven zákoníkem práce. Obvykle se jedná o pracovní pozice v oblasti servisní údržby, 

programátorů, techniků a v omezeném počtu i některých dalších specializací. Podmínky pro 

přijetí i přijímací řízení však nepřekračují běžný standard (zdravotní prohlídka nezbytná pro 

nástup do zaměstnání, bezúhonnost, popř. psychologické vyšetření). 

Omezení vyplývající ze vzniku služebního poměru: 

Vzhledem k charakteru policejní práce musí policista dodržovat kázeň a přispívat               

k dobré pověsti a obrazu policie. Na policistu se vztahují i zvláštní omezení základních práv. 

Policista například nesmí být členem politické strany nebo hnutí ani vykonávat činnost                  

v jejich prospěch. Nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů subjektů, které 

provozují podnikatelskou činnost, ani vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle 

zákona   o služebním poměru s výjimkou činností uvedených v interním předpisu. 

 

3.3.1.3  Základní odborná příprava policistů 

 

Policisté nově přijatí ke službě pořádkové, železniční, dopravní, cizinecké a pohraniční 

policie jsou po přijetí do služebního poměru vysláni k absolvování základní odborné 

přípravy, kterou v rámci policejního školství poskytují střední policejní školy Ministerstva 

vnitra v Praze, Brně, Jihlavě a v Holešově. Základní odborná příprava pro středoškolsky 

vzdělané uchazeče trvá celkem 12 měsíců (1 měsíc seznámení se základy policejní služby         

a pořadová příprava ve školním policejním středisku, 9 měsíců denní studium na střední 

policejní škole a 2 měsíce praxe ve školním policejním středisku).  Nástupy do základní 

odborné přípravy jsou čtyřikrát do roka s dvěma zaměřeními pro službu cizinecké                       

a pohraniční policie a pro služby pořádkové, železniční a dopravní policie. 

Uchazeči s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou zařazeni do základních útvarů, jsou 

rovněž povinni absolvovat základní odbornou přípravu. Absolventi Policejní akademie ČR 
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absolvují 3 měsíce odborné praxe na útvarech. Absolventi vysokých škol právního směru 

absolvují 14 denní seznámení se základy policejní služby a pořadovou přípravu ve školním 

policejním středisku, 10 týdenní studium na střední policejní škole rozložené do 9 měsíců a 2 

měsíce praxe na útvaru. Absolventi vysokých škol jiného než právního směru absolvují 14 

denní seznámení se základy policejní služby a pořadovou přípravu ve školním policejním 

středisku, 12  týdenní studium na střední policejní škole rozložené do 9 měsíců a  2 měsíce 

praxe na útvaru.  

Základní odborná příprava poskytuje nově nastupujícím policistům základní znalosti, 

dovednosti, návyky a postoje potřebné pro výkon služby. Vyučují se mimo jiné předměty 

služba pořádkové a dopravní policie, kriminalistika, psychologie a policejní etika, právo, 

střelecká příprava, spojovací příprava, zdravotní a tělesná příprava, technika administrativy, 

informatika a výpočetní technika. Studium základní odborné přípravy je ukončeno vykonáním 

závěrečné zkoušky.  

Řádné absolvování základní odborné přípravy je výchozím předpokladem pro další 

působení ve služebním poměru. Studium na středních policejních školách je bezplatné. 

Zpravidla po úspěšném absolvování základní odborné přípravy policista skládá služební 

zkoušku, jejíž vykonání je jednou z podmínek pro zařazení policisty do služebního poměru na 

dobu neurčitou. 

3.3.1.4  Další vzdělávání policistů 

V rámci dalšího odborného vzdělávání policistů je vytvořen systém specializačních 

kurzů.  

Policejní akademie ČR 

Policejní akademie poskytuje v současné době svým studentům akreditovaný 

bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program v oboru „Bezpečnostně 

právní studia“. Studijní programy lze absolvovat ve studiu prezenčním (denním), a ve studiu 

kombinovaném (při zaměstnání). V kombinovaném studiu se uskuteční v každém semestru tři 

týdenní soustředění s přednáškami ve škole, jinak se student připravuje na zkoušky domácím 

studiem odborné literatury, eventuálně individuálními konzultacemi s učiteli. 
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3.3.1.5  Kariérní postup v rámci výkonu služby 

Policista je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo v policii, pro 

které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Postup obsazování služebních míst              

v rámci výkonu služby je upraven zákonem. Na uvolněné pozice (u specializovaných útvarů 

nebo např. u služby kriminální policie a vyšetřování) je policista ustanoven služebním 

funkcionářem, přičemž předpokladem pro toto ustanovení je zpravidla účast a umístění na 

prvním místě  ve výběrovém řízení. Výběrovým řízením jsou obsazována místa od služební 

hodnosti inspektor (tarifní třída 5, hodnostní označení praporčík nebo nadpraporčík) a vyšší. 

Při výběrovém řízení se posuzuje služební hodnocení policisty, doba trvání služebního 

poměru, kvalifikace a dovednosti. Po výběrovém řízení ustanoví služební funkcionář na volné 

služební místo policistu, který se umístil první v pořadí vhodnosti pro obsazované služební 

místo. Není-li možno tohoto policistu na volné služební místo ustanovit, ustanoví na něj 

policistu, který se umístil jako následující v pořadí vhodnosti. 

3.3.1.6  Hodnocení služebního výkonu 

Hodnocení služebního výkonu policistů je původní systém, který vznikl v rámci 

policie. Systém klade důraz na posuzování kvality odvedené práce. Hodnocení je podkladem 

pro další řízení a rozhodování v personálních otázkách. Provádí se nejméně jednou v průběhu 

kalendářního roku a příslušník je hodnocen svým přímým nadřízeným. Hodnocení probíhá 

formou posouzení kompetencí - tj. předpokladů k výkonu práce a záznamů významných 

událostí. Zásadní místo v systému hodnocení zaujímá rozhovor hodnoceného s nadřízeným. 

Výsledky hodnocení slouží například pro kariérní postup v rámci policie, jako podklad pro 

finanční odměňování, ale i kázeňské řízení. 

3.3.1.7  Skladba služebního příjmu, výsluhové nároky  

Odměňování policistů je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. 

Složky služebního příjmu policisty: 

Policista má nárok na služební příjem za výkon služby, který je stanoven                      

s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu 150 hodin za rok. Služební příjem je 

tvořen z následujících složek: 
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• základní tarif (t.j. platový stupeň v platové třídě stanovený podle vzdělání, 
započítané praxe a služebního místa, na které je policista ustanoven ) , 

• zvláštní příplatek (např. za činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může 
dojít k ohrožení života nebo zdraví ve výši 1 000 až 6 000 Kč),  

• osobní příplatek (nenárokový,)  

• odměna (např. splnění mimořádného úkolu),  

• příplatek za službu v zahraničí (poskytovaný v USD/EUR),  

• příplatek za vedení (dle řídící úrovně).  

Příklad: Nastupující policista bez praxe nebo do 3 let praxe, se středním vzděláním                       

s maturitou pobírá hrubý služební příjem 14 840 Kč + zvláštní příplatek 1 000 až 3 000 Kč 

(Praha).  

Naturální náležitosti 

Příslušník policie má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky 

ke služební výstroji. 

Výsluhové nároky 

Služební poměr policisty se v mnoha ohledech liší od běžného zaměstnaneckého 

poměru. Při skončení služebního poměru má policista nárok na některá další plnění. Pokud je 

policista propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného 

činu, tak mu takovéto plnění nenáleží. 

Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru. Je 

poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu jeho 

třetinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného 

činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu. 

Výsluhový příspěvek  činí 20% měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže 

policista vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Za 16. až 20. rok služby se příspěvek 

zvyšuje o 3% za každý ukončený rok. Za 21. 25. rok služby se příspěvek zvyšuje o 2% za 

každý ukončený rok a za 26. rok služby a každý další ukončený rok služby se příspěvek 
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zvyšuje o 1%. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50% měsíčního hrubého 

služebního příjmu. 

3.3.1.8  Sociální výhody 

Základní doba služby policisty je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo 

nepravidelně v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Policista má nárok na 6 

týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. 

Dále je možné policistům, kteří studují nebo se účastní výběrového řízení, poskytovat studijní 

volno s nárokem na služební příjem. Vymezenému okruhu policistů, jejichž služební poměr 

trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 

kalendářních dní v roce ve formě lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Pro 

policisty je zajištěna bezplatná psychologická péče a provoz anonymní Linky pomoci v krizi, 

Pro potřeby policistů je zřízena síť resortních zdravotnických zařízení, která poskytují 

kvalifikovanou zdravotní péči. Lázeňské služby včetně rekondičních pobytů poskytují 

lázeňské léčebné ústavy zřízené Ministerstvem vnitra. Ve svém volném čase mohou policisté 

využívat také celou řadu resortních sportovních zařízení, případně se stát členy sportovních 

klubů policie rozmístěných po území celé republiky. Mezi další výhody lze zařadit například 

příspěvky na dovolenou či na kulturní akce z fondu kulturních a sociálních potřeb. 

3.3.1.9 Ukončení služebního poměru 

Služební poměr u policie může skončit ze závažných důvodů, které nedovolují další 

setrvání ve služebním poměru. 

Způsoby ukončení služebního poměru: 

1. uplynutím doby určité  

2. úmrtím policisty nebo prohlášením za mrtvého  

3. posledním dnem kalendářního roku, v němž policista dovršil věku 65 let  

4. propuštěním a to například:  

a. na vlastní žádost,  

b. z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,  

c. z důvodu spáchání nedbalostního trestného činu, pokud jednání, kterým trestný 

čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na policistu,  
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d. z důvodu porušení služebního slibu tím, že se dopustil zavrženíhodného 

jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst 

policie,  

e. uložením kázeňského trestu odnětí služební hodnosti,  

f. podle lékařského posudku zdravotnického zařízení dlouhodobě pozbyl 

zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů 

souvisejících  s těhotenstvím,  

g. podle posudku psychologa policie pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu 

služby,  

h. pokud byla omezena jeho způsobilost k právním úkonům a nebo byl této 

způsobilosti zbaven,  

i. pokud porušil omezení vztahující se na členství v politické straně a zákaz jiné 

výdělečné činnosti než je služba v policii,   

j. pozbytím občanství České republiky. 

 

3.3.2 Současné postupy při práci s lidskými zdroji ve složkách Hasičského 

záchranného sboru 

Předpoklady k přijetí do služebního poměru (§ 13 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů) 

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který: 

• Je starší 18 let,  

• je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům,  

• splňuje podmínky stanovené pro výkon služebního místa, zejména: 

o stupeň vzdělání - minimálně střední s maturitní zkouškou , 

o obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven),  

o další odborný a jiný zvláštní požadavek (pokud je stanoven), 

• je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby , 

• písemně požádal o přijetí a úspěšně absolvoval přijímací řízení. 
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V průběhu přijímacího řízení uchazeč absolvuje: 

 Vyšetření osobnostní způsobilosti na psychologickém pracovišti Hasičského 

záchranného sboru (vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je 

předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru)  

 Vyšetření zdravotní způsobilosti uchazeče posuzuje zařízení závodní preventivní péče 

(vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti)  

 Prověrku na ověření tělesné zdatnosti, která se skládá ze dvou testů silových a jednoho 

testu vytrvalostního (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 26/2006)  

Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje 

nepřijatých uchazečů se po uplynutí tří let ode dne skončení přijímacího řízení včetně důvodu 

nepřijetí zničí. Na přijetí do služebního poměru není právní nárok. 

Vznik služebního poměru 

Služební poměr vzniká rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí        

o přijetí uchazeče do služebního poměru. 

S nově přijatým příslušníkem je služební poměr uzavírán na dobu určitou v trvání tří 

let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se 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. 

Uchazeč je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo, pro které je 

stanovena služební hodnost vrchní referent. Na volné služební místo se služební hodností 

vyšší než vrchní referent se uchazeč může přihlásit, pokud je na toto místo vyhlášeno 

výběrové řízení a pokud splňuje obor nebo zaměření vzdělání pro toto místo stanovené. 

V případě, že bude v rámci výběrového řízení uchazeč vybrán, může být ustanoven i na 

služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vyšší. 

Kariérní postup v rámci výkonu služby, hodnocení služebního výkonu,skladba 

služebního příjmu, výluhové nároky , sociální výhody a  ukončení služebního poměru jsou 

stejně jako u příslušníků Policie ČR upraveny Zákonem č. 361/2003 Sb., a popsány 

v kapitolách 3.3.1.5 -  3.3.1.9 této práce. 
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3.3.3 Evidence volných služebních míst v Bezpečnostních sborech 

  

Ministerstvo vede evidenci volných služebních míst v bezpečnostních sborech, 

s výjimkou zpravodajských služeb, a evidenci údajů o příslušnících těchto bezpečnostních 

sborů, zařazených v záloze, odvolaných ze služebního místa a o příslušnících, kteří požádali    

o převedení na jiné služební místo. Evidenci údajů o příslušnících vede ministerstvo v rozsahu 

údaje o čísle služebního průkazu a o dosaženém vzdělání. Bezpečnostní sbor, s výjimkou 

zpravodajské služby, je povinen sdělit tyto údaje ministerstvu bez zbytečného odkladu 

v písemné nebo elektronické podobě a průběžně je aktualizovat. 
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3. 4 Zjištěné problémy 
 

V současné době se stále intenzivněji hovoří o masovém odlivu policistů. 

Z policejního sboru loni odešlo téměř dvakrát více jeho příslušníků než v předchozích 

obdobích. V letech 1990 – 1995 odcházelo každý rok v průměru 1700 policistů, aktuální 

známé číslo celkového podstavu policistů ke konci roku 2007 se blíží k počtu 5000.  

 

Na základě provedené analýzy jsem identifikovala několik faktorů, které se podílely 

na rozhodnutí příslušníků odejít z řad bezpečnostních sborů.  

 

Důvody, které nyní uvádím, se vyskytovaly ve stejné míře jak u příslušníků Policie, tak 

u příslušníků HZS. 

 

1. Generační obměna 

Odcházejí policisté,  kteří již dosáhli na nejvyšší výměru výsluhových náležitostí         

a odchod z policie odkládali na dobu, až se ve  výsluhových nárocích projeví zvýšení 

služebního příjmu v minulém nebo letošním roce. Jsou to policisté, kteří mají odslouženo 30   

a více let. Odhadem mohou státu dostávat i přes třicet tisíc měsíčně. 

 

2. Odchod policistů ve středním věku 

Většinu z dnes už bývalých policistů tvoří muži a ženy, kteří jsou v produktivním 

služebním věku, tedy vykonávají službu po dobu 10  a více let. Byli to zkušení policisté 

v perspektivním  věku, s nimiž se počítalo na vedoucí místa, kde měli začít postupně střídat 

své starší kolegy. Po deseti letech měli nárok na příspěvek za službu, který dosahuje 20 % 

příjmu a podle nového služebního zákona se hranice pro jeho získání posune na 15 let. Tito 

policisté si proto už nyní hledají nové zaměstnání a počítají s tím, že až do své penze budou 

od státu dostávat další peníze, které jsou dobrý přilepšením k platu v novém zaměstnání. 

 

3. Zaručené zprávy 

Dalším prvkem, který zejména v říjnu ovlivnil rozhodování nikoliv nevýznamné 

skupiny odcházejících policistů , byly tzv. zaručené zprávy. Uvnitř policie se totiž šířily zcela 

nepodložené informace o zdanění, omezení nebo odstranění výluhových nároků nebo o jakési 
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neurčité, ale rychlé a utajené novelizaci zákona o služebním poměru. Smutné je, že se 

zkreslené informace k policistům dostávaly i od některých jejich nadřízených. 

 

 

Následující důvody uváděli pouze příslušníci Policie, nikoliv HZS. 

 

1. Nedostatečné společenské uznání 

 Podle průzkumů z minulého roku nevěří policii 48 % lidí. Policie je veřejností 

vnímána jako represivní složka, ve které slouží nekompetentní příslušníci, kteří se o jejich 

problémy nezajímají, natož, aby je chránili. Významnou roli zde hraje zátěž z minulosti, ale i 

některým příslušníkům připadá boj s touto zátěží nekoncepční. A přitom každodenní práce 

policisty si určitě zasluhuje, aby cítil hrdost za to, že nosí uniformu, která by měla 

symbolizovat profesionalitu. 

 
2. Náročnost služby 

Policisté si stěžují na to, že jsou zavaleni úkoly a místo, aby se více vyskytovali 

v ulicích, jsou přetíženi papírováním a zdlouhavým zaprotokolováváním zjištěných 

skutečností. A právě služba v neustálém stresu z nesmyslných povinností je jedním z důvodů, 

proč jim dojde trpělivost a odcházejí do civilu. 

 
3. Nekompetentnost vedoucích pracovníků 

Základním předpokladem pro kvalitní výkon služby je schopnost vedoucího policisty 

zastat se svých podřízených a být jim oporou, protože oni jsou základem pro výslednost jeho 

služební činnosti. Služební funkcionář je zodpovědný nejen za svou práci, ale také musí být 

zodpovědný vůči svým lidem. Pokud se nezajímá o osobní problémy svých podřízených            

a bere je pouze jako výrobní prostředek, staví si vůči nim nepřekonatelnou bariéru. 

 

Dalšími negativními dopady nového zákona, které však vedly pouze k odchodu 

malého počtu příslušníků bezpečnostních sborů byly  

1. degradace v důsledku nepromyšleného zavedení hodnostního označení,  

2. pokles služebního příjmu u části policistů v nejnižších tarifních třídách a 

3. existence 150 hodin služby přesčas, za níž se neposkytuje náhradní volno 

 ani služební příjem 
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3. 5 Shrnutí získaných poznatků 
 

Hlavním cílem politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, která je definována 

v Bezpečnostní strategii ČR, je formulovat a realizovat zásady směřující k ochraně 

demokratických základů státu , zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v ČR. Na 

zajištění vnitřní bezpečnosti státu aktivně participují všechny složky bezpečnostního systému 

a vláda by měla klást velký důraz na profesionalitu a vysoké kvality příslušných 

bezpečnostních složek a orgánů  činných v trestním řízení. Prostřednictvím těchto institucí 

nepřetržitě analyzuje situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti  a veřejného pořádku na území ČR, 

identifikuje hrozby, posuzuje rizika a iniciuje návrhy na jejich účinnou eliminaci  a usiluje     

o prosazování strategií a efektivních opatření nelegislativní i legislativní povahy. 

 

Začátkem roku vešla v platnost novela zákona o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, která vedla k masovému odchodu příslušníků Policie do civilu.  

 

U příslušníků HZS není počet odchodů tak dramatický a je spíš výsledkem 

přirozeného vývoje. I když se jedná o práci náročnou a zodpovědnou, často vyžadující 

nasazení vlastního života, zájem o službu u HZS je stále velmi vysoký a převyšuje počet 

volných míst. Důvodem je profesionalita příslušníků hasičského sboru, možnost profesního 

růstu a hlavně vysoké společenské uznání práce hasičů. 

 

U Policie ČR je v současné době struktura sboru nevyvážená, protože se pohybuje 

mezi dvěma extrémy. Vedle nováčků ho tvoří policisté, kteří mají odslouženo jen několik  let. 

Na druhé straně pak policisté v důchodovém věku. Pokud několik takových lidí odejde 

z nějaké firmy, lze je obvykle získat na trhu práce. Nahradit takové množství  policejních 

profesionálů ale jednoduché není.  

  

    Policii však netrápí jen odchody do civilu. Trápí ji třeba i nedostatečné a zastaralé 

vybavení, nízká autorita u veřejnosti, tlak politiků a přebujelá byrokracie.  

 

Proto připravilo Ministerstvo vnitra reformu policie, která je rozdělena do deseti pilířů. 

Výsledkem by měla být lépe fungující policie, což by se následně odrazilo i v důvěře lidí 

v tuto organizaci a pod pojmem POLICIE si vždy vybavili tyto pojmy: ( uvedeny ministrem 



 32

vnitra Ivanem Langrem na II. celorepublikovém kongresu Policie České republiky dne 28. 11. 

2006 ) 

 

P Profesionalita 

O dobrá Organizační struktura 

L kvalitní, dobře připravení Lidé 

I dobrá kontrola a Inspekční činnosti 

C Community policing 

I Informatizace práce policie 

E Efektivní hospodaření 
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI 
  

Koncem letošního roku skončí přechodné období, kdy mohou policisté odejít ze 

služby ještě dle podmínek starého zákona. Rok 2008 bude jistě přelomový a dá se 

předpokládat, že ta čísla koncem roku klesnou. Předpokládá se, že přijde nová krev, která se 

zaučí a postupně nahradí ty starší, kteří teď hromadně odcházejí. 

 

Na základě provedené analýzy v oblasti práce s lidskými zdroji jsem nastínila několik 

doporučení pro rozvoj lidského potenciálu v bezpečnostních sborech  České republiky: 

 

1. Provedení rozsáhlé kampaně pro nábor nováčků 

Před několika měsíci spustila policie rozsáhlou náborovou kampaň s heslem „Hledám 

parťáka“ a  každý policista, který do sboru přiláká nového kolegu, získá odměnu 3000 -5000 

Kč. Doporučila bych, aby nadále nebyla za jistě nemalé peníze natáčena videa, která zcela 

určitě pobaví, možná přilákají nové zájemce o práci u policie, ale zcela určitě nepodávají 

pravdivé informace o službě ve sboru a o nárocích na uchazeče. Výsledkem je, že je příprava 

na přijímací řízení podceňována a kvalita uchazečů je rok od roku horší. Obecně se dá říci, že 

sítem projde každý desátý uchazeč. Rozhodně by neprospělo, kdyby se z tohoto důvodu 

snižovala zejména psychologická kritéria pro přijetí k PČR.  

 

2. Budování lepší image policie 

Navrhla bych, aby proběhla seriózní kampaň, která by vylepšila obraz policie v očích 

veřejnosti. Policie by se více zaměřovala na prezentaci dosažených úspěchů v médiích,              

a profesionalitu příslušníků, kteří přímo pracují s veřejností. Cílem by měla být hrdost těch, 

kteří uniformu nosí a důvěra občanů v ně. Policejní reforma bez policistů, kteří jsou pro svou 

práci zapáleni, kteří jsou schopni dát psaným plánům tvář a využít je k účinnému boji proti 

zločinu, nemá valný smysl. 

 

3. Klást důraz na vzdělávání a profesní přípravu policistů 

Během čtyř let musí podle zákona většina příslušníků dokončit bakalářské studium a  na toto 

období mají smlouvu na dobu určitou. Na odděleních pracuje spousta zkušených lidí, kteří VŠ 

nemají, vykonávají určité oblasti, jako vraždy a loupeže a studovat se jim už v jejich věku 

nechce.  Možná by bylo dobré udělit výjimku  pro lidi , jejichž zkušenosti v těchto oblastech 
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jsou k nezaplacení a  k nim by mohli být přidělení mladí příslušníci s VŠ,  kteří se od nich 

budou učit. 

 

Kromě zmíněného důrazu na vzdělávání a profesní přípravu policistů bych navrhovala  

 

4. Posílit význam preventivní činnosti policie, tzn. zintenzívnit spolupráci s klíčovými 

partnery, zejména se samosprávou měst a obcí a všemi typy vzdělávacích organizací.  

 

5. Klást důraz na kvalitu práce řídících pracovníků  

a jejich schopnost vést pracovní týmy. Jde o to, aby policisté dostávali jasný signál, že 

existuje někdo, kdo má vůli se jejich problémy zabývat. Pokud se vyskytne nějaký problém, 

nelze se donekonečna tvářit, že se nic neděje a mít obavu vystoupit se svým problémem 

neanonymně. V současné době vyžaduje velkou osobní statečnost poukázat na vzniklý 

problém u policie, protože jsou zde obavy o to, že jim služební funkcionář účelově napíše 

služební hodnocení, které jej činí nevhodným pro výběrové  řízení nebo  přidělení osobního 

ohodnocení. 

 

6. Zefektivnit vnitřní komunikaci v rámci policie 

Cílem by mělo být sdílení informací v takové míře, aby nedocházelo k ohrožování 

vyšetřování jednotlivých kauz, lepší spolupráce v rámci útvarů a jednotlivých útvarů mezi 

sebou. To, že dochází k soutěžení mezi jednotlivými firmami je jistě přirozený jev, ale policie 

je jen jedna a jedno oddělení by nemělo někdy za každou cenu konkurovat druhému.  
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ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se zabývá rozvojem lidského potenciálu v bezpečnostních sborech 

České republiky. I když se tomuto problému věnovala spousta médií, omezila se často jen na 

prezentaci nejlépe prodejných informací a politizaci tohoto problému. Jsem si vědoma, že se 

jedná o složitou situaci, která vyžaduje přípravu propracovaného systému , při jehož zavádění 

bude nutná spolupráce členů vlády, zákonodárců, politiků, úředníků ministerstva,  

personálních managerů, všech složek Policejního sboru , jeho jednotlivých příslušníků a také 

veřejnosti.   

 

V první části jsem se zabývala teoretickými východisky v přístupu k rozvoji lidského 

potenciálu organizace na základě odborné literatury a tyto informace jsem mohla následně 

využít v části praktické. Data potřebná pro analýzu jsem získávala studiem dostupných 

dokumentů a individuálními pohovory s bývalými a současnými příslušníky bezpečnostních 

sborů a z nich poté  vyhodnotila důvody, které vedly bývalé příslušníky bezpečnostních sborů 

k odchodu do civilu. Komparační analýzou získaných dat od příslušníků HZS a Policie ČR 

jsem definovala, které  z důvodů způsobily, že se novela zákona o služebním poměru dotkla 

především příslušníků  PČR a nezpůsobila stejně masový odchod příslušníků HZS. 

 

 Na základě analytického zkoumání jsem v závěrečné části bakalářské práce 

formulovala návrhy a doporučení, které by dle mého názoru měly vést k tomu, aby bylo 

dosaženo personální optimalizace analyzovaných složek umožňující jejich náležitou 

efektivnost.  

 

Závěrem bych chtěla poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce panu PhDr. Ing. 

Aleši Mateiciucovi, Ph.D. za vedení, podporu a spolupráci při vypracování bakalářské práce , 

Ing. Mgr. Radomíru Ščurkovi, Ph.D. a Ing. Věře Holubové za jejich názory a poskytnuté 

materiály a všem příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří mi věnovali svůj čas a bez kterých 

by nemohla táto práce vzniknout. 
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Příloha 1   Organizační struktura Policie ČR (zdroj: www.mvcr.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2  Organizační struktura HZS ČR (zdroj: www.mvcr.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 Otázky kladené během rozhovorů s příslušníky bezpečnostních sborů 

 

 

• Proč jste se rozhodl nastoupit k Policii ČR/ HZS ČR? 

• Jaké jste měl informace o práci u Policie ČR/ HZS ČR? 

• Jaké jste měl představy o práci u Policie ČR/HZS ČR? 

• Jak jste se připravoval k přijímacímu řízení? 

• Jak se lišila realita od informací a představ, které jste měl před svým nástupem? 

• Jaká pozitiva vidíte v práci  u Policie ČR/ HZS ČR? 

• Jaká negativa vidíte v práci  u Policie ČR/ HZS ČR? 

• Jak probíhá práce s lidskými zdroji u PČR/ HZS ČR? 

• Proč si myslíte, že došlo v minulém a letošním roce k tak masivnímu odchodu 

příslušníků z řad Policie ČR? 

• Proč jste se rozhodl odejít vy? 

• Proč jste se rozhodl zůstat u PČR/ HZS? 

 

 




