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Anotace 

V předložené práci je popsána podstata reformy policie České republiky. První část 

obsahuje právní vymezení PČR, vztah k veřejné správě, její vývoj a dosavadní strukturu. 

V další části jsou popsány změny v územní a organizační struktuře a podstata ekonomické 

reformy. Na závěr je zařazeno 5 příkladů organizačních struktur bezpečnostních složek 

vybraných zemí Evropské unie a zhodnocení možných dopadů změn na přímý výkon 

služby. K práci je přiložen ucelený přehled starých i nových organizačních schémat všech 

úrovní policie České republiky. 

 

Klíčová slova: reforma policie, Policie České republiky, územní a organizační struktura, 

organizační schéma. 

Summary 

This thesis treats of an essence the police reform in the Czech Republic. The first 

part containes the legal definition of the police of the Czech Republic, the relationship to 

the public administration, its development and the prezent structure. In the next part the 

changes in the territorial and organizational structure and the essence of the economic 

reform. In the end of the thesis there are mentioned five axamples of the organizational 

structures of the security parts of the chosen areas of the European Union and evaluation of 

the possible impacts of the changes to the direct service. There is the whole overview of 

the old and new organizational schemes each level of the police of the Czech Republic. 

 

Keywords: police reform, the Police of the Czech Republic, territorial and 

organizational structure, organizational scheme. 
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1. Úvod 

Tato práce se zaměřuje na v současné době již probíhající reformu Policie České 

republiky. Vlastní reforma je dlouhodobý proces a v podstatě probíhá neustále tak, jak se 

mění potřeby společnosti. Nyní však dochází k podstatným a rozsáhlým změnám na všech 

úrovních policie a zároveň postihuje všechny aspekty její běžné i specifické činnosti. Tyto 

změny budou mít jistě vliv na celou společnost. 

Problematika změn je velmi rozsáhlá a proto jsem zpracování zúžil na změny 

ve strukturální a územní organizaci včetně ekonomické reformy, neboť tato pojetí spolu 

navzájem souvisí a ovlivňují nejen personální obsazení, ale i fungování policie jako celku. 

O volbě práce rozhodla nejen skutečnost, že od roku 1994 sám sleduji postupnou 

přeměnu policie jako její příslušník, ale hlavně okolnost, jak málo informací se dostává 

k laické i odborné veřejnosti o skutečném postavení a organizaci policie. Policie je chápána 

jako celek, ačkoli se skládá s mnoha specificky zaměřených služeb, které jsou svojí náplní 

rozdílné a postihují společnost v mnoha oblastech. Tvoří ji nejen policisté v uniformě 

na ulici, ale i vysoce kvalifikovaní kriminalisté a v neposlední řadě i mnoho civilních 

zaměstnanců, bez jejichž práce by policie nemohla existovat materiálně.  

Vlastním cílem práce je popsat reformu na pozadí historického vývoje v souvislosti 

s vývojem veřejné správy a celé společnosti a dále zhodnotit, zda změny budou mít dopad 

zejména na přímý výkon služby policistů, neboť ten je vnímán veřejností nejcitlivěji.  

Práce vychází z vlastního pozorování a dále ze studia dokumentů, zejména zákonů, 

interních předpisů, organizačních schémat, schválené systemizace a statistik. Významným 

podkladem byly zpočátku vládní návrhy příslušných zákonů a v současné době již platné 

nové zákony a oficiální prezentace reformy Ministerstva vnitra ČR. 

Doufám, že tato práce umožní lepší pochopení a bližší nahlédnutí do struktury 

policie a odstraní tak pochybnosti, dohady a strach z nadměrného slučování služeben 

a omezování početních stavů. Mohla by tím přispět k lepšímu vnímání policie veřejností 

jako moderního sboru již nezatíženého minulostí. 
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2. Vymezení veřejné správy ve vztahu k Policii ČR 

2.1 Charakteristika organizace veřejné správy 

Veřejná správa je základním pojmem správního práva. Obecně ji lze vymezit jako 

správu veřejných záležitostí vykonávanou subjekty veřejné správy nebo prostřednictvím 

jejich orgánů. Veřejné záležitosti nejsou právně vymezeny. Veřejná správa nemá ústavní 

ani jinou zákonnou definici – neexistuje žádný právní předpis, který by se jí souhrnně 

zabýval. Můžeme je definovat jako záležitosti, které jsou obecně prospěšné pro celou 

společnost nebo společenství. Prostřednictvím veřejné správy se zabezpečují veřejné úkoly 

a veřejná správa vytváří předpoklady pro jejich realizaci a současně je také uskutečňuje. 

Veřejnou správu je možné chápat ve dvojím pojetí. Jednak jako souhrn specifických 

správních činností k zajištění stanoveného cíle. Jsou to o všechny činnosti, které souvisí 

s veřejnou mocí na ústřední i místní úrovni a s poskytováním veřejných služeb bez ohledu 

na to, kdo tyto činnosti plní. Jedná se například o vydávání podzákonných obecně 

závazných předpisů, obecně závazných vyhlášek obcí a krajů, matriční činnost, represivní 

činnost, ochrana veřejného pořádku a další. Potom chápeme veřejnou správu ve funkčním 

(materiálním) smyslu. 

V druhém pojetí je naopak rozhodující vykonavatel správních činností. Veřejná 

správa je pak souborem subjektů, které správu uskutečňují v určitém organizačním 

systému (strukturách). Jedná se o instituce, které vykonávají veřejnou správu přímo 

(ministerstva, ostatní ústřední správní úřady, orgány obcí a krajů, veřejné ozbrojené sbory, 

veřejné neozbrojené sbory a další). Zde hovoříme o veřejné správě v smyslu formálním 

(organizačním) [2]. 

Z organizačního hlediska lze veřejnou správu charakterizovat jako soubor institucí. 

Pojem organizace lze vymezit jako organizační uspořádání určitých jednotek do systému. 

Veřejná správa je instituce, která má určitou trvale vytvořenou strukturu, založenou 

na právu. Právo ji vytváří, ruší, mění. Řeší tak problematiku zřizování, vlastní struktury, 

působnosti, postavení v soustavě orgánů, klasifikaci orgánů a zaměření. Organizace 

veřejné správy je vytvořený systém, který uskutečňuje stálé, cílově zaměřené vztahy a lze 

ho měnit podle potřeb společnosti. Tento systém veřejné správy je organizačním 
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uspořádáním jejich subjektů a vzájemných vztahů. Veřejná správa a její výkon musí být 

svěřen určitému subjektu, který realizuje jednotlivé úkoly a také za ně odpovídá. 

2.2 Státní správa 

Veřejnou správu jako systém lze rozlišit na státní správu a veřejnou samosprávu. 

Ačkoli se nejedná o oddělené systémy, spíše působí vedle sebe, doplňují se a prolínají, 

budu nadále sledovat pouze pojem státní správy, neboť veřejná samospráva není tématem 

práce. 

Státní správa je veřejná správa vykonávaná státem a jeho orgány. Hlavním subjektem 

je zde stát, představovaný orgány státní správy, které vykonávají správu jménem a v zájmu 

státu přímo. Působnost orgánu státní správy vyjadřuje jeho postavení v systému a jeho 

základní zaměření. Jde o realizaci moci výkonné a stát ji vykonává prostřednictvím 

následujících orgánů: vlády, ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů, odborných 

územních správních úřadů, veřejných ozbrojených a jiných sborů. Podstatnou činností 

státní správy je její výkonný charakter, jehož podstatou je provádění zákonů. 

Výkon státní správy lze z územního hlediska členit na ústřední úroveň, která 

zajišťuje výkon na celostátní republikové úrovni, na územní (regionální) úroveň a správu 

soukromou. Na ústřední úrovni se jedná zejména o vládu, ministerstva a ostatní správní 

úřady, například Český statistický úřad, Český báňský úřad, Úřad vlády, Česká národní 

banka, probační a mediační služba a další. Státní správa propůjčená soukromým osobám je 

především představována soukromými podnikatelskými subjekty, kterým je svěřen výkon 

státní správy na jednotlivých úsecích. Může se jednat například o stanice technické 

kontroly, či zmocnění fyzických osob k výkonu správního dozoru v předmětné oblasti 

(vodní stráž, rybářská stráž a další). 

2.3 Právní základ organizace veřejné (státní) správy  

Veřejná správa (státní správa) vychází z právních norem. Tyto normy ji regulují, 

neboť stanovují základní pravidla fungování. Nejdůležitější jsou pravidla obsažená 

v ústavních zákonech a zákonech. Jedná se o zákony, které mají nejvyšší právní sílu 

a ostatní právní předpisy jsou z nich odvozeny. Ústava na jednotlivých místech tvoří právo 

přímo pro veřejnou správu nebo určuje, co musí být upraveno zákonem. Zákonné normy 

stanoví podmínky vzniku norem nižších a určují jejich obsah. Podle Ústavy pouze 
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zákonem je možné zřizovat ministerstva a jiné správní úřady a stanovit jejich působnost. 

Zákonem jsou rovněž zřízeny veřejné ozbrojené a jiné sbory. Zákony však nedokáží 

postihnout celou oblast veřejné správy, a proto se stanoveným subjektům výkonné moci 

přiznává pravomoc vydávat další právní předpisy, které mají specifický a zpravidla 

prováděcí charakter [2]. 

Vydávat odvozené právní předpisy může vláda, ministerstva, jiné správní úřady 

a na základě speciálního zákonného zmocnění i orgány územní samosprávy. 

2.4 Státní správa vykonávaná veřejnými sbory 

Z formálního hlediska každá činnost ve veřejné správě musí příslušet určitému 

subjektu z hlediska jeho působnosti a pravomoci. Tento subjekt se stává jejím nositelem 

a současně odpovídá za její realizaci a výkon [2]. 

Výkon státní správy na úseku ochrany veřejné bezpečnosti a pořádku je hlavním 

úkolem Policie České republiky. Jedná se o veřejný ozbrojený sbor s celostátní působností, 

který plní i další úkoly na úseku státní správy na základě zvláštních zákonů  

(např. na úseku zbraní a střeliva, pobyt cizinců a další). Úkoly policie jsou taxativně 

vymezeny zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Za činnost policie jako celku odpovídá ministr vnitra vládě. V čele stojí policejní 

prezident, kterého odvolává ministr se souhlasem vlády. Na návrh policejního prezidenta 

ministr vnitra zřizuje útvary policie s celostátní působností a útvary policie s územně 

vymezenou působností [5]. 

V policii pak na jednotlivých úsecích působí dílčí služby například služba pořádkové 

policie, služba kriminální policie a vyšetřování, služba dopravní policie a další. 

Organizační struktura, působnost i právní vymezení bude předmětem dalších kapitol. 

Jinými veřejnými sbory, které rovněž vykonávají státní správu jsou vězeňská služba 

a justiční stráž, armáda, hasičský záchranný sbor a další.  

Shrnutí: Policie České republiky je veřejný ozbrojený sbor, který provádí veřejnou 

(státní) správu na úseku ochrany veřejné bezpečnosti a pořádku. 
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3. Právní vymezení Policie České republiky 

3.1 Zákon o Policii České republiky 

Policie České republiky, stejně jako jiné instituce v oblasti veřejné správy, byla 

zřízena zákonem. V souvislosti s reformou policie došlo v těchto zákonech k nedávným 

změnám, kdy k podstatné změně došlo přijetím Zákona o Policii České republiky 

č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 17. července 2008, který nabyl 

účinnosti ke dni 1. 1. 2009. Tento zákon nahradil dosavadní stejnojmennou normu zákon 

č. 283/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V části první, hlava I je policie charakterizována jako jednotný ozbrojený 

bezpečnostní sbor, jehož úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního 

pořádku a bezpečnosti, které vycházejí z jiných zákonů. Dále je zde vymezena územní 

působnost – policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento nebo jiný právní 

předpis jinak. V hlavě II je vymezeno postavení v hierarchii státní správy, kde v § 5 je 

stanoveno, že policie je podřízena ministerstvu vnitra a policejní prezident odpovídá 

za činnost policie ministrovi. 

Těmito ustanoveními je tedy jednoznačně vymezena jak věcná tak i územní 

působnost policie jako celku včetně hlavní náplně činnosti. V dalších částech zákona je 

popsána základní organizace policie, povinnosti a oprávnění potřebná k výkonu uvedených 

úkolů. Zákon o Policii ČR je základní normou, která umožňuje činnost policie a zároveň ji 

charakterizuje a právně vymezuje. 

3.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

Ačkoli je Zákon o Policii ČR základem, rozhodně není jediným právním předpisem, 

který vymezuje a upravuje činnost policie. Vedle nařízení ministerstva vnitra a rozkazů 

policejního prezidenta, jenž mají prováděcí charakter podle příslušné problematiky, je 

nutné uvést Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů ze dne 23. 9. 2003, který po několika odloženích nabyl 

účinnosti ke dni 1. 1. 2007 a odstartoval tak první velké změny uvnitř policie 

od devadesátých let. 
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Tomuto zákonu předcházel Zákon č. 186/1992 Sb., o služební poměru příslušníků 

Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon začal řešit 

problematiku služebního poměru komplexně i pro jiné sbory a ne jen pro příslušníky 

policie. Právní úpravy jednotlivých sborů byly roztříštěné, jak po stránce věcné, 

tak i formální. V ustanovení § 1 je vymezen předmět právní úpravy a působnost zákona. 

Definuje účastníky služebního poměru, stanovuje, že příslušníkem je fyzická osoba, která 

vykonává službu v bezpečnostním sboru České republiky a je ve služebním poměru 

k státu. Zavádí jednotné označení bezpečnostní sbor pro tyto složky: 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. Tímto dochází k právnímu vymezení policie jako bezpečnostního sboru. 

Ostatní části zákona upravují poměry příslušníků, jejich odměňování, řízení 

a organizační věci v rámci služby. Jeho cílem, mimo jiné, je komplexně upravit specifický 

státní služební vztah příslušníků plnících úkoly státu v bezpečnostních sborech tak, 

aby došlo v nejširší míře k jeho oddělení od zákoníku práce a dalších pracovně právních 

předpisů, které platí pro zaměstnance v pracovním poměru. A ačkoli zavádí některé 

důležité pojmy (např. systemizace), které přímo souvisí s reformou policie, není tento 

právní předpis předmětem práce. 
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4. Organizační struktura státní správy, PČR 

4.1 Organizační struktura státní správy – vývoj a současný stav 

V minulých kapitolách byla definována policie jako veřejný ozbrojený sbor, který je 

nedílnou součástí státní správy. Z této provázanosti vyplývá i značná míra závislosti 

organizačních struktur. Policie ve svém vývoji do značné míry přebírá, zejména z hlediska 

územního uspořádání, strukturu platné státní správy. Vzhledem k tomu je namístě nastínit 

alespoň přibližný vývoj a současný stav. 

Uspořádání státní správy je odrazem politické situace dané země. V době, kdy český 

stát byl ještě součástí habsburské monarchie, byly provedeny reformy dosavadního 

uspořádání – zemské správy. Již v době Josefa II. v 18. století dochází ke vzniku okresů, 

které jsou součástí krajů, a k první kategorizaci měst na velká města s magistráty, menší 

s minimálním placeným aparátem a malá jen s obecní radou. Později dochází ke vzniku 

samosprávy (Stadinova ústava 7. 3. 1849) a pojmu obce s voleným obecním výborem 

a představenstvem. Říšský obecní zákon z roku 1862 charakterizuje obce již s územním 

základem, vlastním majetkem a volenými orgány. Dochází tak k oddělení státní správy 

a samosprávy a uspořádání českých zemí do zemí a okresů. 

Dne 28. 10. 1918 vzniká samostatný český stát a Národní výbor schvaluje 

 tzv. Recepční normu č. 11/1918, kterou se převzalo i dosavadní uspořádání, vznikají 

okresní a obecní výbory. V dalším vývoji je patrná snaha o odstranění dvojkolejnosti státní 

správy, jak byla převzata z doby monarchie. To se daří až přijetím Zákona č. 125/1927 Sb., 

o organizaci politické správy, kdy na úrovni okresů vznikají okresní hejtmanství 

a na úrovni krajů zemské úřady. 

Po druhé světové válce dochází k výrazným změnám. Košický vládní program 

 - 5. 4. 1945 ustanovil národní výbory jako nové orgány státní a veřejné správy volitelné 

lidem, které nahrazují dosavadní úřady na obecní, okresní i zemské úrovni. V jedné linii 

tak zůstává státní správa i samospráva. Zákon č. 280/1948 Sb. účinný od 1. 1. 1949 zavádí 

19 krajů a 270 okresů. Jsou zaváděny městské a obvodní výbory a přestává se hovořit  

o samosprávě. Národní výbory tvoří soustavu, mohou vykonávat veřejnou správu ve všech 

oborech a jsou podřízeny vládě.  
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Zákon č. 36/1960 Sb. o krajském zřízení zavádí 10 krajů a 108 okresů, z toho 7 krajů 

a 76 okresů v Čechách. Toto územní uspořádání stále přetrvává v soudnictví  

a do 31. 12. 2008 bylo platné i pro policii.  

Po roce 1990 byly zrušeny národní výbory, výkon státní správy přebírají zejména 

okresní úřady, vznikají obecní úřady s obnovenou územní samosprávou a územní 

uspořádání trvá až do 31. 12. 2000. Podle Zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 

samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2001 vzniká 14 samosprávných krajů.  

K 31. 12. 2002 ukončují činnost okresní úřady. Výkon státní správy je z části delegován na 

obecní úřady a příslušné správní územní úřady a další instituce. Z hlediska územního 

uspořádání jsou rozlišena pouze území obcí a krajů. Území kraje je vymezeno zákonem  

a je tvořeno územím příslušných obcí. Narozdíl od obcí nemůže být území kraje měněno 

dohodou krajů. Území kraje tvoří správní obvod kraje. Vzniká 205 obcí s rozšířenou 

působností, 394 obcí s pověřeným obecním úřadem. Pro úplnost je třeba zmínit, že v České 

republice je 6 397 sídel a 5 vojenských újezdů. 

 

Obr. 1 Nové správní uspořádání ČR - zákon č. 347/97 Sb.[9]. 
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4.2 Organizační struktura PČR – stav do 31. 12. 2008 

Organizace policejního aparátu v České republice byla odrazem státního uspořádání 

před rokem 1989. Původní sbor národní bezpečnosti byl pevně zasazen do silně 

centralizované státní správy jako jediný policejní aparát. Organizace tak logicky vycházela 

z územně správního členění státu z roku 1960 – zákon č. 36/1960 Sb. a kopírovala tak 

 76 okresů a 8 krajů (z toho 10 obvodních ředitelství v Praze, později sloučeny na 4). 

Přestože okresní úřady byly k 31. 12. 2002 zrušeny, policie dále setrvala v původním 

uspořádání a to zejména díky shodné organizaci soudů a státních zastupitelství.  

Vzhledem k rozdělení policejní struktury do krajských správ s územní působností 

rozdílnou od samosprávných krajů docházelo zejména na úrovni okresů k přesahům 

a některá okresní ředitelství spadala do jiného vyššího samosprávného územního celku 

a do jiné krajské policejní správy. V tabulce v příloze č. 2 je rozpracován přehled 

okresních ředitelství policie v návaznosti na KS policie a správní obvody VÚSC.  

Tabulka je zároveň zpracovaným přehledem útvarů Policie ČR s územně vymezenou 

působností, jak jsou naznačeny v poslední části organizačního schéma v příloze č. 1. 

Ze zákona o policii, platného do 31. 12. 2008 jsou rozlišovány útvary policie: 

- s působností na celém území ČR 

- s územně vymezenou působností 

- a vlastní policejní prezidium, které se však za útvar nepovažuje 

Zákon dále stanoví, že v policii působí jednotlivé služby s konkrétní specializací na danou 

problematiku a které jsou zřizovány na různých úrovních, celorepublikových (ochranná 

služba, služba rychlého nasazení, služba cizinecké a pohraniční policie, letecká služba) 

nebo na více úrovních ( služba pořádkové a železniční policie, SKPaV, služba dopravní 

policie, služba správních činností). Organizační struktura platná k 31. 12. 2008 rozeznává 

tři řídící úrovně – policejní prezidium, správu kraje a okresní ředitelství. Vlastní služby 

jsou pak zřizovány na všech těchto úrovních mimo útvarů celorepublikových. Výjimku 

tvoří cizinecká a pohraniční policie, která má vlastní stupně řízení – oblastní a okresní 

ředitelství a její reforma probíhá zvlášť. 

Obecně lze řídící a organizační strukturu policie charakterizovat jako liniově štábní. 

Takovéto uspořádání přináší své výhody i nevýhody. Výhody zejména v komplexní 

odpovědnosti liniového vedoucího za řízenou jednotku a nevýhody v dlouhých 
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komunikačních kanálech a určité těžkopádnosti aparátu a nároků na větší počet 

zaměstnanců mimo přímý výkon. 

Toto vyplývá i ze schéma v příloze č. 1. Policejní prezidium je vrcholným orgánem 

policie, v čele stojí prezident, jmenovaný ministrem. Policejnímu prezidentovi je 

k dispozici oddělení s názvem Kancelář policejního prezidenta a dále mu podléhají linioví 

vedoucí - náměstci: pro trestní řízení a ředitel úřadu SKPV, pro uniformovanou policii, pro 

ekonomiku. Rozbor a charakter jednotlivých útvarů podřízených přímo policejnímu 

prezidiu, ani účel jednotlivých služeb není předmětem této práce, která se zaměřuje 

 na strukturu jako takovou a na její změny související s reformou. Pro potřeby práce je ale 

nutné stručně charakterizovat službu pořádkové a železniční policie a službu kriminální 

policie a vyšetřování. 

Služba pořádkové policie a železniční policie je základní činností policie. V této 

službě je zařazeno okolo 16 000 (k 31. 12. 2006 se jednalo o 16 354) policistů. Liniově 

spadala pod ředitelství služby pořádkové a železniční policie a pod náměstka policejního 

prezidenta pro uniformovanou policii. Organizační struktura této služby je územní a měla 

tři úrovně. Ředitelství na prezidiu, odbory při správách krajů a správě Hlavního města 

Prahy (koordinační, kontrolní a metodická činnost) a základní útvary – obvodní oddělení 

(v Praze místní oddělení), které byly součástí okresních ředitelství. Základní útvary 

železniční policie byly rovněž součástí okresů a to od roku 1998.  

Základní útvary jsou rozlišovány podle typu: 

- typ I. nad 60 policistů 

- typ II. 30 - 60 policistů 

- typ III 15 - 30 policistů 

- typ IV méně jak 15 policistů 

Celkově by se mělo jednat o 617 obvodních (místních) oddělení a 17 oddělení 

železniční policie, kdy u některých útvarů jsou dále zřizovány policejní stanice. Přesný 

počet se mění v souvislosti s probíhající reformou. 

Služba kriminální policie a vyšetřování, zkráceně SKPV. Její hlavní náplní je 

objasňování trestných činů a odhalování a zajišťování pachatelů. Vznikla s účinností 

 od 1. 1. 2002 sloučením služby kriminální policie a úřadu vyšetřování. Má opět tři úrovně. 

Na policejním prezidiu se jedná o úřad služby SKPV Policejního prezidia ČR, kde jsou 
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 i specializované útvary: Národní protidrogová centrála SKPV, Útvar pro odhalování 

korupce a finanční kriminality SKPV, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 

SKPV a Útvar dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV. V rámci správ krajů 

je zřizována služba kriminální policie a vyšetřování, která řeší trestné činy závažnějšího 

charakteru a třetí úroveň SKPV byla součástí okresních ředitelství policie. 

Lze konstatovat, že policie měla do 31 12 2008 4 úrovně, z toho tři řídící, 

zjednodušeně: Policejní prezidium – krajské správy – okresní ředitelství – základní útvary. 

V celé České republice pracovalo u policie 58 000 osob včetně občanských zaměstnanců, 

Vnitřní organizační strukturu před reformou lze charakterizovat jako složitou.  

4.3 Organizační struktura Správy severočeského kraje PČR - 31. 12. 2008 

K dokreslení situace organizace ke konci roku 2008 jsem vybral jako příklad jednu 

z 8 krajských správ policie a to správu severočeského kraje. Její podrobné organizační 

schéma je v přílohách č. 3 až 7. Mimo ředitelů jednotlivých okresních ředitelství, podléhali 

řediteli správy: zástupce ředitele pro neuniformovanou (příloha č. 4) a uniformovanou 

policii (příloha č. 5), zástupce ředitele pro servisní služby (příloha č. 6) a zástupce ředitele 

pro věci ekonomické (příloha č. 7). Dále měl ředitel k dispozici Kancelář ředitele 

 a poradní orgány a další skupiny pro kontrolu a personální věci.  

Ze schématu je zřejmé, že velké množství skupin, oddělení a pracovišť není 

v přímém výkonu služby, ale zajišťují chod správy po materiálních, personálních 

 a technických stránkách – zejména odbory ekonomického charakteru. Podle oficiálních 

statistik k 31. 12. 2008 činil stav plánovaných míst na celé správě 5 797, z toho policisté 

4 671, zaměstnanci 1 126 a skutečný stav činil 5 546, z toho policisté 4 408, zaměstnanci 

1 138. Počet míst, zejména u občanských zaměstnanců, se během roku 2008 snižoval 

 v souvislosti s připravovanou reformou. Je patrný podstav policistů – 263 a nadstav 

zaměstnanců + 12 (počet je včetně zaměstnanců na poloviční úvazek, zpravidla uklizečky) 

Pod správu severočeského kraje spadalo 10 okresních ředitelství: Děčín, Chomutov, 

Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 

Liberec. 

Z uvedených okresů vybírám jako příklad organizaci okresního ředitelství 

 Ústí nad Labem. V jeho čele stál okresní ředitel, který měl k dispozici Kancelář ředitele, 
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dále mu podléhali jednotliví vedoucí ekonomického oddělení, služby kriminální policie 

 a vyšetřování, služby pořádkové a železniční policie, služby dopravní policie a služby 

správních činností. V rámci každého ředitelství byly ještě skupiny vnitřní kontroly 

 a informačních a komunikačních technologií. Územní vymezení včetně území základních 

útvarů je zobrazeno na obrázku v příloze č. 8. 

Z kanceláře ředitele pro vlastní výkon služby bylo důležité zejména operační 

středisko, jehož úkolem byla zejména koordinace policistů ve službě a příjem oznámení 

prostřednictvím tísňové linky 158. Ekonomické oddělení zajišťovalo materiální chod 

ředitelství. Zde existovalo nejvíce dělnických profesí: řidiči, údržbáři, vrátní, uklízečky. 

Jednalo se zpravidla o civilní zaměstnance. 

Služba kriminální policie a vyšetřování se dělila na oddělení obecné kriminality, 

oddělení hospodářské kriminality a skupiny kriminalistické techniky (zajišťování stop 

 na místě činu) a kriminalistické ochrany (bezpečnostní zařízení, nástrahové systémy). Obě 

oddělení SKPV se dále členila na skupiny operativních kriminalistů a vyšetřovatelů.  

Vedoucímu služby pořádkové a železniční policie podléhaly základní útvary. Jednalo 

se o 12 útvarů II. a IV. typu a skupina služební kynologie. Služba dopravní policie byla 

tvořena jedním dopravním inspektorátem, který se členil na skupinu dohled nad silničním 

provozem a skupinu dopravních nehod. Služba správních činností byla tvořena 

inspektorátem pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy. 

Celkově mělo okresní ředitelství Ústí nad Labem 569 plánovaných míst, z toho 501 

policistů a 68 civilních zaměstnanců. Organizační struktury okresních ředitelství v rámci 

České republiky měly obdobný charakter. Lišily se rozlohou území, počtem obyvatel 

 a dále počtem základních útvarů, počtem zaměstnanců a policistů. Tyto stavy se odvíjely 

zejména od počtu obyvatel, rozlohy území a povahy terénu. Od roku 1990 sice dochází 

k neustálé reorganizaci, avšak počty zůstávaly v podstatě neměnné a lišily se jen v řádu 

desítek osob. 
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5. Stručný vývoj PČR před a po roce 1989 

5.1 Četnictvo a policie 1. republiky 

Samostatný československý stát při svém vzniku v říjnu 1918 recipoval stávající 

právní řád (zákon č. 11/1918 Sb. - tzv. Recepční norma) a v souvislosti s tím i stávající 

právní systém. Do jeho služeb přešla rakouská organizace státních policejních úřadů, 

četnictva i komunální policie. Ministerstvo vnitra mělo, jako nejvyšší instance politické 

správy, širokou působnost. Z hlediska místní působnosti udržovalo veřejný pořádek 

 a veřejnou bezpečnost na celém území četnictvo. Výjimkou byla statutární města, v nichž 

fungovaly státní policejní úřady. Na území spravovaném četnictvem mohli v rámci 

samostatné působnosti jednotlivých obcí pečovat o bezpečnost osob a majetku členové 

komunální policie [12]. 

Četnictvo bylo vojensky organizovaným strážním sborem. Pro každou zemi bylo 

zřízeno zemské četnické velitelství v sídle zemského úřadu. Jeho obvody se dělily 

 na četnická oddělení, ta pak na dvě a více okresní četnická velitelství a na četnické stanice 

ve městech nebo větších obcích. 

Členové sboru byli rozděleni na mužstvo (gážisté mimo hodnostní třídy) a důstojníky 

(gážisty). Gážisté mimo hodnostní třídy chránili bezpečnost osob, majetku, zjednávali klid 

a pořádek při obecném ohrožení i výtržnostech, konali hlídky, zatýkali osoby stíhané 

 a prováděli další úkoly dle platných zákonů a nařízení. Vrchní strážmistři zastávali 

zpravidla funkci velitele stanice. 

Během prvních dvaceti let existence samostatného československého státu doznala 

původní rakouská organizační struktura četnictva nebývalého rozmachu a zdokonalení. 

Zemská četnická velitelství vytvářela speciální organizační celky často dočasné, jako byly 

kontrolní pohraniční stanice, polní četnictvo, četnické pohotovostní oddíly. Dalšími 

speciálními útvary byly četnické silniční kontrolní stanice (1. 5. 1935), četnické letecké 

hlídky (1. 7. 1935) a pro pátrání po kriminálních delikventech od roku 1928 po celém 

území státu budované četnické pátrací stanice. 

Nový samostatný československý stát recipoval při svém vzniku i řídkou soustavou 

státních policejních úřadů. Šlo o dvě policejní ředitelství - v Praze a v Brně a dvě policejní 
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komisařství - v Plzni a v Moravské Ostravě. Ke zřizování dalších byla zákonem 

 č. 165/1920 Sb. zmocněna vláda, jež je mohla řídit „kdekoliv toto sezná potřebu“[12]. 

Státní policejní úřady vznikaly tedy postupně tam, kde bylo třeba, a také podle 

finančních možností státu. Podle velikosti a charakteru plněných úkolů to byla policejní 

ředitelství, komisařství, případně expozitury těchto úřadů a pohraniční policejní 

komisařství. Ke konci dvacátých let jich bylo již ke třicítce, avšak jejich činnost nebyla 

nijak zvlášť koordinována [12]. 

Při hrozícím a narůstajícím fašistickém nebezpečí se začala státní policejní správa 

sjednocovat, k čemuž napomohlo vládní nařízení č. 51/1936 Sb. z. a n. Policejní úřady 

vznikaly podle potřeby a bez ohledu na souhlas obce, takže v roce 1938 u nás bylo již přes 

sto policejních úřadů. 

Ke konci dvacátých let se tak policejní ředitelství v Praze, v jehož čele byl policejní 

prezident, členilo na prezídium, jemu přičleněná oddělení, samostatná odborná oddělení, 

zvláštní ústředny s celostátní působností, sbory uniformované a neuniformované stráže 

bezpečnosti. 

Bezpečnostní oddělení se zabývalo všeobecnou agendou veřejné bezpečnosti a dělilo 

se na několik dalších speciálních útvarů, jako např. železniční oddělení, poštovní, 

mravnostní, evidenční, oddělení krádeží a další. V roce 1929 byla při bezpečnostním 

oddělení zřízena Všeobecná kriminální ústředna s celostátní působností. Ta vedla ústřední 

evidenci zločinců, pátrala po nezvěstných osobách, poskytovala pomoc úřadům při stíhání 

zločinců, při identifikaci mrtvol, měla na starost výcvik bezpečnostních orgánů 

 v organizaci pátrání. Stejně jako jinde byly výkonnými orgány policejního ředitelství 

sbory uniformované a neuniformované bezpečnosti [12]. 

5.2 Vývoj po roce 1945 

V roce 1945 se základem nové státotvorné činnosti v osvobozeném československém 

státě se stal Košický vládní program. Směr výstavby nového bezpečnostního sboru 

formuloval ministr vnitra takto: Četnictvo a policii nerozpouštět, ale očistit a ponechat ve 

výkonu služby, protože je zatím nemůžeme nahradit novými vycvičenými orgány. 

Podchytit ozbrojenou masu občanstva a snažit se urychleně začlenit mladé a vhodné lidi do 

bezpečnostní služby. Utvořit zvláštní pohotovostní jednotky jako zálohy pro pohraničí.  
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 Jiná byla v této době situace na Slovensku, zde bylo četnictvo rozpuštěno. 

V Čechách a na Moravě ve stejné době existovaly již tři druhy bezpečnostních složek: 

revoluční oddíly (Revoluční gardy, Národní milice apod.), na závodech Závodní milice 

a policejní a četnický aparát. Z těchto všech složek byli vybírání příslušníci pro nový Sbor 

národní bezpečnosti. Téhož roku, 30. června, byla vyhlášena nová organizace Sboru 

národní bezpečnosti, která měla odstranit odlišný vývoj v jednotlivých částech republiky. 

K říjnu 1945 měl celý bezpečnostní aparát 34 396 příslušníků. SNB přebírá veškeré úkoly, 

četnictvo bylo zrušeno [12]. 

Ve stejném měsíci byly vytvořeny tzv. zemské odbory bezpečnosti (ZOB), působící 

při zemských národních výborech v Praze a Brně a expozitura brněnského ZOB v Ostravě. 

Zemské odbory bezpečnosti měly za úkol organizovat a řídit všechny složky vnitřní 

národní bezpečnosti v Čechách. Jejich vlastní organizaci tvořila čtyři oddělení: 

 ZOB I - vnitro  

 ZOB II - zpravodajský úsek  

 ZOB III - právní a správní úsek  

 ZOB IV - dopravní úsek 

Jednotlivé složky bezpečnosti tvořily: 

 Pořádková služba - většinou příslušníci bývalého četnictva a policie  

 Kriminální služba - specializovaní příslušníci, také většinou staří příslušníci  

 ZOB II - zcela nová zpravodajská složka  

 Státní bezpečnost  

 Pohotovostní pluk 1 NB - zcela nový útvar - většinu tvořili nově přijatí příslušníci 

Pohotovostní pluk 1 NB byl vytvořen v létě 1945. Důvodem pro zřízení tohoto 

útvaru byla především činnost nacistických teroristických skupin "wehrwolf" (vlkodlaci), 

oddílů sestavených většinou z bývalých příslušníků SS a Hitlerjugend, kteří prováděli 

 ke konvi války teroristické, sabotážní a diverzní akce na osvobozeném území [12]. 

Jeho příslušníci prošli intenzívním výcvikem tak, že již koncem července 1945 

zaujali své pozice v celém severním a severozápadním pohraničí, přibližně na oblouku 

Trutnov - Ústí nad Labem - Karlovy Vary - Tachov. Hlavním úkolem bylo zabezpečit 

střežení státní hranice. Postupně, jak se situace konsolidovala, byly jednotky pluku stále 

více využívány přímo pro ochranu státní hranice, kterou do listopadu 1945 vykonávaly 

útvary armády a příslušníci Finanční stráže. Počátkem roku 1946 jednotky Pohotovostního 

pluku 1 NB reorganizovány a vznikají z nich Pohraniční útvary SNB - 9600. Nová sestava 
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těchto útvarů byla zaujata dnem 1. července 1946. a zajišťovala nepřetržité střežení státní 

hranice o celkové délce 2 116 km [12]. 

Od roku 1950 do roku 1954 došlo k mnoha změnám a reorganizacím, kdy se hledala 

optimální a funkční struktura. Nakonec všechny úkoly bezpečnosti přešly pod MV. V 

lednu 1954 vešla v platnost nová organizační struktura československé bezpečnosti. 

Řídícím orgánem Veřejné bezpečnosti se stala Hlavní správa VB. Té byly podřízeny 

krajské správy a okresní oddělení MV. Pro boj proti trestné činnosti byly zřízeny nové 

odbory podléhající Hlavní správě VB. 

Na přelomu 50. a 60. let podstatně ovlivnila činnost československé bezpečnosti 

nová územní organizace státu. Místo původních 19 krajů, členěných na 306 okresů 

a 14 807 obcí, bylo nově vytvořeno 10 krajů se 108 okresy a Hlavní město Praha 

s 10 obvody. V této souvislosti bylo utvořeno 10 krajských správ MV a u každé z nich 

správa VB. Byla zachována městská správa VB v Praze s obvodními odděleními. 

Na jednotlivých okresech byla vytvořena okresní oddělení MV, v jejichž rámci pracovala 

oddělení VB. Nová organizace vešla v platnost od 1. 4. 1960. Koncentrace činnosti 

do sídel okresů mělo negativní dopad zejména v tom, že výkon služby se neustále 

vzdaloval od přímých potřeb lidí. 

Počínaje 1. lednem 1964 byla postupně zřizována oddělení VB, jako základní 

organizační článek Veřejné bezpečnosti. Jejich úkolem bylo zabezpečit veřejný pořádek, 

ochranu vlastnictví, život a zdraví občanů, bezpečnost a plynulost silničního provozu apod. 

Další významnou organizační změnu zaznamenalo vydání rozkazu ministra vnitra 

č. 12 z 24. 3. 1966, na jehož základě byly zrušeny krajské správy MV a okresní oddělení 

MV. Zřízeny byly krajské správy SNB a okresní oddělení VB. Tato úprava prokázala 

 do jisté míry svou životaschopnost a opodstatněnost [12]. 

K dalším zásadním změnám v postavení a systému Sboru národní bezpečnosti došlo 

v letech 1968 - 1969. Ústavním zákonem č. 143/1968 vznikla československá federace. 

Otázky bezpečnosti byly svěřeny federálnímu ministerstvu vnitra a ministerstvům vnitra 

obou republik. Realizace principů federativního státoprávního uspořádání byla dána 

 v novém zákoně č. 40 o SNB ze dne 24. 4. 1974. Rozhodnutím vlády byly zřízeny také 

pohotovostní útvary VB. 
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Dějinný vývoj organizace a činnosti Sboru národní bezpečnosti byl ukončen 

revolučními změnami ve státě a společnosti, které započaly 17. listopadu 1989 [12]. 

5.3 Vývoj po roce 1989 

Události ke konci roku 1989 odstartovaly demokratické změny v celé společnosti. 

Vlastní organizace policie dosavadního SNB se zpočátku dotkly jen minimálně a spočívaly 

v rušení některých útvarů, zejména státní bezpečnosti, neboť nejprve musel proběhnout 

demokratický proces a schváleny příslušné zákony. Do té doby byly plněny úkoly zejména 

na úseku veřejné bezpečnosti. V přechodném období došlo k oddělení SNB 

 od politického vlivu jednak zrušením politických funkcí a jednak vystoupením příslušníků 

z komunistické strany a dále činností občanských komisí. Všechny změny měly charakter 

prozatímních interních předpisů. Výraznou změnu náplně a obsahu přinesl až Zákon 

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, který policii definoval, právně ji vymezil a 

stanovil její úkoly. Organizace však zůstala v podstatě stejná. Pouze došlo ke změnám 

názvů útvarů a zřizování většího počtu zejména základních útvarů, což souviselo s velkým 

nárůstem kriminality na počátku 90. let. K 31. 12. 1992 došlo k rozpadu federace a úkoly 

federálního ministerstva vnitra převzalo Ministerstvo vnitra České republiky. 

 Následovaly další právní předpisy, novely a interní nařízení, které upravovaly spíše 

dílčí problematiky státní správy v oblastech, kde působí policie například novela Trestního 

zákona a Trestního řádu, Zákon o přestupcích, Zákon o provozu na pozemních 

komunikacích a další, avšak neřešily organizaci policie komplexně, pouze byly součástí 

reformy jako celku. V posledních letech největší změny přinesl Zákon č. 361/2003 Sb., 

 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 

ze dne 23. 9. 2003, který po několika odloženích nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 2007 a 

odstartoval změny uvnitř policie, zejména v personálních otázkách. 

Ke dni 1. 1. 2009 nabývá účinnosti nový Zákon o Policii České republiky jako 

součást reformy policie, která bude předmětem dalších kapitol. 
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6. Reforma Policie České republiky 

6.1 Podstata reformy 

První a zároveň poslední větší reforma policejních činností a pravomocí proběhla 

v roce 1993 v souvislosti s rozdělením státu a vznikem samostatné České republiky. 

Od tohoto data se policie vyvíjela tak, jak se vyvíjela česká společnost a potřeba změn se 

řešila novelami dosud účinného zákona, jejichž počet dosáhl více než tří desítek. Po více 

než 15ti letech od zřízení novodobého policejního sboru bylo jasné, že právní úprava 

oblasti veřejného pořádku je roztříštěná, nekoordinovaná a tím pádem nedostatečně 

efektivní.  

V roce 2006 byla zpracována rozsáhlá analýza policejních činností, která se stala 

materiálem pro dlouho očekávanou reformu. Jejími hlavními představiteli jsou ministr 

vnitra Ivan Langer a policejní prezident Oldřich Martinů. 

Podkladový materiál (koncept Reformy) byl diskutován v Parlamentu ČR, 

se zástupci Ministerstva vnitra ČR, policie, s hejtmany a s odbornou i laickou veřejností. 

Příprava a realizace Reformy se stala prioritou programového prohlášení vlády. Hlavním 

cílem Reformy je přeměnit současnou českou policii v moderní policejní sbor, který 

tvoří profesionálně vystupující policisté pracující v odpovídajících podmínkách [10]. 

Samotná Reforma je komplexem legislativních a nelegislativních opatření 

rozdělených do následujících 10 pilířů: 

I. působnost a pravomoci policie a dalších subjektů při zajišťování vnitřní 

bezpečnosti státu 

II.územní členění a organizační struktura 

III.nové ekonomické postavení policie 

IV.vnitřní a vnější kontrola 

V. vzdělávání policistů - klíč k profesionalitě 

VI.služební zákon – práce s lidmi 

VII.projekt P1000 

VIII. nová struktura neuniformované policie 

IX.elektronizace práce 

X. debyrokratizace [10] 

V roce 2007 byla Reforma představena veřejnosti, v polovině roku 2008 byly 

v Parlamentu ČR schváleny: nový Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

a Zákon č. 274/2008 Sb., tzv. „Změnový“. Zbývající část roku 2008 byla vyhrazena 
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přípravě na aplikační praxi nových zákonů. S účinností od 1. ledna 2009 začala policie 

pracovat v nových reformovaných podmínkách a naplňovat tak Reformu v praxi [10]. 

Cíle a záměry navrhovatelů reformy vychází ze specifikace hlavních problémů 

policie, kterými jsou zejména: nesladěnost územního členění policie s územním 

uspořádáním ČR, složitá vnitřní organizační struktura policie, velké zatížení množstvím 

nepolicejních činností, zastaralé služebny, technické vybavení a vozový park, roztříštěnost 

informačních systémů (více jak 50), nepropojení informačních systémů s ostatními orgány, 

celková vysoká byrokracie, vysoké rozmělnění odpovědnosti na všech řídících úrovních a 

další [9]. 

Cílem reformy je dosáhnout stavu, kdy důvěryhodná policie bude vnímána občany 

jako partner, pomocník a ochránce, policisté budou hrdí na svoji příslušnost k policejnímu 

sboru a svou práci, bude zajištěno bezpečí pro občany a zajištěny dobré pracovní 

podmínky pro policisty [10]. 

6.2 Právní rámec pro realizaci reformy 

Právní rámec pro realizaci Reformy je vytvořen novým zákonem o policii, který je 

rozpracován v 3. kapitole a tzv. Změnovým zákonem (zákon č. 274/2008 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o PČR) [5], [6]. 

Změnový zákon – jedná se vlastně o změnu většího počtu zákonů, celkem 

novelizováno 59 souvisejících zákonů (např. o obecní policii, o svobodném přístupu 

k informacím, o silničním provozu, o trestním řízení atd.). které upravují pravidla 

spolupráce a spoluodpovědnosti s dalšími subjekty, které rovněž zajišťují vnitřní 

bezpečnost. Cílem tohoto zákona je uvolnit síly a prostředky policie od dílčích činností 

k hlavním úkolům. [6] 

Návrh uvedených zákonů byl zpracován na základě rozsáhlých analýz, které jsou 

obsaženy v důvodových zprávách těchto zákonů [7] a [8]. Nadále se budu věnovat 

ekonomické, územní a organizační reformě, což je zároveň obsahem pilířů II, III a 

VIII oficiální prezentace celkové Reformy Policie České republiky. 
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7. Ekonomická reforma Policie České republiky 

7.1 Dosavadní model policejní ekonomiky a varianty návrhů 

Třetím pilířem reformy je nové ekonomické postavení policie. Analýza dosavadního 

stavu a jeho nedostatků i návrhy řešení jsou popsány detailně v důvodové zprávě vládního 

návrhu zákona o Policii České republiky č. 273/2008. 

Definice nedostatků: 

Z ekonomického pohledu neměla policie právní subjektivitu, funkcionáři 

v majetkoprávních vztazích vystupovali na základě delegace centra (Ministerstva vnitra). 

Ekonomické procesy v policii byly centralizovány, vše řídilo policejní prezidium, 

což vedlo ke zvýšené byrokracii při zajišťování ekonomických činností, nepružnosti 

při zadávání veřejných zakázek a pořizování majetku, k pomalé reakci na potřeby 

praktického výkonu policejní práce.  

Policejní funkcionáři byli odpovědni za činnost jim podřízené části policie, avšak 

nedisponovali ekonomickými nástroji k ovlivňování kvality policejní práce. Ekonomičtí 

pracovníci na Policejním prezidiu tyto nástroje měli, avšak za kvalitu výkonu práce 

jednotlivých součástí neodpovídali. 

Programové financování určovalo investiční i neinvestiční projekty 

a neumožňovalo operativní přesuny mezi položkami v průběhu roku, čímž omezovalo 

možnost reagovat na potřeby praktického zajištění výkonu policejních činností [7]. 

Varianty návrhů: 

I. Ponechat stávající stav, provést změny v programovém financování tak, aby se 

nevztahovalo na neinvestiční akce a provést externí audit a zmapování ekonomických 

procesů za účelem určení větší efektivity vynakládání finančních prostředků. 

II. Ustanovit policii jako organizační složku státu a jako jednu samostatnou účetní 

jednotku. Tato varianta je sice nejjednodušší, avšak řešila by pouze postavení policie. 

III. Ustanovení 14 krajských správ policie, jako organizačních složek státu 

a samostatných účetních jednotek. Postavení Policejního prezidia zůstane stejné tj. zůstane 

součástí organizační složky státu (Ministerstva vnitra) – po ekonomické stránce [7]. 
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Po vyhodnocení všech variant, zejména s ohledem na nové územní uspořádání, bylo 

rozhodnuto o realizaci třetí varianty, neboť řeší všechny podstatné problémy. 

7.2 Podstata ekonomické reformy a zhodnocení dopadů 

Ekonomická reforma je upravena Zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky. Podle § 8 se krajská ředitelství stávají organizační složkou státu a účetní 

jednotkou, jehož příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Krajský 

ředitel se zároveň stává vedoucím organizační složky státu. Útvary policie zřízené jeho 

působností jsou vnitřními organizačními jednotkami krajského ředitelství. Vyhláškou MV 

č. 443/2008 bylo stanoveno 8 krajských ředitelství policie platných od 1. 1. 2009 

do 31. 12. 2011. Každému krajskému ředitelství bylo Českým statistickým úřadem 

přiděleno IČO s platností od 1. 1. 2009. Majetek s nímž budou krajská ředitelství 

hospodařit určuje ministr vnitra opatřením. Stejně tak přechází prostředky z různých účtů 

na obdobné účty u krajských ředitelství. Krajská ředitelství tyto prostředky budou 

používat, členit a nakládat s nimi v souladu s rozpočtovými pravidly, která jsou dány 

zákonem a v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými normami [5]. 

Vlastní předání majetku bude provedeno formou delimitace. Delimitace je vytyčení, 

určení, vymezení hranic nebo působnosti. V ekonomické praxi to znamená úplné převedení 

či předání příslušné jednotky, například objektu nebo útvaru, včetně fyzického majetku 

(budovy), provozních nákladů, personální obsazení a mzdových nákladů. Například 

v Severočeském kraji dochází k delimitaci zdravotního ústavu, který se stává samostatnou 

OSS. V celé policii dochází k delimitaci cizinecké a pohraniční policie, která bude nadále 

organizační jednotkou policejního prezidia. Stejnou formou dojde i k vytvoření nových 

krajských ředitelství k 1. 1. 2012. 

Mimo vymezení majetku a delimitace dojde také k optimalizaci organizační 

struktury ekonomického úseku. Nová systemizace přináší snížení počtu pracovníků 

ekonomického úseku, například v rámci Severočeského kraje ze 700 na 571. Dále velmi 

podstatně mění organizační strukturu. Z původního schéma (příloha č. 7) je vidět 

8 procesů řízení, které se mění na 6, čímž se linie řízení stávají přímější. Snížení počtu 

pracovníků se dosáhne zrušením mezičlánků v řízení (zrušením okresních ředitelství), 

rozšířením kompetencí a zvýšením výkonnosti pracovníků. Cílem je zajištění operativnosti 

a zpětné, okamžité vazby na základní útvary. Vazba bude zajištěna jednotlivými územními 
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pracovišti ekonomického odboru, to jest ekonomickými odděleními. Základní linie řízení 

bude velmi krátká: Krajský ředitel – zástupce pro ekonomiku – územní pracoviště 

(ekonomické oddělení) – útvary. 

Ekonomická oddělení jsou oproti dřívějším oddělením na úrovni okresních ředitelství 

menší (viz příloha č. 15). Byly zrušeny zejména dělnické profese: instalatér, svářeč kovů, 

zámečník, tesař, skladník, fotograf. Specializované profese budou nahrazeny funkcí 

provozáře (1-2 pracovníci), který bude mít na starosti běžné opravy a údržbu. Náročnější 

opravy budou řešeny formou zakázek soukromému sektoru. (Za účelem posouzení 

hospodárnosti těchto opatření byly vypracovány studie sdružením Deloitte Touche 

Tohmatsu, avšak jsou k dispozici pouze Policejnímu prezidiu.) Dále byl značně omezen 

počet dopravních referentů – řidičů. Místo občanských zaměstnanců zajišťují funkci řidičů 

přímo policisté ve výkonu. Rovněž místo vrátných bývá ostraha objektů částečně 

nahrazována policisty z výkonu. Tímto, v rámci ekonomického oddělení 

v Ústí nad Labem, došlo ke snížení počtu pracovníků z 50 – stav k 1. 1. 2008 na 31 – stav 

k 1. 1. 2009. Rozdíl činí 19 pracovníků. 

Ekonomickou reformou dojde k větší ekonomické nezávislosti jednotlivých útvarů  

a větší převoditelnosti prostředků mezi položkami rozpočtu útvaru. Kraje budou mít 

jednodušší systém ekonomického zabezpečení s menším počtem zaměstnanců na menším 

teritoriu, s univerzálnějším působností a s větší možností zastupitelnosti. Decentralizovaná 

jednotka má lepší možnosti dosáhnout dohody s územními samosprávnými celky, 

jednodušeji sdružovat prostředky a tím lépe zajišťovat priority na úseku vnitřní 

bezpečnosti. 

Zda dojde skutečně k naplnění těchto cílů i v praxi nelze v současné době vyhodnotit, 

neboť teprve probíhá transformační období. Částečně je možné ekonomické dopady 

porovnat s pozitivními dopady při zrušení okresních úřadů, avšak tyto studie jsou 

k dispozici pouze Policejnímu prezidiu ČR. Na základě praxe a vlastního pozorování lze 

již nyní konstatovat, že některé činnosti vykonávané civilními zaměstnanci nyní 

vykonávají přímo policisté, například kriminalisté ve výjezdu plní úkoly řidiče, zejména 

v mimopracovní době, nebo ostraha objektů je místo civilními vrátnými zajišťována 

službou pořádkové policie. Tento přístup na jedné straně přináší úsporu mzdových 

prostředků, na straně druhé však odvádí policisty ve výkonu od jejich hlavní činnosti. 
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8. Územní reforma Policie České republiky 

8.1 Podstata územní reformy 

V předchozích kapitolách jsem popsal stav územního uspořádání i organizační 

struktury na dosavadních třech řídících úrovní policie. Nabytím účinnosti současného 

Zákona o Policii České republiky k 1. 1. 2009 došlo k několika zásadním změnám. V první 

řadě jde o nové uspořádání územní organizace policie. 

Nový zákon zavádí 14 krajských ředitelství policie, útvarů s územní působností. 

Územní obvod těchto ředitelství je shodný s územním obvodem VÚSC. Názvy a sídla KŘ 

jsou uvedeny v příloze zákona. V praxi však není možné zřídit všechna ředitelství 

najednou. Vzhledem k tomu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 bude probíhat transformační 

období. Dosavadních 8 krajských správ policie se dočasně změní na 8 KŘ a postupně bude 

vytvořeno 6 nových. Předpokládané termíny jsou limitovány výstavbou nových objektů, 

popřípadě rekonstrukcí současných objektů policie pro sídla ředitelství. Do prosince 2010 

se předpokládá dokončení sídel v Liberci, Olomouci a Jihlavě, do června 2011 

v Karlových Varech a do prosince 2011 v Pardubicích a ve Zlíně [10]. 

 Obr. 2 staré členění – 76 okresních ředitelství [11]. 

Na obrázku č. 2 je vidět 8 krajských správ se starým členěním na 76 okresních ředitelství 

s podbarvením územních obvodů VÚSC. Přesahy správ s kraji jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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Obr. 3 nové členění – 14 krajských ředitelství [11]. 

Na dalším obrázku je již 14 krajských ředitelství s totožným územím VÚSC. Již 

v současné době existuje 8 krajských ředitelství. Názvy a sídla těchto krajských ředitelství 

byly zřízeny vyhláškou MV č. 443/2008Sb., ze dne 11. 12. 2008 s účinností od 1. 1. 2009 

do 31. 12. 2011. Jejich současné území je totožné s novými ředitelstvími pouze v případě 

ředitelství Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. U ostatních KŘ dojde k vytvoření 

rozdělení stávajících území nebo delimitací částí, zpravidla bývalých okresů. 

Náklady na výstavbu nových KŘ budou z velké části hrazeny z peněz získaných 

odprodejem nepotřebného majetku. Personálně budou tato ředitelství obsazena tak, že 

nedojde k navýšení současných početních stavů policistů ani občanských zaměstnanců 

policie a tím ani k nárůstu požadavků na mzdové prostředky. Odhadované finanční 

náklady na zřízení 6ti nových krajských ředitelství policie byly před dvěma lety vyčísleny 

v rozmezí 5 – 7 mld. Kč. Nyní jsou odhadovány ve výši 1,2 mld. Kč. Předpokládá se 

snížení odprodejem majetku ve výši 421 mil. Kč, čímž dojde k výraznému snížení 

celkových předpokládaných výdajů na 779 mil. Kč z rozpočtu policie [10]. 

Vytvoření 14 krajských ředitelství policie je zásadní organizační změnou, kterou 

se docílí stavu, kdy každý krajský policejní ředitel bude mít v osobě hejtmana partnera, 
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se kterým bude moci společně řešit bezpečnostní problémy daného území a společně tak 

sdílet teritoriální odpovědnost za bezpečí ve svém kraji. 

8.2 Nová vnitřní organizační struktura 

Další podstatnou změnou ve vnitřní organizaci je zrušení jedné řídící úrovně a to 

okresních ředitelství. Strukturu okresního ředitelství jsem popsal na příkladu OŘ Ústí nad 

Labem ve 4. kapitole. Zrušením OŘ došlo k zániku zejména řídící funkce a to okresního 

ředitele. Všechny ostatní oddělení, služby nebo skupiny byly zachovány a pouze 

organizačně převedeny jako územní pracoviště pod krajské ředitelství. Následuje popis 

změny jednotlivých částí bývalého OŘ: 

Kancelář ředitele OŘ – zrušena. 

Operační střediska na úrovni okresů byla převedena pod integrované operační středisko 

na úrovni kraje, které se skládá z jednotlivých pracovišť za každé bývalé OŘ. 

Organizační skupina – zrušena – jednotliví pracovníci převedeni na jiné funkce. 

Preventivně informační skupina – převod pod preventivně informační oddělení v rámci 

kanceláře ředitele KŘ, fyzicky zůstávají na místě jako územní pracoviště.  

Skupina služební přípravy – převod pod školní policejní středisko v rámci ředitelství pro 

řízení lidských zdrojů KŘ, fyzicky zůstávají na místě jako oddělení pro jednotlivá území. 

Oddělení vnitřní kontroly – převod pod odbor vnitřní kontroly pod kancelář ředitele KŘ. 

Fyzicky opět zůstávají na místě jako oddělení pro jednotlivá území.  

Ekonomické oddělení – podrobně pospáno v kapitole 6. 

Skupina informačních a komunikačních technologií – vzniká jako oddělení 

informačních a komunikačních technologií, pracovníci fyzicky zůstávají na dosavadních 

územních pracovištích, administrativně spadá pod odbor těchto technologií a náměstka 

ředitele KŘ pro ekonomiku.  

SKPaV – vznikají jednotlivé územní odbory SKPV s působností pro bývalé území OŘ, 

které fyzicky zůstávají na místě a administrativně spadají pod náměstka ředitele KŘ 

pro SKPaV. (V Severočeském kraji je celkem 11 územních odborů.) 
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Skupina technické ochrany – původně v rámci jednotlivých SKPaV se mění na oddělení 

technické ochrany, fyzicky zůstává na územních pracovištích, administrativně 

pod odborem technické ochrany, který spadá pod náměstka ředitele KŘ pro SKPaV. 

Služby pořádkové, železniční a dopravní policie – všechny základní útvary (obvodní, 

místní, železniční oddělení, oddělení hlídkové služby a dopravní inspektoráty) jsou nadále 

administrativně vedeny pod územními odbory vnější služby a podléhají přímo 

náměstkovi ředitele KŘ pro vnější službu (stejně jako operační střediska). 

Skupina služební kynologie – se mění na skupinu základních kynologických činností 

na územních pracovištích a spadá pod oddělení služební kynologie, odbor služby 

pořádkové policie na úrovni KŘ, které spadá pod náměstka ředitele KŘ pro vnější službu. 

Služba správních činností – inspektoráty pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy se mění 

na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - fyzicky zůstávají na územních 

pracovištích avšak spadají pod stejnojmenný odbor řízený náměstkem ředitele KŘ pro VS.  

Pro zpracování změn byla použita organizační schémata a schémata nové vzorové 

systemizace, která jsou obsažena v přílohách č. 3 - 7 a 10 - 14. 

Všechny změny lze shrnout na tato konstatování: 

1. Zrušena funkce okresního ředitele, zástupce a vedoucí kanceláře ředitele. 

2. Všechny funkční činnosti a služby zůstávají fyzicky na místě a mění se názvy 

a administrativní zařazení do struktury KŘ, čímž odpadá jeden řídící mezičlánek. 

3. Úplně byly zrušeny pouze některé dělnické profese na ekonomických odděleních. 

4. Nebyly zrušeny žádné základní útvary. 

5. Nedošlo ke snížení početního stavu policistů v přímém výkonu. 

6. Výkon základních policejních činností je zajišťován dvěma typy služeb 

jednotlivými územními odbory vnější služby (základní útvary) a jednotlivými 

územními odbory SKPaV. 

7. Podpůrné činnosti jsou zajišťovány z krajské úrovně formou územních pracovišť. 

Změnami dojde také k posílení osobní odpovědnosti konkrétních vedoucích 

pracovníků za bezpečnostní situaci ve svěřeném teritoriu (především vedoucích územních 

odborů) a ke značným úsporám finančních prostředků, zejména ve mzdové oblasti, neboť 

na této úrovni bude v republikovém měřítku zrušeno cca 320 systemizovaných služebních 

míst ředitelů, jejich zástupců a vedoucích kanceláří OŘ. Předpokládaná úspora 

na mzdových prostředcích se bude pohybovat kolem 120 mil. Kč ročně. Tato místa budou 
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následně využita zejména pro posílení přímého výkonu služby, zajištění nových úkolů 

policie a personálního obsazení nově budovaných krajských ředitelství policie [10]. 

Z výše uvedeného popisu změn vyplývá současná struktura KŘ policie. Porovnáním 

příloh č. 3 a 10 je vidět, že došlo k značným organizačním změnám, kdy mimo změn 

názvů došlo i ke zmenšení počtu řídících linií z 8 na 6 a výraznému napřímení těchto linií 

zrušením řídících mezičlánků. Organizační struktura všech krajských ředitelství je shodná. 

Oproti tomu v organizační struktuře Policejního prezidia k tak výrazným změnám 

nedošlo – porovnání v přílohách č. 1 a 9. V podstatě došlo k sjednocení systému služby 

SKPV a vzniku ředitelství pro řízení lidských zdrojů.  

8.3 Personální změny v souvislosti s územní reformou 

Pro stabilizaci personální situace a optimální rozložení služebních (pro policisty) 

a pracovních (pro občanské zaměstnance) míst byla zpracována nová systemizace. 

Systemizaci jako pojem zavádí zákon o služebním poměru [4] v § 4 a znamená stanovení 

počtu pracovní (služebních) míst včetně kvalifikačních požadavků. 

V rámci nové systemizace služebních a pracovních míst policie byl snížen a ještě 

bude snížen celkový počet řídících míst. Celkový poměr mezi řídícími a řízenými 

pracovníky byl původně 1:8, nyní je 1:11, dále je patrná snaha o poměr výkon 

přímý/nepřímý 8,5:1 a poměr policista/občanský zaměstnanec 4,5:1 (poměry budou plně 

respektovány od ledna 2009). V souvislosti se vznikem 6ti nových krajských ředitelství 

dojde zpětně k částečnému nárůstu řídících míst, přesto však na úrovni přímého výkonu 

dochází k mírnému posílení. Například na krajském ředitelství Severočeského kraje za rok 

2008 došlo k nárůstu plánovaných míst policistů z 4 651 na 4 671, rozdíl o 20, a naopak 

ke snížení počtu občanských pracovníků z 1 178 na 1 126, rozdíl 52. Viz příloha č. 16. 

Od 1. 1. 2009 dojde k dalším změnám, které však z přílohy nejsou patrné vzhledem 

k delimitaci původního okresu Semily ke KŘ Severočeského kraje [10]. 

Celkově k výrazným změnám v počtu policistů a občanských pracovníků 

v souvislosti se zřízením nových ředitelství nedojde. Nová KŘ budou vytvořena částečně 

rozdělením počtu stávajících plánovaných míst a částečně budou doplněna o policisty 

uvolněné rušením pohraniční policie v rámci reformy služby cizinecké policie. 
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9. Struktura a uspořádání policejních složek v zemích EU 

9.1 Popis policejních složek vybraných zemí 

Z množství zemí evropské unie jsem vybral jen několik zástupců a to zejména zemí, 

které jsou naší republice blízké vzdáleností, problematikou nebo rozlohou. Uvedené země 

popisuji z pohledu vazby teritoriálního (horizontálního) uspořádání policejních složek 

a jejich vazbu na síť územně samosprávných či jiných administrativních jednotek 

9.1.1 Spolková republika Německo. 

Spolková republika Německo je složena z 16ti spolkových zemí, které mají relativně 

samostatné postavení. Společná je zahraniční, monetární, daňová a celní politika, trh práce, 

letectví, armáda a federální celní stráž. Německo se dále člení na 444 okresů. 

Struktura současné německé policie je dvojkolejná. Je složena z Bundespolizei 

(BPOL) – Federální policie, která je primární uniformovanou federální policejní silou 

a podléhá přímo Federálnímu ministerstvu vnitra a Landespolizei, tedy policie spolkové 

země, která je základním kamenem policejního systému a podléhá exekutivě jednotlivých 

spolkových zemí. 

BPOL byla do reformy z roku 2005 známá jako Federální pohraniční stráž 

a v minulosti měla vojenský status. Teritoriálními řídícími články jsou prezidia, kterých je 

5 s názvy Sever, Východ, Střed, Jih, Západ. Tato prezidia řídí 19 oblastních ředitelství 

(ekvivalent krajských policejních správ). Základními články jsou inspektoráty. Je jich 128, 

z toho 82 místní, 18 kriminálního vyšetřování a ostatní různého speciálního zaměření. 

BPOL zaměstnává okolo 40 000 pracovníků z toho 30 000 ve služebním poměru. 

Dále na federální úrovni působí Spolkový úřad vyšetřování. Rovněž spadá 

pod Federální ministerstvo vnitra. Zde pracuje okolo 5 200 vyšetřovatelů. Tato struktura 

nerespektuje hranice spolkových zemí. Pokračuje zde však reformní proces, na jehož 

závěru se počítá se slučováním na 8 oblastních ředitelství, které již budou hranice zemí 

respektovat [1]. 

Landespolizei – Bavorsko. Bavorsko je spolková země, která se rozlohou a počtem 

obyvatel blíží České republice. Bavorská policie prošla nedávno reorganizací, kdy 
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v současné době je založena na třístupňovém modelu: Bavorské ministerstvo vnitra, 

policejní prezidia (ekvivalent krajské správy) a policejní inspektoráty s policejními 

stanicemi. Reforma znamenala zrušení článku policejních ředitelství (ekvivalent okresů). 

Počet prezidií byl zvýšen ze 7 na 10 a jejich území jsou kompatibilní se samosprávným 

členěním Bavorska a mohou odpovídat jednomu až dvěma krajům územní samosprávy. Na 

stejné úrovni jako prezidia jsou samostatné složky policie: Bavorský zemský kriminální 

úřad, pohotovostní pořádková police a další [1]. 

Inspektoráty jsou podle zaměření policejní, dopravní nebo kriminálně policejní, 

v jednom kraji okolo 30 stanic. Celkem má bavorská policie asi 33 000 policistů. 

9.1.2 Finská republika 

Finsko má 6 administrativních krajů. Organizačně je policie řízena policejním 

odborem ministerstva vnitra. Má celkem tři stupně: policejní odbor MV, oblastní policejní 

velitelství a místní policii. Na stejné úrovni jako oblastní velitelství jsou speciální útvary 

s celostátní působností. 

Oblastních policejních velitelství je celkem 7 - podle 6ti administrativních krajů a 

policejní velitelství Helsinky, které vykonává některé činnosti celostátního útvaru. 

Velitelství jsou vždy součástí krajské administrativy – opět obdoba odboru na krajské 

úrovni.  

Organizace místní policie rovněž respektuje územně správní členění země. Celkem je 

90 policejních celků (obdoba okresů), kdy na každý okres připadá 5 obcí. Policie mimo 

základních policejních činností vykonává některé služby pro obyvatelstvo z oblasti veřejné 

správy, například vydávání dokladů a další. Dále místní policie disponuje asi 

280ti policejními stanicemi to je jedno na každých 1,5 obce. Celkem zaměstnává 11 000 

pracovníků, z toho 8 000 policistů [1], [3]. 

9.1.3 Republika Rakousko 

Rakousko se člení na 9 spolkových zemí, 99 politických okresů s 2 359 obcemi. 

Policie je podřízena ministrovi vnitra, kdy v čele policie stojí velitel Generálního 

ředitelství pro veřejnou bezpečnost – oddělení MV. Má celkem 9 Federálních policejních 

velitelství. Dále se dělí na 83 okresních a 27 městských policejních velitelství a 978 

inspektorátů. Federální oblastní velitelství mají územní organizaci podle správního členění 
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spolkových zemí. V každém jsou zřizována zemská policejní velitelství, která velí 

policejním inspektorátům, zemské kriminální úřadovny a zemská dopravní oddělení. Navíc 

zde působí 35 dálničních inspektorátů. Podle funkční stránky se police dělí 

na bezpečnostní policii a správní policii. 

Rakouská policie prošla v roce 2005 rozsáhlou reformou, kdy s dosavadních sborů: 

četnictva, Federální bezpečnostní stráže, Spolkového kriminálního úřadu a Správní policie 

byl vytvořen jednotný sbor. Tím byla značně snížena byrokratická složka policie. Nyní 

zaměstnává celkem 29 000 policistů [1], [3]. 

9.1.4 Polská republika 

Polsko je od roku 1999 administrativně členěno do 16ti vojvodství, 373 okresů a 

okolo 2 500 obcí. Organizace policie je hierarchická. Policie je rozdělena podle územního 

členění a podle jednotlivých služeb. Vrcholem organizační struktury je Hlavní policejní 

velitelství s velitelem podřízeným ministru vnitra. Velitel má svůj kabinet a tři zástupce: 

pro hlavní policejní štáb a agendu prevence kriminality (ekvivalent pořádkové policie), pro 

kriminální službu a třetí pro službu vyšetřování (včetně kriminalistických technik a všech 

podpůrných činností). 

Územní členění do jisté míry koreluje se správním členěním země. Tj. 16 policejních 

velitelství vojvodství, na další úrovni jsou okresní, městská a oblastní velitelství (počty 

jsou rozdílné od počtu okresů) a ty se člení na komisařství a strážnice Je zde patrná řídící 

struktura o třech úrovních. U policie pracuje okolo 120 000 pracovníků, z toho 20 000 

civilní zaměstnanci. Celkově se dá struktura charakterizovat obdobně jako struktura 

v České republice před reformou [1], [3]. 

9.1.5 Slovenská republika 

Od roku 1996 je Slovensko rozděleno na osm samosprávných krajů podle krajských 

měst. Kraje se dále dělí na 79 okresů. Organizačně jsou útvary členěny podle struktury 

soudů, tedy opět třístupňový model řízení: Prezidium Policejného zboru – krajská 

ředitelství PZ – okresní ředitelství PZ. Ve struktuře došlo v roce 2004 ke změnám a to 

zejména ve slučování okresních policejních ředitelství (54) s dosavadními okresními úřady 

vyšetřování (54) a zároveň ke snížení počtu okresů z 54 na 41. Z uvedeného vyplývá, že 
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policejní okresy neodpovídají územním okresům. Policejní kraje (8) již samosprávným 

odpovídají. V roce 2007 sloužilo u zboru okolo 20 300 policistů [1], [3]. 

9.2 Shrnutí popisu policejních složek vybraných zemí 

Ve většině zemí Evropské unie se policejní a administrativní jednotky v zásadě 

překrývají. Někdy policejní regiony obsahují více administrativních regionů a jen 

ve výjimkách se struktury nepřekrývají vůbec. Občas je patrná nesystémová role hlavního 

města, která provádí činnost pro větší území nebo i celou zemi (Helsinky – Finsko). Dále 

v jednotlivých zemích existují různé složky, které vykonávají část policejní práce a nelze je 

systémově zařadit. Ve většině zemí je využíván třístupňový model řízení. Rovněž v mnoha 

zemích došlo v několika málo letech k značným reformám, jejímiž cíli bylo slučování 

útvarů, odstraňování byrokracie, navýšení počtu policistů v přímém výkonu a územní 

uspořádání policie přizpůsobit správnímu členění země. 
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10.  Závěr 

Policie České republiky je částí společnosti. V každé společnosti dochází 

ke změnám. Tak, jak se mění společnost a její potřeby, musí se měnit i způsob jejího 

spravování. Je proto nezbytné, aby potřeby společnosti odrážela i policie. Reforma policie 

České republiky si klade za cíl dosáhnout stavu, kdy důvěryhodná policie bude vnímána 

občany jako partner, pomocník a ochránce, kdy bude zajištěno bezpečí pro občany 

a policisté budou hrdí na svoji příslušnost k policejnímu sboru.  

Vlastní reforma je dlouhodobý proces, který postihuje policii široce z mnoha 

pohledů. V této práci jsou popsány změny, ke kterým dochází zejména v organizační 

struktuře a v územním uspořádání. Tato hlediska mají podstatný vliv na funkčnost policie 

jako celku a považuji je za základní. K obdobným reformám došlo od roku 2000 ve většině 

evropských zemích s různou mírou úspěšnosti.  

Podstatu změn lze shrnout do několika bodů. Hlavní a nejdůležitější změnou je vznik 

14 samostatných krajských ředitelství policie, jejichž územní obvod bude totožný 

s územními obvody VÚSC. Každý krajský ředitel, tak bude moci řešit bezpečnostní 

problémy pouze s jedním krajským hejtmanem. Zároveň se každé krajské ředitelství stává 

samostatnou organizační složkou státu a účetní jednotkou, čímž dojde k zjednodušení toku 

peněz a zefektivnění financování.  

Další velkou změnou je vnitřní reorganizace. Zrušením jednoho článku řízení – 

okresních ředitelství – dochází ke zjednodušení modelu řízení, tím i ke zúžení řídících linií 

z 8 na 6 a k jejich napřímení. Současný model je Policejní prezidium – krajská 

ředitelství – územní útvary (územní odbory SKPV a základní útvary). Zajímavostí je, 

že ve většině evropských zemích zůstává třístupňový model řízení zachován. 

Toto uspořádání přináší i novou systemizaci míst, včetně úspory mzdových 

prostředků zrušením 320ti služebních míst ředitelů, jejich zástupců a dalších pracovníků 

zpravidla mimo přímý výkon. Uvolněná místa budou využita ke zřízení 6ti nových 

krajských ředitelství a k posílení přímého výkonu služby. Celkový poměr mezi řídícími 

a řízenými pracovníky byl původně 1:8, nyní je 1:11. Poměr výkon přímý/nepřímý je 

v současnosti 8,5:1 a poměr policista/občanský zaměstnanec 4,5:1. 
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Novou organizací se nebudou slučovat, ani rušit základní útvary. Zároveň dojde 

k posílení základních útvarů zpravidla o 1 tabulkové místo na útvar a tím i posílení 

přímého výkonu. Tak zůstane zachována dostupnost policie pro občany a zároveň nedojde 

k navyšování celkového počtu policistů a zaměstnanců policie a tím ani ke zvyšování 

mzdových nákladů.  

Další příznivý dopad na přímý výkon služby spatřuji v posílení pravomocí vedoucích 

pracovníků. Rozšířením pravomocí o ekonomické nástroje k ovlivňování kvality policejní 

práce a zjednodušením vazby na základní útvary v otázkách zajišťování materiálních 

potřeb a chodu útvarů, předpokládá zvýšení efektivnosti a možnost pozitivně motivovat 

policisty a tím zvyšovat kvalitu služby. 

Na objektivní zhodnocení všech dopadů reformy na policisty, jejich službu 

i veřejnost je brzy. Teprve od 1. 1. 2009 začalo transformační období, které bude ukončeno 

k 31. 12. 2011. Je otázkou zda dojde k naplnění všech cílů reformy. Jako v každém procesu 

může dále docházet k průběžným změnám. Za úspěšnou ji bude možno označit, pocítí-li 

změny k lepšímu především občané. 

Tato práce postihuje jen malou, ale významnou část změn. Již v této chvíli lze tyto 

dílčí změny vyhodnotit jako funkční z hlediska řízení a organizace. Všechna ostatní 

hodnocení budou možná nejdříve v roce 2010 po uplynutí alespoň jednoho účetního 

období. Cílem práce bylo popsat reformu v souvislosti s vývojem veřejné správy a celé 

společnosti. Shrnutím všech dostupných informací vzniká přehled, který spojuje data 

z různých úrovní a je výpovědí o minulosti, současnosti a možné budoucnosti. Tento 

přehled může sloužit jako zdroj informací zejména pro studenty, začínající policisty 

i laickou veřejnost. Práce obsahuje ucelený soubor starých i nových organizačních schémat 

struktur policie, který v této podobě nebyl dosud zveřejněn. Tato schémata jsem 

ve své práci porovnal a podrobně popsal a vyhodnotil v 8. kapitole. 

 Závěrem musím konstatovat, že ačkoli reforma policie přináší mnoho změn, dopad 

na přímý výkon služby bude pravděpodobně minimální. A to zejména z důvodu jen 

nepatrného posílení tohoto způsobu služby. Po uplynutí transformačního období a po jeho 

vyhodnocení bude zřejmě nutné řešit další otázky, jak personální, tak i úpravy pravomocí a 

vymahatelnosti práva. 
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