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1. Úvod 

Lidský faktor hraje stále prioritní roli v každém organizačním celku společnosti a ti, kteří mají 

na starosti řízení tohoto faktoru - zdroje se stávají plnohodnotnými členy vrcholového 

managementu a výraznou měrou se podílejí na úspěchu či neúspěchu jednotlivých 

organizačních článků veřejné správy. 

Na základě zkušeností z dalších států západní Evropy bylo přistoupeno na konci dvacátého 

století i v České republice ke komplexní reformě veřejné správy za použití moderních trendů 

v řízení lidských zdrojů. Tato reforma byla zaměřena především na komplexní řešení celé 

organizace veřejné správy, flexibilitu a zvýšení odpovědnostních vztahů, decentralizaci 

managementu a redukce nadbytečného počtu pracovníků, zároveň však byl kladen důraz na 

zvyšování motivace a výkonnosti jednotlivých zaměstnanců. 

Rozhodnutí zpracovat téma z personální oblasti veřejné správy, konkrétně řízení lidských 

zdrojů Krajského ředitelství Policie České republiky bylo učiněno na základě mého 

služebního zařazení ve veřejné správě a zájmu o tuto problematiku z profesní i osobní stránky. 

V této bakalářské práci bude zmapována a zhodnocena problematika řízení lidských zdrojů se 

zaměřením na organizační strukturu, zaměstnaneckou strukturu, náklady a vybraná kritéria 

důležitá pro řízení výše jmenované instituce, která je nedílnou součástí veřejné správy. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení řízení lidských zdrojů Krajského ředitelství Policie 

České republiky Moravskoslezského kraje v letech 2006 - 2009. 

K naplnění a ověření cíle jsou stanoveny dvě hypotézy: 

1. Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje pro hodnocení zaměstnanců 

vychází z  platné legislativy dané zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru, 

interních nařízení a závazných pokynů.  

2. Mzdové náklady na jednoho zaměstnance KŘ Policie ČR Moravskoslezského kraje 

tvoří až 80 % z celkových nákladů. 

Po úvodu, ve druhé kapitole bakalářské práce bude zmapována oblast veřejné správy 

z obecného hlediska s popisem a vysvětlením jednotlivých pojmů jako je personální politika, 

personální management, personální audit, personální informační systémy apod., které se ve 

veřejné správě často užívají a pro řízení lidských zdrojů jsou nezbytné. Dále bude proveden 
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popis jednotlivých základních personálních činností ve veřejné správě a jednotlivých nástrojů, 

které se užívají při řízení lidských zdrojů v oblasti veřejné správy. 

V další, praktické části bakalářské práce, ve třetí a čtvrté kapitole bude za pomoci použití 

vědeckých metod analýzy (dokumentů), časových řad, komparativní analýzy a syntézy 

provedeno zhodnocení řízení lidských zdrojů Krajského ředitelství Policie České republiky 

Moravskoslezského kraje, které je cílem této práce.  

K dosažení cíle bude použito shromážděných informací z oblastí organizačního členění 

instituce, zaměstnanecké struktury a specifikace činnosti jednotlivých odborů a oddělení. Na 

základě odborné literatury z oblasti řízení lidských zdrojů, zákonů, interních aktů řízení KŘ P 

ČR MSK, jednotlivých ukazatelů a výsledků vědeckých metod budou potvrzeny nebo 

vyvráceny obě stanovené hypotézy, které mají naplnit a ověřit cíl bakalářské práce. 
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2. Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě 

2.1 Lidské zdroje ve veřejné správě 

„ Člověk chce stále od správy tím více a více, čím méně a méně o ní ví a rozumí jí “ 

F. Morstein-Marx 

Pojem správa bývá v českém prostředí spojován často s běžnou a přebytečnou administrativou 

aniž by pro to byly uváděny nějaké důkazy. Samotný pojem je odvozen od pojmu právo         

a může být chápán a také označován jako administrativa. Pojem administrativy známe již od 

starého Říma a v překladu z latinského administratio znamená vlastně nějakou službu, 

přisluhování. V Evropě je tento pojem chápán spíše neutrálně a bývá častěji spojován 

s hospodářským prostředím než s právním a politickým světem. Správa jako taková je 

vnímána jako činnost, jejíž hlavním úkolem a účelem je především řízení určitých veřejných 

záležitostí. 

„Veřejná správa je v evropském kontextu právního státu definována jako kvalifikovaná 

řídící činnost správních orgánů, vykonávána ve veřejném zájmu“  

(viz Halásek 2007, str.57). 

Veřejná správa je objektem i subjektem veřejné politiky a členíme ji na státní správu a na 

samosprávu. Je chápána jako služba veřejnosti a mezi její funkce patří zejména funkce 

normativní, která je nezastupitelná při tvorbě závazných právních norem. Dále můžeme uvést 

funkci ochrannou, která má za povinnost zajistit vnitřní a vnější bezpečnost a pořádek. Další 

dvě funkce, ekonomicko-regulační a hospodářsko-organizátorská se týkají fiskální nebo 

monetární politiky včetně financování různých nestátních subjektů, kdy jde o mechanismus, 

který funguje za účelem tvorby, rozdělování a použití bohatství. Subjekty veřejné správy jsou 

především stát - státní instituce, územní samosprávy a další, např. zájmová samospráva.
1
 

Pod pojmem státní správa si můžeme představit určitý druh řízení společnosti státem, který 

tuto řídící funkci vykonává prostřednictvím státních orgánů, jako jsou: 

 ústřední orgány státní správy s působností pro celý stát 

 územní orgány státní správy s místní působností 

 ostatní státní orgány (např. soudy, státní fondy apod.) 

                                                 
1
 Halásek,D. 2007, str. 56 
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Výkonnou moc zajišťují ústřední úřady (např. ministerstva) s působností pro celý stát. 

Pod pojmem územní samospráva si představujeme prostorově vymezený funkční útvar, jako 

jsou v České republice obce, které jsou základním územním samosprávným celkem nebo 

kraje, které jsou vyšším územním samosprávným celkem, kdy tyto mají právo samy 

rozhodovat o svých záležitostech. Toto právo je zakotveno v Ústavě (hlava první: článek osm,  

hlava sedmá: článek 99 – 105) a podrobněji vymezeno v zákoně číslo 128/2000 Sb. o obcích  

a číslo 129/2000 Sb. o krajích. Samosprávné celky mají svoje vlastní orgány, jejichž 

prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován.
2
 

Právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech může být svěřeno i zájmové nebo 

profesní samosprávě. Příkladem je Česká advokátní komora, Exekutorská komora, Česká 

lékařská komora apod. Za zájmovou samosprávu můžeme označit i školní samosprávu, kde se 

na řízení školy podílejí žáci a jejich rodiče.
3
                                  

S pojmem veřejná správa úzce souvisí pojem veřejného sektoru, který je pro mnohé pouze     

a jen úsekem působnosti veřejné správy. Základním kamenem tohoto pojetí jsou veřejné 

investice a veřejná spotřeba. Za veřejný sektor se nejčastěji považuje ta část národního 

hospodářství, která je buď ve veřejném vlastnictví, nebo zabezpečuje veřejné statky kolektivní 

spotřeby na neziskovém principu.  

Tato oblast je financována plně nebo z větší části z rozpočtové soustavy veřejných rozpočtů, 

je řízena veřejnou správou a v neposlední řadě podléhá kontrole občanů nebo jimi volených 

zástupců. Problémem při řízení veřejného sektoru je jak, na co a kolik finančních prostředků 

vynaložit a jak efektivně a hospodárně budou použity. Tyto prostředky jsou limitujícím 

faktorem dalšího rozvoje veřejného sektoru, protože objem peněžních prostředků plynoucích 

z rozpočtů je dán jejich příjmovou stránkou.
4
 

Veřejná služba je pojmem, který předcházel pojmu veřejná správa. Tímto pojmem zpravidla 

označujeme zaměstnání nebo povolání ve službách státu nebo obecněji řečeno poměr ve 

veřejnoprávních korporacích. Etickým dilematem veřejné služby je odpovědět si na otázku 

zda sloužit občanům nebo politikům. Odpovědět si na tuto otázku je vcelku jednoduché, ale 

nebývá to vždy tak jednoznačné pro všechny.  

                                                 
2
 Wikipedia.org.,[online], 19. 01. 2010 

3
 tamtéž 

4
 Halásek,D. 2007, str. 72 
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Etika jako taková je ve veřejné správě velmi důležitým aspektem, od něhož se odvíjí 

spokojenost či naopak nespokojenost veřejnosti. V praxi se přirozeně setkáváme i s tím, že 

administrátoři žádnou etiku nemají, nechtějí sloužit ani politikům, ale ani občanům, chtějí 

sloužit především sami sobě. Kontrolní orgány veřejné správy se přirozeně snaží tyto lidi 

odhalit, ale tento úkol je velmi obtížný a z časového hlediska je to tzv. běh na dlouhou trať. 

Hodnoty, na kterých by měla být založena veřejná správa lze definovat na základě 

komparativní studie OECD z roku 2000, které se zúčastnilo 29 členských zemí. Z této studie 

vyplynulo, že nejdůležitějšími hodnotami pro veřejnou správu jsou hodnoty jako nestrannost, 

legalita, integrita, transparentnost, účinnost, rovnost, odpovědnost a spravedlivost.  

Jaký model veřejné správy má fungovat v zemích EU neupravuje žádná norma a jednotlivé 

členské státy si o struktuře a funkčnosti rozhodují samy. Povinností je však dodržování 

určitých společenských principů, které vycházejí ze zásad právního státu, ale tyto principy 

nebrání jistým odlišnostem, které odrážejí zejména národní tradice. 

Jedním z největších problémů veřejné správy je korupce, která je v zásadě vždy skrytá a stále 

mění svou povahu podle změn v sociální, ekonomické a zvláště politické oblasti. Korupčního 

jednání se účastní vždy více než dvě osoby, dopouští se ho lidé, kteří veřejný zájem podřizují 

soukromým účelům a ve velké většině jde o zneužití pravomoci a porušení právních a také 

etických norem. Následkem takového jednání ze strany zaměstnance ve veřejné správě může 

být ztráta důvěryhodnosti v očích široké veřejnosti v poctivé a nestranné fungování státních 

institucí, dokonce může být ohrožena stabilizace státu a jeho bezpečnost. Korupce však 

neroste jenom v samotné oblasti veřejného sektoru, ale především v situacích, kdy se 

soukromý podnikatel nebo firma dostává do vztahu se státem (např. veřejné zakázky a jejich 

výběrová řízení apod.).
5
 

Vzhledem k těmto okolnostem je řešení problému korupce jednou z hlavních priorit vlády 

České republiky, která na základě poznatků přijala opatření v boji proti korupčnímu jednání   

a stanovila na období 2006 – 2011 strategický plán. Tato strategie je v zásadě postavena na 

třech pilířích, a to na prevenci, průhlednosti a následném postihu. Jedinou mezinárodní 

organizací, která se danou problematikou zabývá je hnutí Transparency International. Toto 

mezinárodní hnutí, které sdružuje mnoho odborníků, definuje korupci jako činnost, která 

zásadním způsobem deformuje veřejnou politiku a konkrétně vede k pochybným rozhodnutím 

                                                 
5
 Pomahač,R.,Vidláková,O., 2002, str. 149 
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při přidělování prostředků. Primárně se věnuje výlučně boji a potírání korupce a rovněž 

usiluje o aktivnější přístup občanské společnosti k tomuto problému. 

V této podkapitole jasně vidíme, že působnost veřejné správy se dotýká všech občanů a ve 

své podstatě všech oblastí života. Zejména pro tyto důvody jsou na zaměstnance veřejné 

správy kladeny stále větší nároky a přijímací řízení, které musí podstoupit každý zaměstnanec 

veřejné správy je stále náročnější. 

2.2 Personální politika 

Jako ve všech zemích Evropy dochází k různým reformám a vývoji veřejného sektoru a jeho 

správy, tak i u nás za posledních šedesát let došlo k výraznému posunu ve všech oblastech, 

veřejnou správu nevyjímaje. S tímto trendem jde samozřejmě ruku v ruce i vývoj a změna 

personální politiky. V dnešní době je pohled na personální politiku a veřejnou správu jako 

takovou v České republice úplně jiný než byl za dobu vládnutí komunistického režimu. 

Hlavním důvodem je změna politické orientace naší republiky a pak také příliv nových 

poznatků v řízení lidských zdrojů ze západní Evropy a USA. Rozdíly v přístupu 

k zaměstnancům veřejné správy se pokusím popsat v následujících dvou podkapitolách, kdy 

v první bude popsán vývoj personální politiky před rokem 1989 a v druhé personální politika 

po roce 1989 až do dnešní doby. 

2.2.1 Vývoj personální politiky do roku 1989  

V personální politice veřejné správy v době vlády komunistického režimu převládala protekce 

nad profesionalitou, loajalita se stranickou ideologií KSČ nad vzděláním a nestranností, byl to 

typický protekční systém. Postup v kariéře měl zaručen jen ten, kdo byl politicky spolehlivý, 

byl členem vládnoucí strany nebo případně SSM a byl ochoten plnit instrukce a pokyny 

stranických funkcionářů, kteří měli v personalistice hlavní slovo. Dosazování na funkce 

nebylo výsledkem výběrového řízení nebo posouzením odborných kvalit člověka, ale byly 

hodnoceny zejména politické aktivity a ambice jmenovaného. V té době neexistoval žádný 

status úředníka, jako je tomu dnes, neexistoval zákon o státní službě a všichni se řídili jedinou 

legislativní normou – zákoníkem práce. Ve státní službě hrála podstatnou roli politika, nebyly 

dány žádné motivační prvky pro zvýšení výkonnosti a nebyla určena konkrétní odpovědnost. 

V té době byl nejčastěji užíván termín – kolektivní odpovědnost, který znemožňoval určit 

konkrétního zodpovědného člověka, a označit za viníka bylo možno v podstatě každého. Mezi 

státními zaměstnanci a ostatními občany byl zakořeněn vztah, že občan je tady pro úředníka   
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a ne úředník pro občana jak by to mělo být. Důsledkem těchto vztahů bylo vzájemné odcizení 

občanů od úředníků a tím samozřejmě i od státu.
6
 

2.2.2 Vývoj personální politiky po roce 1989 

Po roce 1989 se tehdy ještě v Československé federativní republice a později od roku 1993 

v České republice výrazně změnily poměry, které se samozřejmě projevily ve všech oblastech 

společnosti, veřejnou správu nevyjímaje. Situace na trhu práce dostala úplně jiný rozměr. 

Počátek fungování soukromého sektoru vytvářel velké množství lukrativních pracovních 

možností. Znamenalo to velký odliv zaměstnanců, kteří do té doby zastávali i klíčové pozice 

ve veřejné správě. Vzniklo mnoho příležitostí k budování nové kariéry a zejména ti, kteří za 

komunistického režimu měli přístup k důležitým informacím, byli pro nově budovaný 

soukromý sektor velice žádaným artiklem. Z počátku se tomu nedalo nijak zabránit, ale 

v pozdější době tomu zabránit šlo a to kvalitní personální politikou, atraktivností práce, 

zlepšením pracovních a zvláště platových podmínek. Tyto podmínky byly nastaveny až 

v pozdější době, kdy se vrcholoví politici a vedoucí pracovníci ve veřejné správě snažili 

různými bonusy a výhodami udržet schopné lidi. Toto se podařilo jen z části, úředníci a další 

státní zaměstnanci velice dlouho čekali na přijetí zákona o státní službě, jehož účinnost byla 

několikrát odložena. V té době z důvodu nejistoty a nestability odešla spousta dobrých 

zaměstnanců pracovat do soukromé sféry.
7
 

V současné době dosazování na funkce ve veřejné správě již není výsadou a výsledkem 

politické vůle, ale je stále častěji používaná metoda výběrových řízení, které mají svá 

pravidla, jsou otevřená pro všechny, kteří splňují jejich podmínky pro účast a jsou, či spíše by 

měla být transparentní. Tenhle systém výběru můžeme klidně nazvat - vítěz bere vše. Rovněž 

příjímání nových uchazečů o zaměstnání ve veřejné správě je postaveno na demokratických 

principech a jsou v nich potlačena jakákoliv diskriminační opatření. Kandidáti musejí splnit 

určité požadavky, především se musí jednat o bezúhonného občana, který musí splňovat 

kvalifikační kritéria a další požadavky, které jsou na určité místo ve veřejné správě vypsány, 

ale v podstatě není nikomu bráněno, aby se výběru zúčastnil. 

Podoba státní služby v dalších letech je v rukách managementu jednotlivých institucí veřejné 

správy a na jeho schopnostech přivést a především udržet ty správné lidi s vysokou měrou 

odpovědnosti a výkonnosti. Při obsazování funkčního místa vycházíme z toho, že konkrétního 

                                                 
6
 Wright,G.,Němec,J. 2003, str. 157 

7
 Wright,G.,Němec,J. 2003, str. 158 
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pracovníka můžeme dosadit z vlastních zdrojů nebo může být použita metoda výběru 

z vnějších zdrojů, externím náborem, který je prováděn personálními pracovníky jednotlivých 

institucí.  

Nábor může být řízen centrálně za použití standardů, které jsou pro všechny oblasti veřejné 

správy zpracovány formou závazných pokynů nebo můžou být na jednotlivé instituce tyto 

pravomoci delegovány a v tom případě se na výběru zaměstnanců aktivně podílejí přímí 

nadřízení. V České republice je používán druhý způsob, kdy o náboru a samotném výběru 

zaměstnanců rozhodují především samotné organizace veřejné správy. 

2.2.3 Personalistika ve veřejné správě 

Jedním ze základních faktorů organizace a můžeme říci tím nejdůležitějším, který předurčuje 

její prosperitu a úspěšnost, zároveň zhodnocuje investované prostředky, představuje v každém 

směru člověk – lidský zdroj. Díky němu může management naplnit svá poslání a splnit 

vytýčený cíl. Pojem lidský zdroj v dnešní době nahradil dříve velmi užívaný marxistický 

termín - pracovní síla, jež potlačoval schopnosti seberealizace, tzn. vykonávat práci ze 

svobodné vůle a z vlastního rozhodnutí pro úspěch organizace. Člověk je disponentem 

vlastního, osobního kapitálu, představuje soubor znalostí, schopností a potenciálu, který 

vkládá ve prospěch organizace, která je schopna tento vklad přetvořit v konkrétní hodnoty.
8
 

Můžeme konstatovat, že personální práce je tou částí řízení organizace, která má na starosti 

člověka – zaměstnance a veškeré činnosti s ním spojené. Nejdůležitějším subjektem veřejné 

správy je tedy úředník, skutečný vykonavatel veřejnoprávních činností, který je nositelem 

kvality veřejné správy jako takové. Samozřejmě jako ve firmě tak i ve veřejné správě platí 

výrok, jak kvalitní jsou zaměstnanci, tak kvalitní je i práce a plnění úkolů nebo poslání 

organizace.  

Základním, nejpoužívanějším modelem zaměstnanosti ve státní službě je systém kariérní, 

který bývá označován jako evropský správní systém. V kariérním systému noví uchazeči po 

příchodu a přijetí do zaměstnaneckého nebo služebního poměru zaujímají nástupnické pozice, 

nastupují vlastně na začátek své profesní kariéry. V tomto systému se předpokládá, že 

zaměstnanec v tomto zaměstnání prožije celou svou profesionální dráhu, má zaručené 

postupné povyšování a na konci kariéry tzv. definitivu. Platí zde princip seniority (tento výraz 

znamená počet let odpracovaných v dané organizaci) a důvody pro jeho propuštění jsou 

                                                 
8
 Wright,G.,Němec,J. 2003, str. 159 
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taxativně uvedeny v zákoně. Pozitivním u tohoto systému je hlavně větší právní jistota 

zaměstnání, stabilita a předpokládaný odborný růst.
9
 

Druhým modelem zaměstnanosti ve státní službě byl poziční systém, který se také označoval 

jako smluvní – anglosaský správní systém. Uchazeč byl přijímán na základě osobních 

předpokladů a své kvalifikace. Povyšování bylo v tomto systému podle zásluh, znamená to, že 

nebylo postupné a neplatil zde princip seniority. Pozitivní stránkou byla mnohem větší 

dynamičnost a větší možnost výběru na určité pozice. Negativa jsou spatřována v menší 

stabilitě státního aparátu. Tento systém není již v současnosti používán. Název nástupnického 

systému, je označován jako systém s jinými strukturálními prvky a je vlastně kombinací 

předchozích dvou systémů.
10

 

2.3 Činnosti při řízení lidských zdrojů  

„Činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů spočívají ve vytváření programů 

odpovídajících stanoveným cílům a směřující k naplnění těchto cílů“ 

(viz Milkovich,Boudreau 1993, str.54) 

Základním prvkem, se kterým stojí a padá výkonnost a dobrá pověst organizace působící ve 

veřejné správě jsou její zaměstnanci, lidské zdroje. V poslední době si tento fakt začíná 

uvědomovat stále více pracovníků managementu a dalších vedoucích zaměstnanců, kteří jsou 

zodpovědní nejen za činnost organizace, ale i za to, jak organizace působí na vnějšího 

zákazníka, u veřejné správy především na veřejnost. U organizací a organizačních složek 

veřejné správy jsou to především právnické subjekty a fyzické osoby, které se s činností 

těchto veřejnoprávních korporací a státních organizací setkávají dnes a denně. Proto je na 

řízení, kvalitu a kvalifikovanost personálu kladen takový důraz, proto je snahou všech 

zainteresovaných vedoucích pracovníků ta skutečnost, aby práce s lidským faktorem byla na 

co nejlepší úrovni. 

Ze základních činností můžeme obecně vymezit tyto kategorie: 

2.3.1  Formování a zaměstnávání lidských zdrojů 

Hlavním cílem této činnosti je optimální složení lidského potenciálu v dané organizaci. 

Zabývá se počtem zaměstnanců, kdy a v jakém časovém horizontu mají být přijímáni a jaká 

má být jejich alokace pro splnění stanovených cílů. Další otázkou, na kterou tato činnost má 

                                                 
9
  Pomahač,R.,Vidláková,O., 2002, str. 126 

10
 Pomahač,R.,Vidláková,O., 2002, str. 127 
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najít odpověď je struktura zaměstnanců a to především z pohledu jejich znalostí, schopností   

a zkušeností. Jedním z nejdůležitějších úkolů personálních útvarů je jakým způsobem 

provádět výběr zaměstnanců, aby noví lidé byli přínosem a byli ochotni dát svůj osobní 

potenciál ve prospěch celé organizace.  

Výběr zaměstnanců veřejné správy je prováděn na základě výběrových metod, které se liší 

podle preferencí jednotlivých institucí. Obecná samostatná metoda výběru vzhledem 

k různým charakteristickým požadavkům na jednotlivá pracovní místa neexistuje a ve většině 

případů se používají různé kombinace metod. 

Metody, které se nejčastěji používají při výběru uchazečů o zaměstnání v institucích veřejné 

správy, jsou především pohovory před komisí, životopis, vyplňování různých dotazníků, 

absolvování psychologických testů a testů schopností, na určitá funkční místa se užívá metody 

assessment centre, někdy se také analyzují reference z předchozího zaměstnání, pokud jsou 

k dispozici. 

Před samotným přijímacím řízením je prováděn před-výběr uchazečů o zaměstnání, kde jsou 

porovnávány materiály jednotlivých adeptů, kde podle výsledků je identifikována užší 

skupina, která se poté účastní již oficiálního přijímacího řízení. 

Nabídka zaměstnání může být prezentována několika způsoby, z nichž nejrozšířenějšími jsou 

inzerce v médiích, zejména v tisku a televizi, na internetu, na veletrhu pracovních příležitostí 

nebo samotným přihlášením. Vhodnou formulací nabídky a jasně definovanými požadavky se 

může zaměstnavatel vyhnout zahlcení nabídkami nevhodných kandidátů. Rovněž uchazeči 

získávají určitý přehled o nabízeném zaměstnání a mohou sami posoudit, zda tato práce je pro 

ně zajímavá či nikoliv. 

2.3.2  Odměňování zaměstnanců 

Mzdovou politiku, jinými slovy odměňování zaměstnanců považuje většina personalistů za 

nejdůležitější a klíčovou činnost v oblasti řízení lidských zdrojů. Odměňování ve veřejné 

správě se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. – zákoníkem práce. Dalším právním předpisem, 

kterým jsou stanoveny platy je zvláštní zákon č. 236/1995 Sb. – podle tohoto zákona jsou 

odměňováni členové parlamentu, prezident republiky, členové vlády, soudci Ústavního soudu, 

členové, prezident a viceprezident NKÚ a ředitel BIS. Mzdové náklady, náhrady a další 

finanční náležitosti příslušníků bezpečnostních sborů se řídí zákonem č. 361/2003 Sb.,           

o služebním poměru.  
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Základní plat je stanoven podle náročnosti a je členěn do 11 platových tříd, ve kterých 

konkrétní výši částky určuje platový stupeň (délka uznatelné praxe), kdy těchto stupňů je 

dvanáct. K takto stanovenému základu jsou započítávány další složky platu, jako je osobní 

příplatek, příplatek za vedení, příplatek za práci přesčas nebo zvláštní příplatek, který je 

přiznáván v různé výši podle nároků na zastávané služební nebo pracovní místo, což je 

předpokladem spravedlivé mzdové diferenciace. 

2.3.3  Vzdělávání, rozvoj a zaměstnanecké vztahy 

Další důležitou činností personálních útvarů je vzdělávání a rozvoj úředníků a zaměstnanců 

ve veřejné správě. Tato činnost je řízena a organizována dle příslušného zákona, pod který 

organizace nebo instituce spadá. Pro názornost, např. podle zákona o úřednících je stanoven 

na každé funkční místo vzdělávací plán, který se sestavuje zpravidla na tříleté období a tento 

ukládá zaměstnanci povinnost zvýšení kvalifikace, která mu byla určena jeho osobním 

vzdělávacím plánem.  

Nedílnou součástí je i profesní doškolování, které je klíčovou aktivitou personálního rozvoje 

v praxi a mezi hlavní nositele, kteří tento úkol plní můžeme zařadit vedení celé organizace, 

vedení personálních specializovaných oddělení, liniový management apod. Ve veřejné správě 

je profesní doškolování prováděno především z důvodů změn právních norem a jejich 

následnou aplikací do výkonu státní správy.  

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je jedna z nejnákladnějších činností v personalistice, ale na 

druhé straně se zvyšuje kvalifikace a výkonnost jednotlivých pracovníků, formou 

tréninkových metod se zkvalitňuje jednání zaměstnanců, do organizace jsou zaváděny nové 

poznatky a moderní trendy, které mohou být nápomocny v rozvoji celé společnosti a jsou 

perspektivním vkladem do lidského kapitálu. 

Vztahy mezi lidmi v organizaci jsou další velmi důležitou činností, která má za úkol vytvořit 

partnerský a harmonický vztah především mezi vrcholovým managementem, liniovým 

managementem a zaměstnanci. Pokud toto nefunguje, asi těžko je možné dosahovat dobrých  

a kvalitních výsledků, organizaci dále rozvíjet a vůbec tuto organizaci efektivně a účinně řídit. 

Bez tohoto partnerství nelze stabilizovat zaměstnaneckou strukturu a při sebemenším 

problému dochází ke konfliktní situaci, která ještě více destabilizuje tyto vztahy. 

Tento vztah by měl být založen na důvěře v čestné a spravedlivé jednání, které je pro většinu 

lidí – zaměstnanců ve veřejném nebo soukromém sektoru podmínkou k setrvání v dané 
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organizaci. Pokud je tato podmínka porušena, nastává velký problém, stupňuje se nevraživost, 

nespokojenost a nakonec celkem logicky dochází k odchodu zaměstnance z organizace. 

2.3.4  Hodnocení lidských zdrojů 

Tak jako kontrola ve veřejné správě, tak i hodnocení charakteristiky a výkonnosti 

zaměstnanců je velmi důležitou činností při řízení lidských zdrojů. Dostupné informace          

o zaměstnancích využívají pracovníci personálních oddělení ve stejné míře, jako jsou 

využívány informace o vnitřních a vnějších podmínkách organizace, a to především při 

zkvalitňování rozhodovacích procesů. Nelze přesně stanovit, které charakteristické znaky 

člověka sledovat a jak je posuzovat, nelze si objednat zaměstnance s určitými kombinacemi 

charakteristických vlastností tak jako je to například u surovinových nebo jiných zdrojů. 

Charakteristickými znaky jsou myšleny schopnosti zaměstnanců naplňovat požadavky 

organizace. 

Hodnocení pracovní výkonnosti je určitý proces, který je používán k měření pracovního 

výkonu – míry výkonnosti, která zaměstnavateli udává, jak se jednotlivý zaměstnanec 

vyrovnává s pracovními požadavky. Hodnocení provádějí všechny organizace veřejné správy, 

které k tomu využívají různé hodnotící systémy a formy. Nejčastěji jsou využívány formy 

hodnotitelských zpráv a hodnotících dotazníků. Hodnotící dotazníky mají výhodu v aktivním 

přístupu hodnoceného, který před samotným hodnocením ze strany hodnotitele zpracovává 

sebehodnocení dle sledovaných kritérií a toto mu potom slouží jako podklad pro hodnotící 

pohovor
11

. 

Hodnotící kritéria si určuje každá organizace veřejné správy dle svých požadavků a svého 

zaměření. Většina organizací ve veřejné správě a ve státní správě sleduje tato kritéria: 

 kvalita práce   

 množství práce   

 iniciativa   

 schopnost spolupracovat   

 spolehlivost   

 znalosti   

 docházka do zaměstnání apod.
12

   

                                                 
11

 Kasper,H.,Mayrhofer,W. 2005, str. 433 
12

 Kasper,H.,Mayrhofer,W. 2005, str. 428 
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Někteří hodnotitelé považují hodnocení výkonnosti jednotlivých zaměstnanců za zbytečné, 

tvrdí, že přinášejí více zla než užitku. V některých zemích (např. Japonsko) mnohé organizace 

ustoupily od hodnocení jednotlivců a začaly sledovat a hodnotit výkonnost celých skupin 

nebo jednotlivých oddělení. 

2.3.5 Strategické řízení lidských zdrojů 

V posledních letech se ve všech vyspělých zemích dostává do popředí strategické řízení 

lidských zdrojů, které lze považovat za určitý dlouhodobý způsob řešení a záměrů organizace, 

které se týká lidského faktoru. Je to proces, který se skládá postupně z formulace strategie, 

strategického plánování, realizace, následné kontroly a následného vyhodnocení celého 

strategického záměru organizace, popřípadě dílčí úpravy strategie. 

Ve veřejné správě se jedná především o posílení jejího chápání jako služby veřejnosti, její 

modernizaci v zájmu zvýšení kvality a efektivnosti a v neposlední řadě na adaptaci v nových 

podmínkách mezinárodní globalizace i vzhledem ke členství v EU. 

Strategie sama o sobě znamená odpovědět si na otázku, čím chce daná organizace být, čeho 

chce dosáhnout, jakým způsobem a jakými nástroji se chce k tomuto záměru dostat. Jsou to 

jednotlivá strategická rozhodnutí, která dlouhodobě ovlivňují chování a postoje organizace, 

určují vytyčený směr ke stanovenému cíli.  

2.4 Nástroje personálního managementu  

2.4.1 Personální řízení lidských zdrojů 

V současné dynamicky se rozvíjející společnosti sehrává personální management jednu 

z klíčových rolí v rámci dalšího rozvoje veřejné správy. Změna přístupu v řízení lidských 

zdrojů a vytvoření nových podmínek pro zaměstnance musí vycházet především z jejich 

potřeb, proto každý vedoucí pracovník ve veřejné správě by měl vědět, že klíčovým úkolem 

řízení kolektivu souvisí především s lidmi a jejich problémy. Z toho jasně vyplývá, že každý 

člen managementu by se měl seznámit s vývojem a zkušenostmi v personální oblasti a měl by 

vědět, že schopnost organizace přizpůsobit se stále měnícím poměrům ve společnosti závisí 

v prvé řadě na lidech v organizaci a jejich schopnostem a ochotě se učit.
13

 

V České republice se za poslední dvě desetiletí událo mnoho změn a tak je potřeba ve státních 

službách a v personální politice především stabilitu, která je jednou z podmínek pro dobré 

                                                 
13

 Wright,G.,Němec,J. 2003, str. 155 
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fungování veřejné správy. Reforma veřejné správy, která probíhá již od konce druhého 

tisíciletí, ještě stále není u konce, to co se zdálo být progresivním na začátku reformy je dnes 

již překonáno moderními přístupy, které k nám přicházejí zejména z USA a západních států 

Evropy.  

Je to především tím, že problémy celé společnosti se odráží ve stávající veřejné správě, 

výměna politických reprezentací působí na její fungování negativně, protože každá 

z parlamentních stran má na organizaci a způsob fungování jiný názor. 

Při výchově liniového managementu a při tvorbě funkčních míst sehrávají personální útvary 

klíčovou roli. Na personálních pozicích ve veřejné správě jsou velmi často zařazování lidé se 

vzděláním humanitního směru, jejichž filozofie je postavena na důvěře v možnosti osobního 

rozvoje jednotlivých zaměstnanců, humanizaci práce, práci v týmu a preferování delegujících 

stylů řízení lidského kapitálu. Při výrazných změnách stylu vedení jde především o to, aby 

personální pracovník přesvědčil stávající management a změnil jejich postoj k řešení 

problémů a řízení svým neformálním postojem, zkušeností a váhou své osobnosti. 

Zvláště těžké pro stávající management je přizpůsobit se novým podmínkám, což je nezbytné 

při zavádění metod, které podporují týmovou práci a především zvyšování pravomocí 

zaměstnanců, kterým je dán větší prostor pro uplatnění, zároveň je však na ně přenesena 

daleko větší odpovědnost za vykonanou práci. Tato metoda si klade za cíl urychlování 

rozhodování, zlepšení služeb a v neposlední řadě snižuje potřebu kontroly, protože 

odpovědnost je přenesena na zaměstnance. 

Další metodou je delegace určitých pravomocí na nižší článek což delegované pracovníky 

povzbuzuje k maximálnímu využití svých schopností. Tato metoda především zbaví vedoucí 

management úkolů menší důležitosti, poskytuje jedinečnou příležitost k rozvoji řídicích 

schopností u zaměstnanců a následně zlepšuje flexibilitu v organizaci. 

Ze zahraničních zkušeností, kdy v tomto směru udávají trend USA lze konstatovat, že práce 

personálních odborníků v dnešních podmínkách by měla být systematická a dlouhodobě 

koncipována. Ve spojených státech bylo vytvořeno několik center vzdělávání v oboru HRM 

(Human Resource Management), které jsou součástí universit a z těchto programů odcházejí 

odborníci pro práci s lidmi vybaveni příslušnými znalostmi z oblasti ekonomie, filozofie, 

psychologie apod. 
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2.4.2 Personální audit 

Personální audit je určité objektivní a nezávislé posouzení pravého stavu věci v řízení 

organizace a optimální skladby zaměstnanců. Personální audit ve veřejné správě zpravidla 

provádějí externí společnosti, které předložením výsledků zadavateli umožňují získat 

kvalifikované a nezávislé informace z pohledu vnějšího subjektu o využití dostupných 

lidských zdrojů a personální struktury zaměstnanců prověřované organizace. Takto získané 

informace jsou užitečným podkladem pro případné změny nebo personální optimalizaci 

jednotlivých institucí veřejné správy.
14

 

Personální audit může být prováděn v zásadě třemi způsoby a to: 

 personální audit vlastními silami 

 personální audit ve spolupráci s externí specializovanou společností 

 personální audit za pomoci specializovaného softwaru 

Personální audit prováděný vlastními silami je nízkonákladovou záležitostí, ale informace při 

něm získané jsou poněkud zkreslené a nemusí splňovat představy zadavatele, protože při 

tomto způsobu prověřování na pracovníky provádějící prověrku působí různé vazby k vlastní 

organizaci, zaměstnancům apod.  

Personální audit prováděný externí společností je samozřejmě, co se nákladů týká mnohem 

náročnější, ale návratnost investice je relativně rychlá a hodnota informací je mnohem vyšší 

než při auditu, který je prováděn ve vlastní režii. Nevýhodou je, že externí specialisté tráví 

mnoho hodin v terénu, aby získali potřebná data a tudíž tyto služby nejsou nejrychlejší. Další 

nevýhodou je, že výsledek auditu je pouze jednorázovou záležitostí a nemá dlouhého trvání. 

Personální audit pomocí specializovaného softwaru a monitorovacích systémů dokáže 

v poměrně krátké době podat komplexní informace, které zadavatele zajímají. Velkou 

nevýhodou je faktická omezenost monitorovacích systémů pouze na určitá místa (např. 

pracovní místo u počítače, kancelář apod.), proto se doporučuje použít kombinaci externí 

společnosti a specializovaného softwaru.
15

  

Tímto způsobem je možné získat úplná data o objektu zájmu, zpracovat komplexní 

zhodnocení a zprávu o činnosti jednotlivých pracovníků spolu s navrženými opatřeními, které 

                                                 
14

 www.sodatsw.cz/personalni-audity, 28. 11. 2009 
15 

tamtéž 
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z kompletního výčtu dat vyplývají a nakonec podat relevantní informace zadavateli 

personálního auditu. 

Cílem personálního auditu ve veřejné správě je především posouzení lidského potenciálu         

a navržení cest k jeho efektivnímu využití a realizaci.  

V případě provádění personálního auditu pouze u vybraných zaměstnanců veřejné správy je 

vhodnou formou k získání potřebných dat - zpracování tzv. snímků pracovního dne. Tato 

metoda zaznamenává činnost uskutečněnou zaměstnancem v reálném čase, umožňuje 

zaznamenat i práci přesčas nebo o víkendech. Snímkování probíhá prostřednictvím 

vyplňování elektronického formuláře speciálně vytvořeného pro danou organizaci na základě 

seznamu činností jednotlivých zaměstnanců. Podklady takto získané jsou pro vedoucí 

pracovníky využitelné jako informace pro optimalizaci pracovních míst a procesů.
16

 

Závěrem můžeme konstatovat, že kontrole je možné podrobit všechny zaměstnance a ve 

své podstatě všechny činnosti a to tak, že sledujeme, zda jsou v souladu s právními předpisy. 

Dále je možné touto kontrolní činností přezkoumat jejich věcnou a formální správnost            

a posoudit jejich účelnost a hospodárnost. 

2.4.3 Legislativní nástroje v personální oblasti 

Na základě výrazných politických a hospodářských změn po roce 1989 muselo zákonitě dojít 

i ke změnám v právním systému. Tyto změny se samozřejmě dotkly i zaměstnanců ve veřejné 

správě, jejich pracovních podmínek, postavení a v konečné fázi došlo i k úpravě pracovně 

právních vztahů zaměstnanců a státu jako zaměstnavatele.  

Bylo přijato mnoho nových zákonů a právních norem, do kterých byly postupně koncepčně 

zařazovány ustanovení v souladu s mezinárodním právem a s ohledem na členství České 

republiky v Evropské unii. Tyto povinnosti a práva vycházely především z Evropské sociální 

charty, která byla přijata Radou Evropy v roce 1961. Další dokumenty upravující pracovně 

právní vztahy jsou vydávány v podobě směrnic Evropského společenství, které vycházejí 

především z Charty základních sociálních práv zaměstnanců. 

Důležitým právním aktem bylo přijetí Listiny základních práv a svobod, která byla vyhlášena 

Federálním shromážděním ČSFR dne 8. února 1991 a později usnesením předsednictva České 

národní rady vydána jako Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. (ve znění zákona č. 162/1998 Sb.). 

                                                 
16

 www.sodatsw.cz/personalni-audity, 28. 11. 2009 
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Dalšími právními normami, které můžeme zařadit do personální oblasti, jsou: 

Hlavní právní normy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění (účinnost od 1. ledna, r. 2007). Tento 

zákon upravuje právní vztahy při výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon - účinnost 

od r. 2007). Tento zákon upravuje poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech 

státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti. Z tohoto zákona 

nabylo účinnosti jen několik paragrafů, které jsou uvedeny v § 254. Zákon jako celek nabývá 

účinnosti 1. ledna 2012. 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění 

pozdějších změn a doplňků (účinnost od 1. ledna, r. 2007). Tento zákon upravuje právní 

poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, jejich odměňování, 

řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby. Tento zákon je platný pro 

Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správu České 

republiky, Vězeňskou službu České republiky, Bezpečnostní informační službu a Úřad pro 

zahraniční styky a informace. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (účinnost od 1. června, 

roku 2000). Uvedený zákon, v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními 

smlouvami, kterými je ČR vázána a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů         

a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. 

Doplňující právní normy: 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění (účinnost od 1. října, r. 2004). Tento 

zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (účinnost od    

1. ledna, r. 2000). Tento zákon upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje 

podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Povinnost poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti mají státní orgány, územní samosprávné celky a jejich 

orgány a veřejné instituce.  
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Specifické právní normy: 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

(účinnost od 1. ledna, r. 2008) 

Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 79/2009 Sb., kterým se stanoví podmínky pro 

hodnocení policistů a ostatních zaměstnanců Policie České republiky (účinnost od 1. ledna 

roku 2009) 

Hygienické předpisy Ministerstva zdravotnictví České republiky a další interní právní 

akty, které vydávají jednotlivé instituce veřejné správy. 

Po roce 2004, kdy Česká republika byla přijata za rovnocenného člena Evropské unie, bylo 

nutné spoustu právních norem, předpisů a nařízení, které upravují pracovně právní vztahy 

přepracovat tak, aby tyto byly v souladu s platnými normami, které již platí v ostatních 

zemích EU.  

2.4.4 Personální informační systémy 

První prosté statistické přehledy se objevily už počátkem 20. století. Byly to však kusé 

informace, které vznikaly na základě sběru primárních údajů a sloužily pouze k odměňování  

a náboru pracovníků. Později, v padesátých letech byla personální evidence základem 

přijímání nebo uvolňování zaměstnanců, případně byly archivovány informace o jednotlivých 

zaměstnancích společně s různými dokumenty o jejich činnosti. Postupem času docházelo 

k rozšiřování personální evidence a na konci šedesátých let již bylo možné provádět 

podrobnější analýzy, ale celkový užitek zůstával stále nízký, protože chyběla provázanost 

jednotlivých personálních agend.
17

 

V posledních desetiletích, nástupem osobních počítačů a moderních počítačových systémů, 

které provázaly jednotlivé agendy, vznikly možnosti, které umožňují získat téměř jakékoliv 

aktuální informace, analýzy a podklady z libovolného místa připojeného k počítačové síti. 

Tento snadný přístup k údajům umožnil moderní pojetí řízení lidských zdrojů a personální 

rozhodování se stalo každodenní nedílnou součástí práce managementu. 

Informační systémy používané v personální oblasti se týkají především personální evidence   

a dokumentace, které se stávají základem práce personálních pracovníků z hlediska řízení 

lidských zdrojů.  

                                                 
17

 Kleibl.J.,Dvořáková.Z.,Šubrt.B. 2001, str. 220 
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Informace z těchto systémů jsou potřebné k dosahování cílů organizace a zároveň poskytují 

ucelený obraz organizační struktury, která může efektivně působit při vzájemné spolupráci 

účastníků napojených na počítačovou síť. Přes tuto síť jsou poskytovány informace 

z informačního centra, které jsou dále distribuovány dle požadavků jednotlivých oprávněných 

subjektů, ty s nimi mohou nakládat a využívat je ke svým činnostem. Některá personální data, 

se kterými pracují personální pracovníci a zaměstnavatelé, podléhají ochraně podle zákona 

číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
18

 

§4, odst. a) „Osobním údajem je pro účely zákona považována jakákoliv informace 

týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů – jestliže lze subjekt přímo nebo 

nepřímo identifikovat na základě čísla, kódu nebo jednoho nebo více údajů“. 

V zásadě platí, že lze zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem subjektu, ale některé údaje 

lze zpracovávat i bez souhlasu (např. mzdové údaje – mzdové listy, pracovní smlouvy apod.). 
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 Kleibl.J.,Dvořáková.Z.,Šubrt.B. 2001, str. 221 
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3. Analýza Krajského ředitelství policie ČR 

Moravskoslezského kraje pro řízení lidských zdrojů 

3.1 Charakteristika a postavení KŘ Policie ČR MSK 

Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje patří mezi 14 organizačních složek 

státu s územní působností, které jsou financovány ze státního rozpočtu a jsou podřízeny 

Policejnímu prezidiu České republiky. 

Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje je ozbrojenou složkou, která plní 

úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, 

zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy na území Moravskoslezského kraje. 

V tomto kraji působí služba pořádkové policie, služba kriminální policie, služba dopravní 

policie, služba správních činností, ochranná služba, služba policie pro odhalování korupce      

a závažné hospodářské trestné činnosti, služba cizinecké a pohraniční policie, služba rychlého 

zásahu a služba železniční policie.
19

  

 Úzce spolupracuje s Územně samosprávnými celky Moravskoslezského kraje a složkami 

Integrovaného záchranného systému kraje jako je Hasičský sbor Moravskoslezského kraje, 

Záchranná služba Moravskoslezského kraje, Městská policie apod. Spolupracuje rovněž         

s policejními bezpečnostními sbory jiných států, konkrétně z Polské republiky.  

Plní rovněž úkoly státní správy, úkoly při zabezpečování místních záležitostí v oblasti 

bezpečnosti, veřejného pořádku a dopravy, které jsou zakotveny v zákoně číslo 273/2008 Sb. 

o Policii České republiky v územní působnosti kraje. 

3.2 Organizační struktura KŘ Policie ČR MSK 

Organizační struktura Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje je 

konstruována na základě modelu strojové byrokracie, který říká, že organizační články jsou 

silně diferencované podle funkcí a hierarchie na štáb a určitý počet linií (viz příloha č. 1). 

Koordinace těchto organizačních článků se provádí pomocí standardizace a kontroly.
20

  

Hlavní výhoda této organizační struktury spočívá ve spolehlivosti a stabilitě. Vedení této 

instituce a další podřízené linie jsou pověřeny kontrolou a koordinací podřízených složek. 

                                                 
19

 Zákon č. 273/2008 Sb. 
20

 Kasper.H.,Mayhofer,W., 2007, str. 69 
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V čele Krajského ředitelství policie České republiky stojí ředitel, který je nadřízeným všech 

policistů a zaměstnanců, kteří působí nebo jsou zaměstnáni v organizačních článcích 

ředitelství. Na dalším stupni řízení jsou zástupci ředitele ve funkcích náměstků a ředitel pro 

řízení lidských zdrojů. Další podrobnější členění je znázorněno v příloze č. 1, kde je 

zpracována zjednodušená organizační struktura KŘ P ČR MSK s tím, že byla zachována 

posloupnost liniového řízení organizační jednotky. 

Při podrobnějším zkoumání organizační struktury Krajského ředitelství zjistíme, že náměstci 

ředitele a ředitel pro řízení lidských zdrojů řídí a kontrolují organizační články po své linii 

podřízenosti. Samozřejmě, že v mnoha směrech se tyto organizační linie prolínají a spolu úzce 

spolupracují. Jako příklad můžu uvést vyšetřování trestných činů, kde se prolíná práce 

policistů vnější služby s prací SKPV a dalšími složkami, které vytěžují systémy evidence, 

zajišťují ekonomickou podporu vyšetřovacích týmů apod. 

3.2.1 Řízení lidských zdrojů  

Hlavní oblastí, kterou se především zabývá tato bakalářská práce je členění a personální práce 

zaměstnanců, kteří jsou podřízeni řediteli pro řízení lidských zdrojů. Jak můžeme vyčíst ze 

zjednodušeného organizačního schématu (viz. příloha č. 2) celou tuto oblast zastřešuje a řídí 

ředitel pro řízení lidských zdrojů KŘ P ČR MSK. Další řídící úroveň je zastoupena dvěma 

odbory, odborem personálního řízení a odměňování a školním policejním střediskem, který 

má status odboru. Tyto organizační články se následně člení na oddělení a podle potřeby i na 

jednotlivé skupiny podle zaměření své personální činnosti. 

Odbor personálního řízení a odměňování 

Tento odbor zaměstnává odborníky z řad občanských zaměstnanců, kteří jsou vůči svému 

zaměstnavateli v pracovním poměru, a dá se říci, že tento odbor řídí a spravuje veškeré věci, 

které se týkají zaměstnanců. Je rozdělen na čtyři oddělení, z nichž největším a zdaleka 

nejpočetnějším je oddělení výkonu personálních činností. Součástí tohoto oddělení jsou: 

 skupina personální administrace 

 skupina personálního výběru 

 skupina služebních příjmů, platů a sociálních evidencí 

Skupina personální administrace se zabývá především personálními záležitostmi policistů      

a zaměstnanců KŘ P ČR MSK, poskytuje pomoc všem organizačním článkům při realizaci 

personálních opatření ve věcech služebního a pracovního poměru a odpovídá za správnost 
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formálního a právního vyhotovení těchto opatření či rozhodnutí. Dále se zabývá výběrem 

uchazečů o zaměstnání, vede personální evidence, statistiky a databáze. Rovněž je správcem 

osobní evidence konkrétního jedince a evidence o skutečných nebo plánovaných stavech 

zaměstnanců. Spolupracuje se školním policejním střediskem na realizaci a vyhodnocování 

systému resortního vzdělávání a plní povinnosti ve vztahu k jiným subjektům, například 

úřadům práce, zdravotním pojišťovnám apod.
21

 

Skupina personálního výběru KŘ P ČR MSK se zabývá přijímacím řízením a následným 

výběrem uchazečů o zaměstnání. Rovněž má na starosti organizační zajištění s tím spojené. 

Skupina služebních příjmů, platů a sociálních evidencí je rozdělena na tři pracoviště, z nichž 

první zabezpečuje výplatu služebních příjmů příslušníků policie, druhé pracoviště 

zabezpečuje výplatu mzdy občanských zaměstnanců a třetí pracoviště zpracovává agendu 

nemocenského pojištění, úrazů a zabývá se činností spojenou s ukončením služebního nebo 

pracovního poměru. 

Dalším článkem, který spadá pod odbor personálního řízení a plánování je oddělení právních 

služeb. Zaměstnanci tohoto oddělení odpovídají za formální a materiální stránku všech 

rozhodnutí ve věcech služebního a pracovního poměru a zajišťují správnou a jednotnou 

aplikaci právních předpisů a interních aktů řízení v personální praxi. Dále poskytují odbornou, 

poradenskou a metodickou pomoc v oblasti služebního poměru a pracovního práva, vydávají 

upřesňující stanoviska a komentáře k jednotlivým ustanovením platných právních předpisů 

nebo interních aktů řízení.
22

 

Třetím organizačním článkem odboru je skupina psychologických služeb. Pracovníci této 

skupiny se podílejí na výběru uchazečů o zaměstnání na KŘ P ČR MSK a v případě výběru 

policistů jsou realizátorem a garantem psychologického vyšetření, které je podmínkou pro 

přijetí do služebního poměru. Dále provádějí přednáškovou činnost dle požadavků 

jednotlivých útvarů a preventivní psychologický servis policistům, zaměstnancům a jejich 

rodinným příslušníkům v případě osobních nebo pracovních problémů. Rovněž poskytují 

posttraumatickou péči po krizových a mimořádných situacích.
23

  

Posledním článkem odboru je oddělení personálního plánování a analýz. Na tomto oddělení se 

zabývají alokací lidských zdrojů v působnosti KŘ P ČR MSK, evidují a analyzují základní 
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údaje potřebné pro zařazení policistů a občanských zaměstnanců na systemizované služební 

nebo pracovní místo a současně plní i další úkoly spojené s vnitřní organizační strukturou 

jednotlivých organizačních článků.  Poskytují metodickou pomoc při tvorbě návrhů a změn 

systemizace jednotlivých útvarů a přezkoumávají odůvodněnost a účelnost těchto opatření. 

Pracovníci oddělení rovněž zpracovávají návrh rozpočtu mzdových prostředků včetně rozpisů 

závazných ukazatelů a stanovují optimální finanční ohodnocení pro jednotlivé organizační 

články. Dále zabezpečují provoz a aktualizaci systému EKIS – WEB, což je evidenční 

informační systém pracovního fondu a dalších osobních dat zaměstnanců.
24

 

Školní policejní středisko 

Školní policejní středisko je dalším pracovištěm KŘ P ČR MSK. V Moravskoslezském kraji 

je toto školící zařízení umístěno ve Frýdku – Místku, kdy spádově je jeho působnost 

vymezena zatím jako společné středisko pro dvě krajská ředitelství z důvodů nedávného 

rozdělení Severomoravského Krajského ředitelství Policie ČR, které se uskutečnilo 1. ledna 

2010. V rámci reformy se toto ředitelství rozdělilo podle územně správních celků a začaly 

fungovat dvě rovnoprávné organizační složky státu s územní působností (Krajské ředitelství 

Policie Moravskoslezského kraje a Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje). 

Jedním ze základních úkolů školního policejního střediska je zabezpečování základní odborné 

přípravy nově nastupujících policistů. Je všeobecně známým faktem, že profese policisty se 

nevyučuje na žádném odborném učilišti a neexistuje žádná škola, která je odborně na tento 

obor zaměřena a proto je nezbytně nutné, aby si policisty vyškolila a připravila pro výkon 

služby Policie sama. Tato činnost je nesmírně náročná jak na čas, tak i na prostředky, které se 

do výcviku jednotlivce vkládají. 

Tato činnost je sice hlavním posláním školícího zařízení, ale samozřejmě není jediná. Krajský 

ředitel pověřuje jejich pracovníky i dalšími úkoly, které jsou nezbytné pro další zkvalitnění 

vzdělání policistů a jejich práce. Jsou zde pořádány kurzy, odborné školení a doškolování 

k nově přijatým zákonům a nařízením, které jsou v rámci služby využívány.  

3.2.2 Struktura zaměstnanců  

Tak jako organizační struktura organizace má podstatný vliv na řízení lidských zdrojů, tak       

i zaměstnanecká struktura je důležitým ukazatelem pro řízení těchto zdrojů z důvodů vývoje 
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zaměstnaneckého potenciálu, stability a funkčnosti KŘ P ČR MSK, strategického plánování          

a dalšího rozvoje organizační jednotky. 

Prvním ukazatelem, který se sleduje a analyzuje u KŘ P ČR MSK je členění podle pohlaví       

a podle zaměstnaneckého poměru (viz tab. 3.1).  

Tab. 3.1 Struktura zaměstnanců KŘ P ČR MSK dle zaměstnaneckého poměru a pohlaví 

Pohlaví Muži Ženy Celkem 

Zaměstnan. 

poměr 
Služební 

poměr 

Pracovní 

poměr 

Služební 

poměr 

Pracovní 

poměr 

Služební 

poměr 

Pracovní 

poměr 

Rok 2006 5217 490 502 983 5707 1485 

Rok 2007 5090 476 498 940 5566 1438 

Rok 2008 5115 484 509 918 5599 1427 

Rok 2009 5416 478 561 894 5894 1455 

Zdroj: Statistika KŘ Policie ČR MSK 2006-2009, 11. 3. 2010, vlastní zpracování 

Existují dva druhy zaměstnaneckého poměru a to služební poměr znamenající, že osoba je 

přijímána dle zákona číslo 361/2003 Sb., o služebním poměru a je v organizaci zařazena jako 

policista. Druhý je pracovní poměr znamenající, že osoba je přijímána na základě zákoníku 

práce se všemi právy a povinnostmi dle této právní normy a je v organizaci zařazena jako 

občanský pracovník. 

Tabulka č. 3.1 vypovídá o tom, kolik z celkového počtu zaměstnanců je mužů a kolik žen       

a v jakém zaměstnaneckém poměru jsou zařazeni. Hodnoty této tabulky jsou přeneseny do 

grafu č. 3.1, kde je znázorněno porovnání a procentní podíl jednotlivých ukazatelů. 

Z celkového počtu zaměstnanců Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje lze 

odvodit, že u tohoto organizačního článku je zaměstnáno v průměru 80 % mužů a 20 % žen. 

Evropský průměr se v těchto ukazatelích a u těchto složek pohybuje kolem 25 – 30 % 

zaměstnaných žen. 

Grafické znázornění (graf č. 3.1) má vypovídající hodnotu především v tom, že udává kolika 

procentní podíl je v jednotlivých zaměstnaneckých poměrech. Z grafu vyplývá, že na služební 

místa policistů (služební poměr) jsou přijímáni v průměru z 91 % muži a jako policistky je 

přijato v průměru pouze 9 % žen. Procentní zastoupení dle pohlaví se v policii postupně mění 

jak je vidět z porovnání roku 2006, kde bylo ustanoveno na místo policistky 8,8 % žen  podle 

roku 2009, kde to už bylo 9,4 %. Stále je to však daleko za evropským průměrem, kde se 

účast žen, jako policistek pohybuje mezi 15 – 20 % u států Evropské unie. 
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Graf č. 3.1 Struktura zaměstnanců KŘ P ČR MSK dle zaměstnaneckého poměru a pohlaví (v%) 

 
 Zdroj: Statistika KŘ Policie ČR MSK 2006-2009, 11. 3. 2010, vlastní zpracování 

Z grafu č. 3.1 lze také vysledovat, že co se týká občanských zaměstnanců (pracovní poměr) 

tak situace je opačná. Je to dáno především tím, že občanští pracovníci zajišťují servisní 

služby a jsou přijímáni na pracovní místa jako administrativní síly, sekretářky, účetní a pro 

další zajišťování personálních a servisních činností. Muži nacházejí uplatnění především 

v údržbě a jako pracovníci ve správě informačních sítí. 

Dalším statistickým přehledem, který sleduje a pravidelně vyhodnocuje ředitel pro řízení 

lidských zdrojů KŘ Policie ČR Moravskoslezského kraje je členění zaměstnanců podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání.  

Vzdělání je jedním z povinných kritérií přijetí policisty do služebního poměru a velmi 

důležitým faktorem pro další kariérní postup, protože na každé funkční místo je předepsán 

určitý stupeň vzdělání a pokud policista toto vzdělání nesplňuje, nemůže se přihlásit do 

výběrového řízení na vyšší pozici a tím ztrácí jakoukoliv možnost postupu v kariéře. 

Jinak je tomu u zaměstnanců v pracovním poměru (občanských pracovníků), kteří jsou 

přijímáni podle standardních podmínek, které jsou nastaveny jako u ostatních zaměstnavatelů 

v České republice a řídí se platným zákoníkem práce. 
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Tab. 3.2 Struktura policistů a občanských zaměstnanců KŘ P ČR MSK dle vzdělání 

Vzdělání 
Střední - odborné Střední - maturita bakalářské vysokoškolské 

policisté občané policisté občané policisté občané policisté občané 

Rok 2006 18 579 4119 786 690 21 893 87 

Rok 2007 7 431 3907 765 785 26 889 94 

Rok 2008 6 517 3995 774 778 30 845 94 

Rok 2009 5 480 4225 776 873 33 874 83 

Zdroj: Statistika KŘ Policie ČR MSK 2006-2009, 11. 3. 2010, vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky č. 3.2 vyplývá, že podmínkou pro přijetí na služební místo policisty je 

maturitní zkouška. Proto ve sloupci dosaženého středního odborného vzdělání (bez maturity) 

je u policistů uvedeno pouze 5 osob v roce 2009, kteří nesplňují předepsaný stupeň vzdělání   

a budou si muset toto vzdělání doplnit.  

Rovněž lze konstatovat, že u policistů je nejvíce preferováno bakalářské vzdělání, kde 

zejména dochází k největšímu nárůstu. Tento stupeň vzdělání je policisty preferován 

především z důvodů návaznosti na zákon o služebním poměru, kde bakalářský stupeň je 

dostačující pro ustanovení na vedoucí funkci.  

Občanští pracovníci, jak lze z tabulky č. 3.2 odvodit, jsou zařazováni převážně do servisních 

složek ředitelství. Ti, kteří mají bakalářské nebo vysokoškolské vzdělání působí především 

jako vedoucí servisních organizačních jednotek, odborní specialisté apod. 

Dalším ukazatelem, který je sledován, vyhodnocován a bývá součástí všech přehledů, je 

členění zaměstnanců podle věkových skupin. Toto je důležitá informace pro pracovníky, kteří 

pracují v oblasti plánování lidských zdrojů v dané organizaci. 

Tab. 3.3 Struktura zaměstnanců KŘ P ČR MSK dle věku 

Věk do 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 nad 50 Celkem 

Rok 2006 317 1036 1425 1221 1064 707 1423 7193 

Rok 2007 328 905 1459 1257 1082 704 1269 7004 

Rok 2008 425 907 1491 1344 1106 687 1079 7039 

Rok 2009 681 908 1488 1460 1074 709 1029 7349 

Zdroj: Statistika KŘ Policie ČR MSK 2006-2009, 11. 3. 2010, vlastní zpracování 

Tabulka č. 3.3 nám člení zaměstnance Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje 

do určitých věkových skupin a můžeme z ní odvodit následné informace. Nejvyšší počty tvoří 
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zaměstnanci skupin ve věku od 30 – 45 let, to znamená osoby v nejproduktivnějším věku, což 

je 55 % všech zaměstnaných ve sledovaném organizačním článku.  

Dalším údajem, který vyplývá z výše uvedené tabulky 3.3, je skutečnost, že v posledních 

letech se stále zvyšuje podíl zaměstnanců mladších 25 let, což můžeme přisoudit tomu, že pro 

mladé lidi, především studenty se stává zaměstnání u policie zajímavým a perspektivním. Co 

se týká věkové skupiny nad 50 let, pozorujeme šestiprocentní mírný pokles od roku 2006, 

který je způsoben především odchody do důchodu a po nabytí účinnosti nového zákona          

o služebním poměru také propuštěním pracovníků v důchodovém věku.  

Poslední ucelenou statistikou, která je velmi důležitá pro řízení lidských zdrojů, je pravidelně 

vyhodnocována a má velký význam pro stabilitu a kariérní zařazení je zaměstnanecká 

struktura členěná podle délky služby a to především u policistů z hlediska postupu v kariéře   

a stanovení dalších nároků a výhod, které jsou podmíněny délkou trvání služebního poměru. 

Tabulka č. 3.4 je důležitá především proto, že od délky služby se odvíjí určité nároky pro 

policisty, které jim plynou ze zákona (viz. podkapitola č. 4.1.3). Délka trvání služebního 

poměru je důležitou informací pro pracovníky, kteří administrativně zpracovávají začlenění 

policistů na funkční místa nebo vyhlašují výběrová řízení. 

Tab. 3.4 Struktura policistů KŘ P ČR MSK dle délky služby 

Délka sl. do 5 let 5-10 let 10-15 let 15-20 let 20–25 let nad 25 let Celkem 

Rok 2006 927 1285 1483 825 362 838 5720 

Rok 2007 905 1247 1375 971 362 728 5588 

Rok 2008 1048 1258 1379 1082 338 519 5624 

Rok 2009 1566 1131 1278 1210 366 426 5977 

Zdroj: Statistika KŘ Policie ČR MSK 2006-2009, 11. 3. 2010, vlastní zpracování 

Doba služby je důležitým kritériem pro zvyšování platového stupně, určování příspěvku za 

službu, nároku na ozdravné, rehabilitační a lázeňské pobyty apod. Délka trvání služebního 

poměru je také důležitým faktorem při účasti na výběrovém řízení a bývá často podmínkou 

pro účast na tomto řízení.  

Při skončení služebního poměru policisty hraje délka služby významnou roli při určení výše 

výluhového příspěvku. Doba služby je rozhodující pro určení částky odchodného. Tato částka 

se dle zákona 361/2003 Sb. pohybuje až do maximální výše šestinásobku hrubého platu. 
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3.2.3 Dopady reformy a legislativních změn na zaměstnance 

Zvlášť důležitým pro řízení a plánování lidských zdrojů a jejich početních stavů se 

v posledních třech letech stalo sledování odchodů policistů ze služebního poměru. V období 

po nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru od 1. ledna 2007 došlo na 

všech krajských ředitelstvích k velkým problémům v důsledku hromadného odchodu policistů 

(viz graf 3.2). 

Graf č. 3.2 Počet policistů odcházejících z KŘ P ČR MSK v letech 2006 - 2009 

 

Zdroj: Statistika KŘ Policie ČR MSK 2006-2009, 11. 3. 2010, vlastní zpracování 

Jak lze z grafu č. 3.2 vypozorovat tak k největšímu úbytku policistů v Moravskoslezském 

kraji (tehdy ještě Severomoravském) došlo v létech 2007 - 2008, kdy se jednalo o 606 

policistů v roce 2007 a 443 policistů v následujícím roce 2008. Můžeme konstatovat, že toto 

bylo kritické období pro službu a pro policii jako takovou, protože odešli policisté zkušení     

a nahradit je nebylo vlastně kým.  

Prvním důvodem pro hromadný odchod policistů byly legislativní změny v rámci reformy 

Policie ČR. Tyto změny se projevily v roce 2007 a 2008 z důvodu vyhlášení přechodného 

období 3 let, kdy se každý policista mohl rozhodnout, zda zůstane ve služebním poměru         

a vzdělání si doplní nebo z důvodů nesplnění výše vzdělání odejde.  

Druhým důvodem bylo, že policisté, kteří měli odslouženo 10 let, odcházeli ze služebního 

poměru podle legislativy platné do roku 2007, která ještě zajišťovala vyplácení výsluhového 

příspěvku již po 10 letech služby. Legislativa od 1. ledna 2007 již tento nárok přiznává až po 

15 letech v minimální výši 20 % hrubého platu. V průběhu období 2007 - 2008 z těchto 

důvodů odešlo celkem 1049 policistů KŘ P ČR MSK (viz. graf 3.2). 
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Na tento stav zareagovalo policejní prezidium a vyhlásilo dosud v policii nevídanou 

náborovou kampaň v médiích a na veřejnosti. Náklady na tuto kampaň v roce 2008 byly 

vysoké a byly financovány z rozpočtu policie České republiky a tudíž z peněžních prostředků 

určených pro jednotlivá Krajská ředitelství. Celková výše nákladů Policie ČR byla stanovena 

částkou 38 803 547 Kč (s DPH). Náklady KŘ P ČR MSK byly v průměru 3 875 000 Kč, jak 

dokumentuje tabulka č. 3.5. 

Jednotlivé náklady byly vynaloženy takto: 

 Tab. 3.5 Podíl KŘ P ČR MSK na celkových nákladech náborové kampaně 2008 (v Kč) 

Období                            

Náklady 

Únor – červen 2008 Říjen – listopad 2008 

TV 1 620 000 670 000 

Internet 182 000 204 000 

Tiskoviny (časopisy, deníky apod.) 516 000 24 000 

Rozhlas - 73 000 

Zelená linka, web, školení apod. 192 000 61 000 

Zdroj: Interní informační systém policie, INTRANET, 17. 1. 2010, vlastní zpracování 

K těmto nákladům musíme připočíst i další náklady, které byly spojeny s touto náborovou 

akcí, jako byl tisk letáků na policejní služebny a Obecní úřady, tisk náborových vizitek, 

pronájem inzerce na středních školách, pronájem v MHD a ve vlacích, polepy aut nápisem 

POMÁHAT A CHRÁNIT a analýzu kampaně provedenou centrem antropologie při katedře 

Filozofické fakulty Západočeské university v Plzni. Na těchto nákladech se Krajské ředitelství 

Policie Moravskoslezského kraje podílelo částkou 228 000 Kč.
25

 

Dalším nákladem byla odměna agentury za návrh a realizaci kampaně (TV spot, plakáty, 

fotografie, grafika internetových stránek a slogan). Podíl nákladů Krajského ředitelství Policie 

Moravskoslezského kraje byl vypočten na 99 000 Kč. 
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Posledním nákladem byla odměna pro mandatáře Policejního prezidia ČR za koordinaci 

kampaně, na které se Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje podílelo částkou 

6 000 Kč. 

3.3 Výběr uchazečů o zaměstnání na KŘ P ČR MSK 

Výběr uchazečů o zaměstnání je velmi důležitou složkou práce personalistů a na Krajském 

ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje se jím zabývá skupina personálního výběru, 

která spadá do oddělení výkonu personálních činností (viz. příloha č. 3).  

Jejím základním úkolem je především: 

 provádět přijímací řízení pro uchazeče do služebního poměru a v tomto směru 

organizovat jednotlivé úkony potřebné pro přijetí 

 organizovat a provádět konání testů fyzických předpokladů uchazečů o služební 

poměr 

 organizovat další úkony, které souvisí s nástupem nových policistů, jako jsou např. 

vystrojování, přesun na místo působiště apod. 

 zabezpečovat korespondenční činnost mezi uchazečem a personálním odborem 

ředitelství a mezi dalšími organizačními články policie 

 poskytovat uchazečům veškeré informace o podmínkách přijetí do služebního poměru 

a informovat zájemce o průběhu přijímacího řízení 

 řídit počty přijatých policistů podle aktuálních potřeb KŘ P ČR MSK. 

Vedle služebního poměru nabízí KŘ P ČR MSK uchazečům také uplatnění v pracovním 

poměru. Pracovní poměr se řídí zákoníkem práce a obvykle se jedná o pracovní místa 

v oblasti servisní údržby, pracovníky technického zabezpečení a další profese. Podmínky pro 

přijetí těchto zaměstnanců se neliší od běžného standardu v soukromém sektoru.
26

 

Služební poměr 

Uchazečům je nabízeno zaměstnání ve služebním poměru a to především v uniformované 

složce policie, zejména služba u útvarů zařazených v pořádkové, dopravní, železniční nebo 

cizinecké a pohraniční policii. 

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který splňuje tyto podmínky: 

 je starší 18 let, je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům 
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 splňuje stupeň vzdělání (minimálně střední s maturitní zkouškou) 

 je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby 

 není členem politické strany nebo politického hnutí 

 nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídicích nebo 

kontrolních orgánů právnických osob vykonávajících podnikatelskou činnost
27

 

3.3.1 Přijímací řízení  

Po registraci žádosti je uchazeč vyzván k osobnímu pohovoru a při něm je povinen předložit 

občanský průkaz a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Uchazeč, který podléhal branné 

povinnosti, je požádán o předložení vojenské knížky z důvodů započtení praxe a sociální 

evidence. 

V další fázi řízení je zájemce požádán o napsání životopisu, vyplnění přijímacího formuláře 

(viz. příloha č. 4) a předložení následujících dokumentů: 

 rodného listu 

 výpisu ze zdravotní dokumentace 

 dokladů o dosavadní praxi včetně vojenské služby, mateřské dovolené apod. 

 čestné prohlášení 

 souhlas s poskytováním a zpracováním osobních údajů 

Přijímací řízení se zahajuje doručení písemné žádosti o přijetí a splnění výše uvedených 

podmínek. Trvá obvykle tři měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje: 

 psychologické vyšetření, které je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů 

pro výkon služby na základních policejních služebních místech 

 zkoušky fyzické zdatnosti, jejichž cílem je prověření fyzické způsobilosti a posouzení 

úrovně rozvoje pohybových schopností. Tato prověrka je organizována formou testů 

před komisí. 

 Komplexní zdravotní prohlídku, která sleduje zdravotní způsobilost k výkonu 

služby.
28

 

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Na přijetí do 

služebního poměru ani po úspěšném absolvování přijímacího řízení není právní nárok. Po 
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přijetí se uchazeči seznámí s veškerými podmínkami služby včetně finančních a s pravidly 

výkonu služby a také textem služebního slibu, který složí v den nástupu.  

3.3.2 Vznik a ukončení služebního poměru  

O přijetí uchazeče do služebního poměru rozhoduje služební funkcionář s personální 

pravomocí, kterým je u Krajského ředitelství Policie ČR jeho ředitel. Jinak ve věcech 

služebního poměru příslušníků jedná a rozhoduje jménem státu podle zákona č. 361/2003 Sb. 

ředitel bezpečnostního sboru. Uchazeč může být po úspěšném absolvování přijímacího řízení 

ustanoven na volné služební místo dvojím způsobem a to: 

 Na základní nástupnické místo, pro které je stanovena 2. tarifní třída 

 Nebo se přihlásil do výběrového řízení vyhlášeného pro externí uchazeče a byl vybrán 

jako nejvhodnější kandidát pro obsazení volného služebního místa. Je přijat tak 

zvaným bočním vstupem a ustanoven na konkrétní místo a tím i příslušnou tarifní 

třídu. Tyto vstupy se využívají hlavně pro kvalifikované odborníky a specialisty. 

Přijatému příslušníkovi vzniká služební poměr na dobu určitou v trvání tří let. Po třech letech 

je povinen složit služební zkoušku a podle úspěšnosti a podle závěru služebního hodnocení je 

následně zařazen do služebního poměru na dobu neurčitou. 

Služební poměr u policie může být ukončen jen ze závažných důvodů. Tyto důvody jsou 

taxativně vymezeny v zákoně o služebním poměru a jedná se zejména o: 

 Uplynutí doby určité nebo pozbytí občanství České republiky 

 Úmrtí policisty nebo prohlášení ho za mrtvého 

 Propuštění na vlastní žádost  

 Propuštění z důvodu spáchání úmyslného trestného činu 

 Propuštění z důvodu porušení služebního slibu 

 Uložení kázeňského trestu odnětí služební hodnosti 

 Pozbytí zdravotní způsobilosti nebo omezení způsobilosti k právním úkonům  

 Porušení vztahující se k členství v politické straně nebo zákazu jiné výdělečné činnosti 

než je služba v policii
29

 

Počet přijímaných nových uchazečů do služebního nebo pracovního poměru se v současné 

době odvíjí od výše přidělených mzdových prostředků a dalších nezbytných nákladů na 
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provozní a investiční výdaje. V rámci úsporných opatření vlády České republiky se počty 

přijímaných uchazečů redukují a probíhá pouze přirozená personální obměna, což znamená, 

že kolik zaměstnanců odejde, tolik je jich přijato. 

3.3.3 Osobní náklady policistů a ostatních zaměstnanců  

Složky služebního příjmu policistů Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje tvoří dle 

zákona 361/2003 Sb.: 

a) Základní tarif 

b) Příplatek za vedení 

c) Příplatek za službu v zahraničí 

d) Zvláštní příplatek 

e) Osobní příplatek a odměna
30

 

Tab. 3.6 Mzdové náklady KŘ P ČR MSK za rok 2006 - 2009 (v Kč) 

Mzdové náklady Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Celkové mzdové 

náklady  
1 860 975 000 2 137 365 000 2 421 760 000 2 547 240 000 

Mzdové náklady na 

policisty 
1 590 075 000 1 861 380 000 1 141 780 000 2 261 672 000 

Mzdové náklady na 

ostatní 
270 900 000 275 985 000 279 980 000 285 568 000 

Průměrné mzdové 

náklady na 1 zaměstnance 
258 756 305 163 344 685 346 610 

Zdroj:Finanční odbor Policejního prezídia ČR, 16. 3. 2010, vlastní zpracování 

Pro porovnání a potvrzení hypotézy č. 2 byly vybrány ukazatele z let 2006 – 2009, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 3.6 a č. 3.7 a dle těchto by mělo dojít k potvrzení hypotézy, že mzdové 

náklady tvoří až 80 % z celkových nákladů KŘ P ČR Moravskoslezského kraje. Porovnání 

procentního podílu bylo provedeno podle ukazatelů mzdových nákladů a nákladů provozních 

a investičních, které byly přepočteny na 1 zaměstnance KŘ P ČR MSK. Nakonec byl 

propočten jednotlivý procentní podíl z celkových nákladů na 1 zaměstnance. 

Údaje uvedené v tabulce č. 3.6 jsou mzdové náklady KŘ P ČR MSK za období 2006 - 2009. 

Dalšími náklady, se kterými je nutno počítat každý rok, jsou provozní a investiční náklady, 
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jejichž výše je závislá na každoročně přidělených financích ze státního rozpočtu, 

rozdělovaných prostřednictvím Policejního prezídia ČR. V tabulce č. 3.7 jsou tyto náklady 

uvedeny jako průměrné náklady na jednoho zaměstnance a porovnány se mzdovými náklady. 

Tab. 3.7 Provozní, investiční a mzdové náklady KŘ P ČR MSK za rok 2006 – 2009 (v Kč) 

rok                                    

  Náklady 
2006 2007 2008 2009 

Průměrné celkové náklady  

na 1 zaměstnance 
348 646 400 963 442 685 444 010 

Průměrné provozní a investiční 

náklady na 1 zaměstnance 
89 890 95 800 98 000 97 400 

Průměrné mzdové  

náklady na 1 zaměstnance 
258 756 305 163 344 685 346 610 

Zdroj:Finanční odbor Policejního prezídia ČR, 16. 3. 2010, vlastní zpracování 

Z tabulky č. 3.7 se dá vypočíst, kolika procenty se mzdové náklady podílely na celkových 

nákladech vynaložených na 1 zaměstnance KŘ P ČR MSK v letech 2006 - 2009. Tento 

propočet je pro názornost procentně zpracován v grafu č. 3.3. 

V roce 2006 z celkových nákladů 348 646 Kč na 1 zaměstnance KŘ P ČR SMK připadlo 

258 756 Kč na mzdové náklady (74,21 %) a 89 890 Kč na ostatní náklady (25,79 %).  

V roce 2007 z celkových nákladů 400 963 Kč na 1 zaměstnance KŘ P ČR SMK připadlo 305 

163 Kč na mzdové náklady (76,11 %) a 95 800 Kč na ostatní náklady (23,89 %).  

V roce 2008 z celkových nákladů 442 685 Kč na 1 zaměstnance KŘ P ČR SMK připadlo 344 

685 Kč na mzdové náklady (77,86 %) a 98 000 Kč na ostatní náklady (22,14 %).  

V roce 2009 z celkových nákladů 444010 Kč na 1 zaměstnance KŘ P ČR SMK připadlo 346 

610 Kč na mzdové náklady (78,06 %) a 97 400 Kč na ostatní náklady (21,94 %).  

Na grafu č. 3.3 je dokladováno, že opravdu mzdové náklady, které se v roce 2006 podílely na 

celkových nákladech v průměru 75 %, mají neustále stoupající tendenci a v roce 2009 již 

dosáhly 78 % podílu na veškerých nákladech KŘ P ČR Moravskoslezského kraje.  

V roce 2010 podle posledních odhadů by se mohl podíl mzdových nákladů pohybovat 

v průměru kolem 80 % z celkových nákladů KŘ P ČR MSK. 
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Lze z toho odvodit, že pokud bude klesat výše přidělených peněžních prostředků pro Policii 

ČR a její územní organizační složky ze státního rozpočtu, tak budou snižovány především 

provozní a investiční náklady, pokud se nerozhodne o snížení mezd.  

Graf č. 3.3 Podíl mzdových, provozních a investičních nákladů na celkových nákladech,    

přepočtených  na 1 zaměstnance KŘ P ČR Moravskoslezského kraje (v %) 

 

 Zdroj:Finanční odbor Policejního prezídia ČR, 16. 3. 2010, vlastní zpracování 

Na základě těchto výsledků se potvrdila hypotéza, že mzdové náklady mají až 80 % podíl na 

celkových nákladech u Krajského ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje. 

Zároveň můžeme pozorovat trend stále většího podílu mzdových nákladů na celkových nákladech 

organizace. 

3.4 Hodnocení policistů a zaměstnanců KŘ P ČR MSK 

Hodnocení zaměstnanců je nástrojem a zároveň jedním z nejdůležitějších kritérií pro řízení 

lidských zdrojů ve veřejném i soukromém sektoru. Jinak tomu není ani na Krajském 

ředitelství Policie České republiky, kde je každoročně hodnocen každý zaměstnanec bez 

rozdílu, zda je v pracovním nebo služebním poměru (pro účely tohoto rozboru – policista je 

zaměstnán ve služebním poměru a občanský zaměstnanec v pracovním poměru).  

Na základě nadprůměrného výsledku hodnocení může policista postupovat v kariéře nebo se 

účastnit vyhlášených výběrových řízení na vyšší funkci, v případě opětovného nevyhovujícího 
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hodnocení může být s policistou zahájeno kázeňské řízení a posléze může dojít i k rozvázání 

služebního poměru. V případě opakovaného nevyhovujícího hodnocení pracovníků, kteří jsou 

zaměstnáni v pracovním poměru, je ve většině případů pracovní poměr ukončen. 

 Účelem hodnocení je: 

 posouzení odbornosti a kvality plnění služebních nebo pracovních povinností             

a splnění určitého stupně teoretických znalostí. 

 objektivní zajištění nezpochybnitelných podkladů pro řízení a kontrolu výkonu 

policistů a pracovní výkonnosti zaměstnanců v pracovním poměru 

 v neposlední řadě hodnocení slouží k získání podkladů pro hodnocení chování 

a) policistů, zda je v souladu s „Etickým kodexem Policie ČR“ 

b) zaměstnanců, zda je v souladu s „Kodexem etiky zaměstnanců ve 

veřejné správě“
31

 

V současné době je systém hodnocení podle dvou právních norem. Policie ČR a tím i její 

instituce, mezi které patří i Krajské ředitelství provádí hodnocení policistů (služební poměr) 

na základě zákona 361/2003 Sb. – o služebním poměru a občanských zaměstnanců (pracovní 

poměr) na základě zákona 262/2006 Sb. – zákoníku práce. Hodnocení je zaměřeno především 

na základní ukazatele, ale v poslední době se stále více zapracovávají do hodnocení jednotlivá 

kritéria stanovená etickým kodexem.  

3.4.1 Obsah hodnocení policistů  

Hodnotitel je povinen seznámit hodnoceného z účelem hodnocení a způsobem, kterým se 

bude hodnocení provádět. V případě zpracovávání sebehodnocení má hodnocený právo na 

určitý čas k jeho zpracování. Tento časový prostor není určen žádným předpisem a záleží 

pouze na domluvě s hodnotitelem. Po zpracování sebehodnocení (viz. příloha č. 5),  

shromáždění podkladů pro hodnotící rozhovor ap., požádá hodnocený hodnotitele o stanovení 

termínu, ve kterém se bude hodnotící rozhovor a závěr celého hodnocení provádět. 

Hodnocení tvoří: 

a) Hodnocení, které provádí hodnotitel a sebehodnocení, zpracované hodnoceným. 

Tyto podklady oba dva zpracovávají na záznamové archy (viz. příloha č. 4 a č. 5). 

b) Rozhovor hodnotitele s hodnoceným, který slouží k projednání a porovnání 

výsledků hodnocení a sebehodnocení. Cílem tohoto rozhovoru není jen formálně 
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projednat hodnocení, ale tento rozhovor by měl být určitým společným hledáním 

možností pro případné zlepšení výkonnosti, profesních kvalit a dalšího plánování 

profesního růstu. Při tomto rozhovoru může asistovat i garant hodnocení, jehož funkce 

je pouze metodická a do rozhovoru jako takového nezasahuje. 

c) Hodnocení významných událostí. Tyto záznamy jsou zpracovány v průběhu 

hodnoceného období a provádějí se pouze u hodnocených jedinců, u kterých se 

projevila výrazně podstandardní nebo nadstandardní výkonnost. Jsou zpracovávány 

písemně jako hodnocení a sebehodnocení a mohou sloužit i k projednání pozitivního 

či negativního jednání hodnoceného (jsou podpůrnou součástí hodnocení). 

d) Závěr hodnocení. Tento závěr je zpracováván písemně (viz. příloha č. 6), je zařazen 

do osobní složky hodnoceného, která je vedena na personálním odboru a je důležitou 

informací pro další kariérní postup. Hodnocení policisty a hodnocení zaměstnance je 

důležitým podkladem při zpracovávání služebního posudku na policistu nebo 

pracovního posudku na zaměstnance.
32

 

3.4.2 Druhy hodnocení policistů 

Policie České republiky, tzn. i KŘ P ČR MSK užívá dva druhy hodnocení policistů. Prvním 

z nich je hodnocení průběžné, které se zpracovává každoročně a slouží jako podklad pro 

hodnocení služební. Toto hodnocení je zpracováváno za účelem zhodnotit chování a jednání 

policisty v určených oblastech dle standardů stanovených hodnotitelem. Tyto standardy jsou 

odlišné vzhledem k široké škále zařazení a různých zaměření jednotlivých služeb. Jiné 

standardy má pořádková (uniformovaná) policie a jiné má kriminální služba apod. 

Naproti tomu služební hodnocení se zpracovává na policistu, který se rozhodl zúčastnit 

výběrového řízení na jiné služební místo nebo při absolvování služební zkoušky apod. Toto 

hodnocení je komplexnější, má jasně stanovené podmínky a vychází ze zpracovaného 

průběžného hodnocení. Služební hodnocení dává určitý přehled o schopnostech, získané 

odbornosti a především chování hodnoceného dlouhodobě. Je zpracováváno většinou na 

žádost hodnoceného a v mnoha případech je podmínkou postupu do vyšší služební funkce, 

což průběžné hodnocení není. 

Pracovní hodnocení zaměstnanců KŘ P ČR MSK, kteří jsou zaměstnáni v pracovním poměru, 

se řídí především zákonem 262/2006 Sb. – zákoníkem práce a je zpracováváno jedenkrát 

ročně. Jsou hodnoceny standardy z různých oblastí týkajících se zařazení zaměstnanců, 
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stanovených dle platné pracovní náplně, dle funkčního zařazení konkrétního pracovníka         

a dalších kritérií. Jedná se především o odbornost, odpovědnost za vykonanou práci, 

odpovědnost za svěřené prostředky, vztah ke svým spolupracovníkům a nadřízeným, 

komunikaci, organizační schopnosti, sebevzdělávání apod. 

3.4.3 Hodnocené oblasti policistů 

V hodnocení jednotlivce jde především o to, aby jednotlivé hodnocení dávalo komplexní 

obraz výkonnosti, chování a schopnosti policisty. Na každé konkrétní služební místo jsou 

stanoveny oblasti, podle nichž je daný policista hodnocen. Na některé oblasti je kladen větší 

důraz a hodnocení některých oblastí je, dá se říci, pouze informativní. Mezi ty oblasti 

hodnocení, které jsou u každého policisty základem, patří zejména: 

 Odbornost  

 Odolnost vůči zátěži. 

 Odpovědnost za vykonanou službu  

 Taktická a služební připravenost  

 Sebeovládání
33

 

Tyto výše jmenované oblasti jsou pro všechny policisty základem pro hodnocení bez rozdílu, 

zda jde o policistu v základním postavení nebo o policistu na určité úrovni řízení. 

Pro případ, že policista je zařazen na některou řídící úroveň nebo vzniká u něj předpoklad pro 

další postup v kariérním řádu, jsou sledovány další vlastnosti, které jsou hodnoceny v dalších 

oblastech, ve kterých se jedná zejména o posouzení určitých schopností, které jsou potřebné   

a nezbytné při ustanovení na vyšší funkci, jako jsou například: 

 Schopnost řízení a rozhodování 

 Organizační schopnosti  

 Schopnost získat autoritu 

 Sebevzdělávání policistů
34

 

Dalšími oblastmi, které bývají součástí hodnocení a které dávají přehled o dalších 

vlastnostech a schopnostech hodnocených jsou oblasti tzv. informativní. Tyto oblasti jsou 

hodnoceny z důvodu dalšího rozvoje konkrétního policisty. 
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Mezi tyto oblasti se mezi jinými řadí například: 

 Ochota a iniciativa 

 Reprezentace policie  

 Tělesná příprava 

 Schopnost pracovat v týmu apod.
35

 

O výběru hodnocených oblastí rozhoduje hodnotitel, přímý nadřízený nebo se upravují podle 

zařazení policisty, služebního místa, které zastává nebo funkční náplně hodnoceného. 

Jednotlivé oblasti se hodnotí obecně zpravidla pěti stupni (číselně 1 až 5) od nejlepší jedničky 

po nevyhovující pětku.  

Cílem je dosažení jednotného a objektivního hodnocení za pomocí vytvořeného katalogu 

standardů, který obsahuje priority k jednotlivým služebním a pracovním místům podle jejich 

skutečné a aktuální náplně práce. KŘ P ČR MSK pořádá pro hodnotitele kvalitní přípravu, 

která je založena na pravidelných školeních hodnotitelů a garantů hodnocení a také seznamuje 

zaměstnance a policisty se všemi změnami v této oblasti.
36

 

Zaměstnance a policisty KŘ P ČR MSK hodnotí jejich nadřízený – hodnotitel, jakou toto 

hodnocení má formu, kdy se provádí a jakým způsobem probíhá hodnocení jednotlivců to už 

je popsáno v předchozích kapitolách, ale kdo provádí hodnocení policie jako takové? 

Hodnocení policie provádí zejména veřejnost – občané, kteří se formou různých dotazníků, 

anket a průzkumů vyjadřují k práci policistů. Pro názornost je uveden krátký výňatek ze 

závěru výzkumného šetření firmy STEM v roce 2009. 

 Hodnocení důvěry v Policii ČR a míra korupce ve státních institucích. 

Názor veřejnosti na Policii ČR, na míru korupce v jejich řadách a boj proti ní se v České 

republice v podstatě nemění a je poměrně skeptický. Necelá polovina lidí (45 %) důvěřuje 

Policii. Dvě třetiny lidí jsou přesvědčeny o tom, že míra korupce našich policistů a státních 

úředníků je vyšší než v západní Evropě a tři čtvrtiny občanů (76 %) mají za to, že v boji proti 

korupci nebylo u nás dosaženo žádného pokroku. 

(Výzkumné šetření se uskutečnilo ve dnech 8. – 15. 6. 2009 – STEM – 1282 respondentů) 
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4. Zhodnocení řízení lidských zdrojů KŘ P ČR MSK  

4.1 Zhodnocení personální politiky  

Nové vedení Krajského ředitelství Policie ČR v Moravskoslezském kraji se snaží vhodnou 

motivací a nabídkou atraktivní práce přilákat uchazeče o zaměstnání. Uvědomuje si, že pro 

úspěšné splnění náročných úkolů, které jsou kladeny na všechny zaměstnance této 

organizační složky, musí zajistit dostatečný počet kvalitních a schopných lidí, kteří postupně 

nahradí policisty v důchodovém věku nebo policisty, kteří z různých důvodů ukončí služební 

poměr. Proto se vedení KŘ P ČR MSK rozhodlo v letech 2006 - 2009 zapojit do výběru 

zaměstnanců nové moderní prvky a trendy, které podporují zájem veřejnosti o zaměstnání 

v Policii ČR.  

Nové trendy a moderní prvky zapojené do výběru zaměstnanců v období 2006 - 2009: 

 Prezentace své práce a informování o podmínkách získání zaměstnání u Policie na 

středních a vysokých školách v rámci Moravskoslezského kraje 

 Účast a prezentace policejní práce na dnech IZS Moravskoslezského kraje 

 Pořádání každoroční akce Den Policie (výstaviště Černá louka v Ostravě) 

 Pořádáním besed s občany a rozdáváním informačních letáků o své práci 

 Předváděním ukázek policejní práce na základních školách a mateřských školách  

 Prezentace, ukázky a stanoviště s informačními materiály KŘ P ČR MSK, které jsou 

skoro na každé akci pořádané v rámci kraje, jako např. NATO v Mošnově a další, 

které pořádají jednotlivé Obecní úřady. 

Ve sledovaném období 2006 - 2009 se KŘ P ČR MSK potýkalo z několika personálními 

problémy, které byly zapříčiněny legislativní změnou v roce 2007 a následně ekonomickou 

krizí v následujících letech. S následky ekonomické krize a úsporných opatření, týkajících se 

veřejného sektoru se zřejmě bude potýkat i nadále.  

4.1.1 Zhodnocení výběru zaměstnanců z hlediska platné legislativy 

Pracovníci zapojení do řízení lidských zdrojů KŘ P ČR SMK se snaží i přes omezené 

možnosti zaujmout uchazeče o zaměstnání, ty nejvhodnější kandidáty vybrat a posléze 

zaměstnat na konkrétních plánovaných funkčních místech. Vzhledem k legislativním 

podmínkám dle zákona č. 361/2003 Sb. je výběr zaměstnanců, zvláště policistů limitován 

oproti soukromému sektoru různými omezeními a také platovými podmínkami.  
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Splnění podmínek stanovených výše uvedeným zákonem jako jsou např. zdravotní, 

psychologické nebo fyzické testy působí dnešní mladé generaci značné problémy. Další 

legislativní omezení jako např. absence veškerých podnikatelských aktivit při zaměstnání ve 

služebním poměru nebo bezúhonnost a apolitičnost vyřazuje další uchazeče.  

Do roku 2007 a v posledním roce 2009 se přirozené odchody policistů dařilo nahrazovat 

průběžně a pravidelně. V období let 2007 a 2008, však vznikla potřeba rychlého doplnění 

početních stavů jednotlivých Krajských ředitelství z důvodu hromadného odchodu policistů 

ze služebního poměru na základě nabytí účinnosti zákona číslo 361/2003 Sb. o služebním 

poměru, jak je dokumentováno a zpracováno v podkapitole 3.2.3 bakalářské práce, a proto 

bylo rozhodnuto o zahájení rozsáhlé náborové kampaně, což samozřejmě znamenalo 

mimořádné ekonomické náklady na její realizaci.  

4.1.2 Zhodnocení výběru zaměstnanců z hlediska ekonomiky  

Prostředky na náborovou kampaň, která byla zahájena a probíhala v roce 2008, šly z rozpočtu 

KŘ P ČR MSK tím, že rozpočet na provozní a investiční náklady KŘ P ČR MSK byl krácen 

rozpočtovým odborem Policejního prezídia ČR. Podíl na celkových nákladech byl vyčíslen na 

3 875 000 Kč, jak dokumentuje tabulka č. 3.5 v kapitole třetí. Pro názornost jednotlivé 

náklady byly zpracovány do následujícího grafu č. 4.4.  

Graf č. 4.4 Náklady KŘ P ČR MSK v roce 2008 na náborovou kampaň (v tis. Kč) 

 

 Zdroj: Interní informační systém policie, INTRANET, 17. 1. 2010, vlastní zpracování 

V době náborové kampaně v roce 2008 mělo o službu u KŘ P ČR MSK zájem tisíce mladých 

lidí, byl to samozřejmě úspěch této kampaně, ale velký vliv na tento počet měla i postupující 

hospodářská krize. Bohužel pracovníci pro řízení lidských zdrojů mohli přijmout jen omezený 
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počet uchazečů z důvodu protikrizových opatření vlády ČR. Tyto úsporné finanční opatření se 

samozřejmě dotkly i Policie ČR a ta, i když má spoustu volných tabulkových míst a nové lidi 

potřebuje, může přijmout jen tolik uchazečů, na kolik ji stačí finanční prostředky.  

4.1.3 Zhodnocení výběru zaměstnanců z hlediska zaměstnaneckých 

výhod 

KŘ P ČR MSK se snaží od počátku roku 2006 doposud své zaměstnance motivovat určitými 

zaměstnaneckými výhodami, z nichž některé jsou přímo v jeho vlastní kompetenci a některé 

vycházejí z platné legislativy, zvláště ze zákona č. 361/2003 Sb. 

Mezi ty, které vycházejí z vlastní koncepce a vztahují se na všechny zaměstnance KŘ P ČR 

MSK a byly nově koncipovány v letech 2006 - 2009, patří především tyto: 

 Příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění zaměstnance. 

 Příspěvek z FKSP na stravování zaměstnance, na sportovní a kulturní akce apod. 

 Příspěvek z FKSP na dovolenou. 

 Bezúročné půjčky na řešení bytových potřeb. 

 Bezplatné využívání sportovních a kulturních zařízení ve vlastnictví KŘ P ČR MSK. 

Dalšími zaměstnaneckými výhodami, které vycházejí z platné legislativy přijaté v roce 2007, 

které se nevztahují na všechny zaměstnance KŘ P ČR MSK, ale pouze na policisty jsou: 

 Nárok na služební volno k účasti na výběrovém řízení. 

 Na základě žádosti může být příslušníkovi uděleno studijní volno (např. studium VŠ). 

Dalšími zaměstnaneckými výhodami pro policisty, jejichž nárok je podmíněn délkou trvání 

služebního poměru, jsou: 

 Nárok příslušníka na ozdravný pobyt v délce trvání 14 dnů nepřetržitě v kalendářním 

roce (podmínka – doba trvání služebního poměru alespoň 15 let). 

 Nárok příslušníka na odchodné po skončení služebního poměru (podmínka - doba 

trvání služebního poměru alespoň 6 let) až do výše 6 hrubých platů. 

 Nárok příslušníka na výsluhový příspěvek po skončení služebního poměru (podmínka 

platná od roku 2007 – doba trvání služ. poměru alespoň 15 let). 

Tyto dvě poslední zaměstnanecké výhody odchodné a výsluhový příspěvek jsou pro policisty 

největším motivačním stimulem pro dlouhodobé setrvání ve služebním poměru. Mají 

policistům kompenzovat určitá omezení vyplývající ze zákona č. 361/2003 Sb.  
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4.2 Zhodnocení řízení lidských zdrojů v oblasti vzdělávání 

Nové vedení Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje v období let 2006 - 2009 

postupně mění koncepci vzdělávání policistů a snaží se zavádět do praxe nové vzdělávací 

prvky, které vycházejí ze systému celoživotního vzdělávání. V podstatě to znamená, že po 

absolvování základní odborné přípravy budou policisté ustanoveni do základních funkcí         

a pokud chtějí postoupit na vyšší pozice, musí absolvovat další povinné vzdělávací programy. 

Tím jsou dány základní předpoklady, pro další zkvalitňování lidského potenciálu na všech 

úrovních a záruka na zlepšení kvality policejní práce. 

Ve sledovaném období 2006 – 2009 došlo na základě nově přijaté legislativy k významnému 

zlepšení podmínek pro další sebevzdělávání policistů. Přelomovým obdobím byl rok 2007, 

kdy s účinností zákona č. 361/2003 Sb. byly stanoveny nové podmínky pro udělování 

studijního volna při studiu na vysokých školách nebo jiných vzdělávacích kurzech. 

Dalším legislativním opatřením platným od roku 2007 je povinnost absolvovat po 3 letech od 

skončení základní odborné přípravy povinnou služební zkoušku, která je podmínkou pro 

setrvání policisty ve služebním poměru. Tato podmínka výrazně přispívá ke zkvalitnění práce 

a zvyšování odbornosti jednotlivých policistů. 

Jestliže je práce policisty koncipována jako celoživotní zaměstnání je taky nutné umožnit mu 

dostatečný prostor k sebevzdělávání a zvyšování odborných znalostí. Toto má v našem kraji 

na starosti především školní policejní středisko ve Frýdku - Místku, které bývá koordinátorem 

a taky pořadatelem různých odborných seminářů, školení, kurzů a přednášek, ve kterých 

policisté a občanští zaměstnanci získávají nové znalosti a informace. Ve sledovaném období  

2006 – 2009 je snahou vedoucích pracovníků především ta skutečnost, aby tyto nové 

poznatky byly co nejlépe a v co nejkratší době zaváděny do praxe a byly přínosem pro práci 

policistů Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje. 

4.3 Zhodnocení řízení lidských zdrojů v oblasti hodnocení 
zaměstnanců 

Výkonnost jednotlivých zaměstnanců ve státních službách je těžko měřitelná veličina, ale 

z důvodů, že pro řízení lidských zdrojů jsou tyto informace nepostradatelné má každá větší 

organizace vytvořen svůj vlastní model pro hodnocení zaměstnanců. Na KŘ P ČR SMK byl 

v období 2006 - 2007 preferován systém krátkých písemných zpráv o kvalitě plnění 

služebních nebo pracovních povinností a o chování jednotlivců. Tyto hodnotící zprávy 
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zpracovával vždy vedoucí jednotlivého organizačního článku na konci roku bez jakékoliv 

účasti hodnoceného a podle svého subjektivního pohledu.  

Ve sledovaném časovém úseku 2006 – 2009 došlo zavedením nového modelu, který byl přijat 

na základě legislativních změn v roce 2007 k výraznému zkvalitnění hodnocení jednotlivců, 

které se rovná hodnotícím systémům používaným u ozbrojených složek v zemích Evropské 

unie. 

Hodnocení dle nového modelu začalo platit od 1. ledna 2007 na základě účinnosti nového 

zákona číslo 361/2003 Sb. o služebním poměru. Tento model je konstruován na 

demokratických principech, kde je nově zakotveno právo hodnoceného na odvolání, právo 

hodnoceného vyjadřovat se k hodnocení formou účasti na hodnotícím rozhovoru a právem 

zpracovat sebehodnocení. Vedení pro řízení lidských zdrojů KŘ P ČR MSK se všemožně 

snaží, aby hodnocení bylo co nejobjektivnějším obrazem hodnoceného. Nové poznatky          

a připomínky k hodnocení analyzuje, a pokud přinášejí zkvalitnění, tak tyto podstatné změny 

připomínkuje a prosazuje legislativní úpravy interních právních norem. 

 Celý postup hodnotícího procesu je popsán v § 203 zákona číslo 361/2003 Sb. K upřesnění 

jednotlivých náležitostí a forem administrativního zpracování byla vydána a je platná 

specifická právní norma ZP PP č. 79/2009 Sb., čímž se potvrzuje hypotéza č. 1, že Krajské 

ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje při hodnocení svých zaměstnanců vychází 

z platné legislativy dané zákonem č. 361/2003 Sb. a z interních nařízení a pokynů, což bylo 

ověřeno.  
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5. Závěr  

Bakalářská práce byla zpracována v instituci veřejné správy a týká se konkrétně Krajského 

ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje. V bakalářské práci jsou pro tuto 

instituci veřejné správy použity údaje dvou subjektů, jednak výše uvedeného a druhého 

Krajského ředitelství Policie Severomoravského kraje. Je to z důvodu reformní změny 

územního členění Policie ČR, které proběhlo 1. ledna 2010, kdy Krajské ředitelství Policie 

Severomoravského kraje bylo rozděleno na dva samostatné celky s územní působností v kraji 

Moravskoslezském a v kraji Olomouckém.  

Cíl bakalářské práce byl splněn. 

Část teoretická, uvedená ve druhé kapitole bakalářské práce obsahuje informace a poznatky 

získané především z vybrané a uvedené literatury, dalších legislativních a internetových 

zdrojů. Jsou zde uvedeny údaje zejména z oblasti veřejné správy České republiky, základní 

personální činnosti a nové poznatky v řízení lidských zdrojů.  

Ve třetí kapitole byla popsána organizační struktura KŘ P ČR MSK s uvedením činností 

jednotlivých odborů a oddělení. V podkapitole 3.2.2 byla za použití vědecké metody časových 

řad zpracována zaměstnanecká struktura za období 2006 – 2009. V podkapitolách 3.3 a 3.4 

byla provedena analýza dokumentů dvou základních kritérií pro řízení lidských zdrojů, 

výběru a přijímání zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců se zaměřením na sledovaný časový 

úsek 2006 – 2009.  

Pomocí vědeckých metod komparativní analýzy a syntézy byly v podkapitole 3.3.4 

zpracovány osobní náklady na zaměstnance za období 2006 – 2009. Na základě výsledků 

zpracovaných do tabulek a grafů byla potvrzena analýza č. 2, že mzdové náklady na jednoho 

zaměstnance KŘ P ČR MSK tvoří až 80 % z celkových nákladů. Srovnáním mzdových 

nákladů a provozních a investičních nákladů přepočtených na jednoho zaměstnance bylo 

ověřeno, že mzdové náklady se pohybovaly v letech 2006 - 2009 v průměru mezi 75 - 78 %. 

 Ve čtvrté kapitole je provedeno zhodnocení personální politiky KŘ P ČR MSK se zaměřením 

na nové trendy a moderní prvky zapojené do výběru zaměstnanců v období 2006 – 2009 

uvedené v podkapitole 4.1.1, hledisko legislativy, ekonomiky a zaměstnaneckých výhod. 

V podkapitole 4.2 je provedeno zhodnocení řízení lidských zdrojů v oblasti vzdělávání           

a v podkapitole 4.3 v oblasti hodnocení zaměstnanců, kde na základě výsledků analýzy 
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dokumentů provedené v podkapitole 3.4 byla ověřena a potvrzena hypotéza č. 1, že KŘ P ČR 

MSK pro hodnocení zaměstnanců vychází z platné legislativy dané zákonem č. 361/2003 Sb. 

a interním pokynem ZP PP č. 79/2009 Sb. 

Z provedeného zhodnocení, které je provedeno na základě vlastních zkušeností a výsledků 

použitých vědeckých metod lze odvodit závěr, že ve vybraných oblastech neexistují výrazné 

nedostatky, které by potřebovaly okamžité řešení. Lze rovněž konstatovat, že lidské zdroje 

jsou základním a nejdůležitějším prvkem pro každou organizaci a člověk představuje ten 

nejlepší kapitál, jehož význam bude hrát stále důležitější roli v životě každé lidské společnosti 

a organizace. 
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Seznam zkratek a symbolů 

BIS   – Bezpečnostní informační služba 

ČSFR    – Československá federativní republika 

HRM   – Řízení lidských zdrojů (human resource management) 

IZS   – Integrovaný záchranný systém 

KŘ   – Krajské ředitelství 

KŘ P ČR MSK  – Krajské ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje 

MSK   – Moravskoslezský kraj 

NATO   – Severoatlantická aliance 

OECD   – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

EKIS – WEB  – Ekonomický informační systém 

EU   – Evropská unie 

KSČ   – Komunistická strana Československa 

KŘ   – Krajské ředitelství 

NKÚ   – Národní kontrolní úřad 

Sb.   – Sbírky 

SKPV   – Služba kriminální policie a vyšetřování 

SSM   – Socialistický svaz mládeže 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


