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Anotace 

 V  práci  je popsána struktura managementu Policie ČR v Mostě před reformou 

policie tj. k 1.1.2009 a po reformě,  s cílem vyhodnotit efektivitu manažerské činnosti. 

První část práce vysvětluje pojem Policie ČR, její činnost a význam ve společnosti. 

Následně jsou začleněny organizační struktury Policie ČR před reformou policie a po ní. 

Struktury jsou uvedeny chronologicky od Ministerstva vnitra České republiky, především 

se zaměřením na vrcholný management těchto složek, směrem dolů až k Územnímu 

odboru Policie ČR v Mostě, který je předmětem práce a podrobněji rozepsán. Jedním 

z důležitých bodů práce je srovnání managementu policie před a po reformě, kde jsou 

srovnány a popsány zásadní změny ve struktuře managementu s hodnocením efektivity 

manažerské činnosti. V závěru práce jsem uvedla své návrhy na zlepšení v činnosti 

managementu Policie ČR Územního odboru v Mostě.    

Klí čová slova: Policie ČR, organizační struktura, Územní odbor PČR Most 

 

Annotation 

            The work describes the management structure of the Czech Police in Most before  

police reform  i.e.1.1.2009 and after the reform  in order to analyse  the effectiveness of 

managerial activities. The first  part explains the concept of Police of the Czech  Republic , 

its activities  and importance in society. Subsequently incorporated in the organizational 

structure of the Czech Police  before and after  the reform of the police.  The structures are 

presented chronologically from the Ministry of Interior of the Czech Republic,  in  

particular focusing on the  top management of these elements, down to the territorial 

department of  the Czech Police in Most,  which is the subject of work and spelled  out  in 

more detail . One of the important points of the work is to compare the management of the  

Czech Police before and after the reform, which are compared and described major 

changes in the structure of management with the evaluation of effectiveness of managerial 

activities.  At the end of work  I have  introduced my proposals  for improvements in 

management of the  Czech Police in  territorial  department Most. 

Key words:  the Czech Police,  organizational structure, the territorial department  of the 

Czech Police in Most.  
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1. Úvod  

V poslední době se často mluví o tom, že Policie České republiky prošla řadou 

změn, v souvislosti s její reformou, která se datuje k 1. 1. 2009. Jednou ze změn bylo i 

územní členění a organizační struktura Policie České republiky. Po 1. lednu 2009 došlo i 

ke změně struktury pozic managementu Policie České republiky.  Z tohoto důvodu jsem si 

jako téma své bakalářské práce vybrala: Struktura managementu Policie ČR v Mostě před 

reformou a po reformě policie, s cílem vyhodnotit efektivitu managementu a navrhnout 

zlepšení v této činnosti. Pro zjednodušení budu v mé práci uvádět již jen před reformou a 

po reformě policie.     

  Obsahem mé práce bude popsat strukturu managementu Územního odboru 

v Mostě, který se dělí na Územní odbor vnější služby a Územní odbor Služby kriminální 

policie a vyšetřování. V této kapitole nejprve popíšu, z jakých stupňů řízení se 

management skládal před a po reformě policie. Pro ucelení zahrnu stručně složení 

managementu shora, od Ministerstva vnitra České republiky, právě až k samotnému 

členění managementu policie v Mostě.  

Před reformou policie organizační struktura Policie České republiky odpovídala 

územnímu členění státu podle krajů (např. kraj severočeský). Bylo celkem osm krajských 

ředitelství např. Policie České republiky Správa Severočeského kraje, dále podle okresů 

(např. okres Most) odpovídala i příslušná okresní ředitelství policie např. Policie České 

republiky Okresní ředitelství Most.  S novým územním členěním státu a vznikem nových 

čtrnácti krajů (např. kraj Ústecký) došlo i k 1. 1. 2010 ke vzniku nových krajských 

ředitelství policie (např. Krajské ředitelství Policie České republiky Ústeckého kraje).  

Za jeden z důležitých kroků územního členění a organizační struktury v souvislosti 

s reformou Policie České republiky lze považovat krok, kdy byla v rámci krajských 

ředitelství PČR  zrušena jednotlivá Okresní ředitelství PČR, nově vznikly Územní odbory 

a detašovaná pracoviště Krajských ředitelství PČR (například ekonomické oddělení, 

ochrana osobních údajů atd.). V souvislosti s tímto novým členěním došlo i ke změně 

organizační struktury v managementu Policie ČR. Byly zrušeny pozice okresních ředitelů 

bez náhrady a nově byly vytvořeny funkce vedoucích Územních odborů. Uvedené změny 

se dotkly i dalšího členění v managementu policie, které podrobně rozeberu v příslušné 

kapitole své práce.  
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Jelikož struktura managementu současné policie se změnila právě po její reformě, 

považuji za důležité alespoň zmínit, z čeho se reforma skládá. Jedná se celkem o deset 

pilířů reformy, mezi které například patří nám známý a médii často prezentovaný projekt 

P1000 a řada dalších pilířů se zaměřením na modernizaci policie, odbourání byrokracie a 

jiné. Reformě policie bych věnovala samostatnou podkapitolu.  

Jelikož Policie České republiky se skládá, jak jsem uvedla z celé řady Územních 

odborů, vybrala jsem si pro svou práci konkrétní útvary: Územní odbor Služby kriminální 

policie a vyšetřování Most a Územní odbor vnější služby Most, kde již šestnáct let 

působím na Obvodním oddělení Policie České republiky v Obrnicích okres Most. Pamatuji 

si rozdělení policie před její reformou a po ní, tudíž můžu čerpat i ze svých zkušeností.  

Jedním z důležitých bodů mé práce bude srovnat management policie před a po 

reformě. Tématu věnuji samostatnou kapitolu s názvem: Srovnání managementu Policie 

ČR v Mostě před a po reformě policie, ve které srovnám a popíšu zásadní změny ve 

struktuře managementu s hodnocením efektivity manažerské činnosti. Uvedu, zda novým 

organizačním členěním policie došlo k úspoře na vedoucích pozicích managementu nebo 

naopak k jejich nárůstu.  

Stěžejním bodem mé práce pak bude navrhnout zlepšení činnosti managementu 

Policie ČR v Mostě, za účelem dosažení co nejlepšího řízení a vedení policie s cílem 

dosáhnout nejlepší efektivnosti v této činnosti.   
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2. Policie ČR- její činnost a význam ve společnosti 

Policie České republiky vznikla ke dni 15. 7. 1991 přeměnou Veřejné Bezpečnosti 

Sboru národní bezpečnosti. Policie ČR koná svou činnost prostřednictvím svých 

zaměstnanců příslušníků-policistů, kteří jsou ve vztahu k policii ve služebním poměru[9]. 

Pojem Policie České republiky je zakotven Zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky v platném znění, kde je uvedeno v §1: „ Policie České republiky (dále jen 

„policie“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor“[6].  

Policie ČR zajišťuje vnitřní bezpečnost a pořádek státu. Jejím úkolem je chránit 

bezpečnost občanů České republiky, jejich majetek a dohlížet nad dodržováním veřejného 

pořádku. Policie předchází páchání trestné činnosti jak samotným působením policistů při 

obchůzkové činnosti, tak různými preventivními programy. Mezi občanům známé 

programy na úseku prevence patří různé besedy v Základních školách na téma drog, 

majetkové trestné činnosti mladistvých a nezletilých. Dále pak různé akce a programy pro 

seniory. Policie přijímá oznámení od občanů o páchání trestných činů nebo přestupků, tato 

eviduje a dále provádí úkony podle  z. č. 141/1961 Sb., Trestní řád, v platném znění a z. č. 

200/1990 Sb., Zákon o přestupcích, v platném znění,  za účelem odhalení pachatelů 

trestných činů nebo přestupků. Policie rovněž provádí ochranu ústavních činitelů a 

ústavních objektů. Policie dohlíží nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a 

v souvislosti s tím řeší přestupky na úseku dopravy, zpracovává dopravní nehody a provádí 

bezpečnostně-dopravní akce. Policie si v rámci své činnosti vede různé statistiky, například 

o páchání majetkové trestné činnosti na úseku vloupání do motorových vozidel, trestnou 

činnost páchanou mládeží a podobně. 

Policie působí na území České republiky a je podřízena Ministerstvu vnitra, které 

vytváří podmínky pro její činnost a plnění úkolů policie. V čele Policie ČR je policejní 

prezident Policejního prezidia Policie České republiky, který odpovídá za činnost policie a 

zodpovídá se přímo ministrovi vnitra. V § 6 zákona o Policii České republiky jsou uvedeny 

útvary, které policii tvoří. Patří sem Policejní prezidium ČR v čele s policejním 

prezidentem, útvary policie s celostátní působností například útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu, útvar rychlého nasazení, útvar pro ochranu prezidenta ČR, služba 

cizinecké policie a další. Dále sem patří krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci 

krajského ředitelství policie, které se v současné době nazývají Územními odbory [6].  
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3. Struktura managementu Policie ČR v Mostě  

Než popíšu strukturu managementu Policie ČR v Mostě před a po reformě policie, 

pro ucelení nejprve stručně nastíním, jak vypadala struktura policie od Ministerstva vnitra 

České republiky směrem dolů, kdy se zaměřím především na vrcholný management těchto 

složek, až k Okresnímu ředitelství Policie České republiky v Mostě, které podrobně 

rozeberu, jelikož je předmětem mé práce.  

3.1 Struktura managementu Policie České republiky před reformou policie 

3.1.1 Organizační struktura Ministerstva vnitra České republiky 

Ze zákona č. 2/1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, v platném znění vyplývá, jak uvedeno v §1 jaké ústřední 

orgány státní správy působí v České republice. Mimo jiné mezi tyto orgány patří i 

Ministerstvo vnitra České republiky, v jejímž čele je člen vlády, ministr vnitra, který 

odpovídá za výkon působnosti stanovené ministerstvu, řídí ministerstvo a odpovídá za jeho 

činnost [3].  

 Ministr vnitra v rámci své působnosti rozhoduje o předkládání návrhů právních 

předpisů, mezinárodních smluv, navrhuje rozpočty ministerstva. Rozhoduje o 

záležitostech, které jsou mu vyhrazeny příslušnými právními předpisy, schvaluje interní 

akty řízení.  Na návrh policejního prezidenta stanovuje úpravu organizace policie, 

především řízení útvarů a služeb policie, součinnost mezi nimi a způsob jejich 

hospodářského zabezpečení. Dále ministr schvaluje organizační řád ministerstva. Ministr 

uděluje souhlas pro jmenování či odvolání ředitelů krajských úřadů, jmenuje správce obce 

a plní řadu dalších úkolů spojených s jeho pravomocemi.  Ministr vnitra má své náměstky, 

kteří odpovídají za svou činnost přímo jemu [13].    
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Obr. č. 1: Organizační schéma Ministerstva vnitra České republiky 

 

Před reformou policie ministr vnitra řídil a měl celkem čtyři náměstky: 

- náměstka pro vnitřní bezpečnost (první náměstek); náměstka pro veřejnou správu, 

informatiku, legislativu a archivnictví (VSILA); náměstka pro ekonomiku a provoz; 

náměstka pro evropské záležitosti.  

Kromě náměstků řídil ministr vnitra generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru (HZS) České republiky, policejního prezidenta a inspekci ministra vnitra. Pod 

inspekci ministra vnitra patřil kabinet ministra vnitra, odbor interního auditu a supervize, 
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odbor personální, bezpečnostní odbor a odbor tisku a public relations. Dále se ministerstvo 

vnitra skládalo z odboru nebo jiného celku, které jsou základním organizačním celkem 

ministerstva (např. inspekce ministra vnitra). Vyšším organizačním celkem byla sekce a 

nižším pak oddělení [13]. 

3.1.2 Organizační struktura Policejního prezidia České republiky 

Podřízen ministru vnitra je policejní prezident Policejního prezidia Policie České 

republiky, který odpovídá za činnost policie ministrovi.  Policejní prezidium PČR v rámci 

své působnosti řeší otázky řízení a organizace policie, řídí útvary policie s celostátní 

působností a krajská ředitelství policie, sleduje bezpečnostní situaci a v souvislosti s ní 

přijímá konkrétní opatření, řeší úkoly v oblasti mezinárodní policejní spolupráce, podílí se 

na přípravě mezinárodních smluv, právních předpisů a interních aktů řízení v rámci své 

působnosti, reprezentuje policii na veřejnosti a propaguje její činnost. Rovněž vytváří 

ostatním útvarům policie podmínky pro plnění úkolů policie a řadu dalších činností [13]. 

 

Obr. č. 2: Organizační schéma Policejního prezidia České republiky 
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Před reformou policie řídil a měl policejní prezident tyto náměstky: 

- náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování, 

náměstka policejního prezidenta pro vnější službu a náměstka policejního prezidenta 

pro ekonomiku. Pod policejního prezidenta byla zařazena kancelář policejního 

prezidenta (PP), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV a 

jednotlivé správy krajů, správa hlavního města Prahy (hl.m.) okresní a městská 

ředitelství Policie ČR. Na policejním prezidiu byly zřízeny jako nižší organizační 

články odbory, dále oddělení a skupiny [13].  

3.1.3 Organizační struktura Policie České republiky Správy Severočeského kraje 

Před reformou policie bylo celkem osm krajů a to v návaznosti na původní územní 

členění státu. Podle těchto krajů byly i jednotlivé krajské správy Policie ČR. Jednalo se o 

následující krajské správy policie:  

PČR Správa Severomoravského kraje,  PČR Správa Jihomoravského kraje,  PČR 

Správa Západočeského kraje,  PČR Správa Východočeského kraje,  PČR Správa 

Severočeského kraje,  PČR Správa Jihočeského kraje,  PČR Správa Středočeského kraje a 

PČR Správa hlavního města Prahy.  

V čele jednotlivých správ byli krajští ředitelé. Pod působnost krajských ředitelů 

policie spadaly jednotlivé okresy, rovněž podle územního členění státu, kdy pod každý kraj 

vždy spadala příslušná okresní města. Například pod Správu Severočeského kraje spadalo 

Okresní ředitelství Policie ČR v Mostě, Okresní ředitelství Policie ČR v Děčíně, v Ústí nad 

Labem, v Teplicích, v Lounech, v Ústí nad Labem, v Chomutově atd.  

Rovněž i jako Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium PČR i jednotlivé Správy 

krajů PČR si v rámci své působnosti plní jednotlivé úkoly, mezi které například patří 

příprava obecně závazných právních předpisů, interních aktů řízení, ochrana bezpečnost 

osob a majetku, podílí se na odhalování trestných činů a přestupků, zjišťování jejich 

pachatele, konají vyšetřování trestných činů, vytváří podmínky pro práci jednotlivých 

okresních ředitelství a řadu dalších úkolů [13]. Pro ucelení nastíním organizační schéma 

PČR Správy Severočeského kraje v Ústí nad Labem: 
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Obr. č. 3: Organizační schéma PČR Správy Severočeského kraje v Ústí nad Labem 

V čele byl ředitel správy, který řídil své zástupce:  

zástupce ředitele pro uniformovanou policii, zástupce ředitele pro neuniformovanou 

policii, zástupce ředitele pro servisní služby a zástupce ředitele pro věci ekonomické.  

Dále pak pod ředitele správy patřila kancelář ředitele a ředitelé jednotlivých 

okresních ředitelství, například Okresní ředitelství PČR Most. Pod ředitele správy pak 

patřily také různé odbory, oddělení a skupiny [13].   

3.1.4 Organizační struktura Okresního ředitelství Policie ČR v Mostě 

Jelikož jsem si pro svou práci vybrala konkrétní strukturu managementu policie ČR 

v Mostě, popíšu nyní její členění před reformou policie a to na Okresním ředitelství Policie 

ČR v Mostě.  

V čele byl okresní ředitel, který zabezpečoval chod policie zejména v oblasti 

ochrany veřejného pořádku, sledoval vývoj bezpečnostní situace v okrese, plnil úkoly v 

působnosti a oblasti státní správy, ve vytváření podmínek pro plnění a úkolů policie, ve 

vydávání vlastních interních aktů řízení, v zajištění odborné výchovy a výcviku 

příslušníků, v zajištění informatiky pro všechny organizační články v okrese a v celé řadě 

dalších úkolů [13]. 
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Obr. č. 4: Organizační schéma Policie ČR Okresního ředitelství Most 

Okresní ředitel řídil a měl své zástupce: 

zástupce ředitele (ZŘ) pro neuniformovanou policii a zástupce ředitele (ZŘ) pro 

uniformovanou policii, skupinu spojovací a výpočetní techniky (SSVT), ekonomické 

oddělení (EO), skupinu kontroly a stížností (SKS) a kancelář ředitele. 

Pod kanceláře ředitele byla zařazena organizační skupina (podatelna), operační 

středisko, preventivně informační skupina (PIS) a skupina služební přípravy a krizového 

řízení (SSPKŘ). 

Pod zástupce ředitele pro neuniformovanou patřila skupina kriminalistické techniky 

(SKT), skupina technické ochrany (STO) a velitel služby KPV, pod kterého patřilo 

Oddělení obecné kriminality (OOK) a Oddělení hospodářské kriminality (OHK). Pod 

Oddělení obecné kriminality patřily tři skupiny odhalování a jedna skupina vyšetřování. 

Pod Oddělení hospodářské kriminality to byla skupina odhalování a skupina vyšetřování. 
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Podřízeným zástupce ředitele pro uniformovanou policii byl velitel služby 

pořádkové a železniční policie (PPŽP), který řídil skupinu kynologie, Oddělení hlídkové 

služby (OHS), Oddělení železniční policie (OŽP), Obvodní oddělení Policie České 

republiky (OO PČR) a to:  Most, Most-Zahradní, Obrnice, Litvínov, Záluží, Lom, Hamr a 

Meziboří. Dopravní inspektorát (DI) a Skupina pro zbraně střelivo výbušniny a drogy 

(SZSVD) byly přímo podřízeny zástupci pro uniformovanou policii [13]. 

3.2 Struktura managementu Policie České republiky po reformě policie 

Výše jsem popsala strukturu managementu Policie ČR před reformou policie a nyní 

se zaměřím na stávající členění managementu policie po reformě, konkrétně Územního 

odboru PČR v Mostě. Pro ucelení opět stručně nastíním, současné složení managementu na 

vrcholných pozicích ministerstva vnitra, policejního prezidia a současných krajských 

ředitelství policie s rozložením jako v bodě před reformou policie. Jednotlivou činnost 

těchto složek již nebudu uvádět, jelikož jsem jí již popsala výše a v jejich samotné činnosti 

nedošlo k žádným  podstatným změnám.  

3.2.1 Organizační struktura Ministerstva vnitra České republiky 

V současné době má ministr vnitra ČR má oproti minulému členění managementu 

celkem pět náměstků:  

první náměstek, náměstek pro vnitřní bezpečnost, náměstek pro veřejnou správu 

informatiku legislativu a archivnictví (VSILA), náměstek pro ekonomiku a provoz a 

náměstek pro evropské záležitosti.  

Pod ministra vnitra rovněž patří: 

policejní prezident, Generální ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) České 

republiky a inspekce PČR. Pod inspekci PČR jsou zařazeny: kabinet ministra vnitra, odbor 

tisku a public relations, odbor interního auditu a supervize, bezpečnostní odbor a 

programová kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration (KPSA). I v tomto 

případě se ministerstvo vnitra skládá z odboru nebo jiného celku, které je základním 

organizačním celkem ministerstva. Vyšším organizačním celkem je sekce, nižším je 

oddělení [13]. 
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Obr. č. 5: Organizační schéma Ministerstva vnitra České republiky 

3.2.2 Organizační struktura Policejního prezidia České republiky 

Na Policejním prezidiu Policie ČR nedošlo k žádným zásadním změnám ve 

struktuře vrcholného managementu. Policejní prezident má tyto náměstky:  

náměstka policejního prezidenta pro SKPV, náměstka policejního prezidenta pro vnější 

službu a náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku. Přímo pod policejního 

prezidenta dále spadá kancelář policejního prezidenta, ředitelství pro řízení lidských 
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zdrojů, odbor vnitřní kontroly krajská ředitelství, obvodní a městská ředitelství Policie 

ČR[13].   

 
Obr. č. 6: Organizační schéma Policejního prezidia České republiky 

3.2.3 Organizační struktura Policie ČR Krajského ředitelství Ústeckého kraje 

 V současné době se původní Správy krajských ředitelství Policie ČR přejmenovaly 

na Krajská ředitelství Policie ČR. Od 1.1.2010 se mění organizační struktura útvarů policie 

s územně vymezenou působností. Krajská ředitelství policie budou kopírovat rozdělení ČR 

podle vyšších územních samosprávních celků.  Zákon č. 273/2008 Sb. O Policii České 

republiky, v platném znění, umožnil zřídit šest nových krajských ředitelství policie právě 

v souladu se čtrnácti  vyššími územními celky České republiky. Od 1.1.2010 se jedná o 

následující krajská ředitelství policie: KŘP hlavního města Prahy, KŘP Středočeského 

kraje,  KŘP Jihočeského kraje, KŘP Plzeňského kraje, KŘP Karlovarského kraje, KŘP 

Ústeckého kraje, KŘP Libereckého kraje, KŘP Královéhradeckého kraje, KŘP 

Pardubického kraje, KŘP kraje Vysočina, KŘP Jihomoravského kraje, KŘP Zlínského 
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kraje, KŘP Olomouckého kraje a KŘP Moravskoslezského kraje. Pod Krajské ředitelství 

PČR Ústeckého kraje patří Územní odbor PČR Most, Teplice, Louny, Chomutov atd[8].   

Krajské ředitelství PČR Ústeckého kraje má svého krajského ředitele, který má 

vedle sebe interního auditora, občanského zaměstnance a pod sebou rovněž své náměstky:  

náměstek ředitele pro SKPV, náměstek ředitele pro vnější službu, náměstek ředitele pro 

zřízení krajského ředitelství (KŘ) a náměstek ředitele pro ekonomiku. Dále pod krajského 

ředitele patří odbor vnitřní kontroly, kancelář ředitele krajského ředitelství (KŘ) a 

ředitelství pro řízení lidských zdrojů a poradní orgány ředitele krajského ředitelství (KŘ). 

 

 

Obr. č. 7: Organizační schéma KŘP Ústeckého kraje 

Pod náměstka ředitele pro SKPV jsou začleněny Územní odbory SKPV Děčín, 

Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Pod náměstka ředitele pro 

vnější službu jsou také začleněny Územní odbory ale vnější služby Děčín, Chomutov, 

Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem [13].   

3.2.4 Organizační struktura Územního odboru Policie ČR v Mostě 

Jelikož má práce je zaměřena na strukturu managementu PČR v Mostě, předkládám 

nyní její stávající složení, po reformě policie. V současné době jsou dvě složky na pozici 

vrcholného managementu, které jsou na sobě nezávislé ve vedení Územního odboru PČR: 
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vedoucí územního odboru vnější služby, pod kterého patří:  

koordinátor pro trestní řízení, koordinátor pro výkon služby, analytická skupina, 

sekretariát, podatelna a vedoucí základních útvarů PČR. V současné době máme 

následující základní útvary PČR: Obvodní oddělení policie Most, Most-Zahradní, Obrnice, 

Litvínov, Hamr a Meziboří, služebna Lom, Oddělení hlídkové služby v Mostě a Litvínově 

a dopravní inspektorát 

vedoucí územního odboru SKPV má pod sebou následující složky:  

koordinátor, sekretariát, vedoucí 1. Oddělení obecné kriminality, vedoucí 2. Oddělení 

obecné kriminality, vedoucí oddělení hospodářské kriminality a vedoucí oddělení 

kriminalistické techniky. Všichni vedoucí mají své příslušné útvary SKPV [13]. Blíže 

organizační strukturu Územního odboru zejména se zaměřením na činnost jednotlivých 

složek popíši v následující kapitole.  
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Obr. č. 8: Organizační schéma Územního odboru PČR v Mostě: 

3.3 Činnost jednotlivých pracovišť Územního odboru PČR Most        

 V této kapitole přiblížím činnost Územního odboru vnější služby a Územního 

odboru SKPV Policie ČR v Mostě. V čele těchto dvou složek jsou vedoucí odborů.  

Vedoucí odborů představují nejvyšší řídící úroveň Územního odboru, spočívající v řízení 

chodu svého odboru, vydávání vlastních interních aktů řízení v rámci své působnosti, 

provádí metodickou a kontrolní činnost vůči nižším podřízeným článkům řízení a řadu 

dalších činností [15].  

Jak vyplývá, z výše uvedené organizační struktury Územního odboru Most patří 

pod vedoucí ÚO koordinátoři, jejichž činnost spočívá v koordinaci činností a organizování. 

V případě nepřítomnosti můžou zastupovat své vedoucí Územních odborů, ale nejsou 

přímými nadřízenými vedoucích základních útvarů a útvarů SKPV.  

Nejprve než popíši činnost základních útvarů pořádkové policie a SKPV zmíním, 

že na ÚO vnější služby je zařazena i analytická skupina a podatelna. Analytická skupina 

zajišťuje servisní služby pro výkon služby a vede i s tím spojené statistiky. Podatelna plní 

úkoly na úseku spisové agendy spojené se vznikem, příjmem, evidováním, přidělováním, 

vyřizováním apod. dokumentů zpravidla v písemné podobě, ale i v elektronické podobě. 
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Obě složky ÚO PČR Most mají svůj sekretariát, který provádí administrativní činnost pro 

vedoucí odborů [15]. 

 Činnost základních útvarů policie (například Obvodní oddělení PČR Obrnice, 

Most, Litvínov a další) řídí vedoucí útvaru, který má svého zástupce. Vedoucí útvaru řídí, 

organizuje, kontroluje činnost policistů na útvaru, stanoví systém služby na útvaru, 

zodpovídá za plnění úkolů v trestním řízení a vykonává řadu dalších činností [15]. 

 Základní útvary policie šetří a prověřují trestné činy, na které zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři roky a majetková škoda způsobená 

trestným činem nepřevýší značnou škodu tj. 500.000,-Kč.  Jedná se zejména o trestné činy 

uvedené v z. č. 40/2009Sb., Trestní zákoník, v platném znění: Krádeže dle §205/1,2 

trestního zákoníku, Ublížení na zdraví dle §146/1 trestního zákoníku, Zanedbání povinné 

výživy dle §196/1,2 trestního zákoníku a řadu dalších. V případě trestného činu Krádeže 

dle §205/1,2 trestního zákoníku se jedná zejména o trestné činy krádeží prostých, nebo 

krádeží na osobách, dále pak krádeže vloupáním do motorových vozidel a do různých 

objektů jako jsou rodinné domy, byty a podobně [4]. 

 Šetření a prověřování trestných činů probíhá v souvislosti se z. č. 141/1961 Sb., 

Trestní řád, v platném znění, kdy policisté pro řádné prošetření a objasnění věci zahájí 

úkony trestního řízení jak uvedeno v §158/3 tohoto zákona. V případě zjištění pachatelů 

trestných činů a skutečností odůvodňujících zahájit trestní stíhání postupují policejní 

orgány dle §162/1 trestního řádu a věc předají k zahájení trestního stíhání na SKPV PČR 

Most.  Policisté Obvodních oddělení PČR konají také Zkrácené přípravné řízení dle §179a 

trestního řádu, kdy po ukončení šetření dané věci a zjištění pachatele spisový materiál dle 

§179c/1 trestního řádu předloží státnímu zástupci s výslednou zprávou, nikoliv na SKPV 

PČR Most [5]. Nutno podotknout, že základní útvary konají šetření také v oblasti 

přestupků, kde postupují podle z. č. 200/1990Sb., Zákon o přestupcích, v platném znění.   

Služba kriminální policie a vyšetřování PČR, kdy v jejím čele je opět vedoucí a 

jeho zástupce, kteří mají obdobné povinnosti jako vedoucí základních útvarů policie, šetří a 

prověřují trestné činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

převyšuje tři roky a majetková škoda způsobená trestným činem převýší značnou škodu tj. 

500.000,-Kč.  Do této kategorie spadají trestné činy na úseku loupeží, znásilnění, podvodů 

se škodou značnou to je nad 500.000,-Kč a řada jiných skutků.  
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Služba kriminální policie a vyšetřování se dělí na Oddělení obecné kriminality a 

Oddělení hospodářské kriminality. Oddělení obecné kriminality se ještě dělí na I. a II. 

Oddělení. I. Oddělení obecné kriminality se zabývá trestnou činností na úseku násilné 

trestné činnosti např. trestné činy loupeží, těžké ublížení na zdraví apod., trestné činnosti 

s extremistickým podtextem (rasově motivované trestné činy), mravnostní trestné činy 

např. znásilnění, kuplířství apod., trestné činy páchané na mládeži např. ohrožování 

výchovy dítěte apod. a dopravní nehody. Pod II. Oddělení obecné kriminality spadají 

majetkové trestné činy, kam patří různé krádeže a trestné činy na úseku drog, požárů a 

výbuchů. Oddělení hospodářské kriminality se zabývá trestnými činy na úseku podvodů, 

krácení daní, poškozování věřitelů a podobně.  

Je třeba ještě zmínit Oddělení kriminalistické techniky, které provádí ohledání míst 

činu, zajišťuje stopy a provádí dokumentace míst činu.                

3.4 Co je model EFQM, Community policing a jeho vztah k managementu 

policie          

Model excellence EFQM byl vyvinut v roce 1991 Evropskou nadací pro 

management jakosti (EFQM), kdy nejdříve byl používán pod názvem Evropský model 

TQM, byl průběžně inovován a v roce 1999 byl prezentován pod názvem „The EFQM 

Excellence Model“, který je také registrovanou značkou. Lze říci, že se jedná o 

manažerský nástroj, který slouží k trvalému a systematickému přezkoumávání kvality 

organizace [11].  

V rámci realizace programu Phare 2001 „Zavádění modelu EFQM do Policie ČR“, 

byly připraveny podmínky pro uskutečnění Modelu Excellence EFQM. Cílem projektu je 

trvale zlepšovat výkonnost a součinnost policie, jako službu se zaměřením na zákazníky 

nebo-li občany a orgány veřejné správy. V souvislosti se zavedením modelu došlo 

k proškolení pracovníků policie včetně jejího managementu a v letech 2007 a 2008 

proběhlo první sebehodnocení složek PČR [11].  

Samotný model má devět kritérií. Pět kritérií jsou předpoklady, které pokrývají 

činnost organizace-co, jak a proč to dělá a zbývající čtyři jsou dosažené výsledky. Existuje 

vazba, kdy výsledky jsou způsobeny předpoklady, které jsou následně zlepšovány pomocí 

zpětné vazby z provedeného sebehodnocení organizace (Policie ČR) nebo-li výsledků. 
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Model EFQM se udává v grafické podobě, kdy šipky modelu zdůrazňují jeho 

dynamický charakter, znázorňují inovace a vzdělávání. Tyto pomáhají zlepšovat 

předpoklady, které vedou naopak ke zlepšeným výsledkům [10].  

 
 

 
 

 

 

  

Obr. č. 9: Model EFQM Excelence [10]: 

Mezi devět kritérií modelu pat ří: 

• 1. Vedení - posuzování chování a činnosti vedoucích pracovníků zejména s ohledem 

na to, jak prosazují a podporují systém řízení kvality 

•  2. Strategie a plánování - schopnost formulovat cíle, strategie a plány organizace a 

jejich prezentace s postupy pro jejich realizaci 

•  3. Řízení pracovníků - využívání celkového potenciálu lidských zdrojů organizace 

(výběr, plánování osob, hodnocení výsledků práce, odměňování, vzdělávání atd.) 

•  4. Řízení zdrojů - efektivnost a účinnost řízení zdrojů organizace - finanční, 

informační zdroje, materiálně-technické zabezpečení atd. 

•  5. Systémy řízení a procesy - sem patří způsob poskytování služeb zákazníkům, 

v tomto případě občanům a institucím se zajišťováním jejich potřeb 

•  6. Spokojenost zákazníků - postoj zákazníků k poskytovaným službám, jejich ochota 

ke spolupráci, důvěra 
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•  7. Spokojenost pracovníků (policistů a zaměstnanců v pracovním poměru) - 

potřeby a očekávání, komunikace, vzdělávání, sociální zabezpečení 

• 8. Odpovědnost vůči společnosti - výsledky organizace s ohledem na potřeby regionu 

a společnosti  

•  9. Výsledky podnikání - trendy vývoje nápadu trestné činnosti, kvalita objasňování a 

žalovatelnost trestných činů [10].  

Součástí modelu EFQM je provádění sebehodnocení organizace, které slouží ke 

zjištění silných a slabých stránek organizace a provádí ho sama pomocí svých vlastních 

vyškolených pracovníků, kteří organizaci dobře znají. Sebehodnocení musí vždy vycházet 

z analýzy názoru zákazníků, organizace a procesů [10].     

Praktickým příkladem Modelu excellence EFQM může být snaha o zavádění 

prvků Community policing (policejní služba veřejnosti) do policejní praxe. Pod tímto 

pojmem si představíme přístup k policejní práci, aktivní řešení problémů, prosazování 

partnerství mezi policií a veřejností a v neposlední řadě lze říci, že se jedná o manažerský 

styl a organizační strategii. Cílem je zapojit veřejnost do policejní práce, aby se zvýšila 

její efektivita a zároveň zapojit policisty do veřejného života za účelem zvýšení jeho 

prestiže [12],[14].  

Community policing je založen na čtyřech principech:   

 princip kooperace: kdy se jedná o policejní práci, která se opírá o úzkou 

spolupráci s občany 

 princip odpovědnosti: za správné využití občany svěřené moci a následně z ní 

vyplývající autority policistů, odpovědnost vůči příslušníkům komunity nebo-li občanům 

 princip strategie: vyplývá z přijetí odpovědnosti za bezpečnostní situaci ve 

svěřené lokalitě (komunitě) 

princip iniciativy policist ů: spočívající v aktivním hledání cesty jak zmírňovat a 

předcházet páchání trestné činnosti [14].  

3.5 Reforma policie a její pilíře 

 K 1. 1. 2009 prodělala Policie České republiky po více než patnácti letech, jednu 

z velkých a pro mnohé i ze zásadních změn známou pod názvem Reforma policie - služba 
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v nových podmínkách. Hlavním cílem reformy policie je přeměnit stávající a veřejnosti 

známou policii v moderní policejní sbor, jehož součástí jsou profesionálně vystupující 

policisté, kteří pracují v odpovídajících podmínkách [7].  

Reforma je rozdělena celkem do deseti pilířů: 

• 1. Pilíř - Působnost a pravomoci policie a dalších subjektů při zajišťování vnitřní 

bezpečnosti státu. V tomto bodě jde zejména o „odlehčení“ policejní práce, aby mohli 

být policisté více v  přímém výkonu služby a nemuseli se zabývat mnohdy pro ně 

„nepolicejní“ prací [7],[8]. 

• 2. Pilíř - Územní členění a organizační struktura . Od 1. 1. 2009 v souvislosti 

s novým územním členěním státu vznikla i v Policii ČR nová krajská ředitelství 

policie. Z dnes již bývalých osmi krajských policejních správ se stalo osm nových 

krajských ředitelství. Cílem reformy však je zřídit 14 krajských ředitelství policie, která 

by odpovídala současným 14 krajům v České republice. Vznikem 14-ti krajských 

ředitelství bude mít přínos v tom, že každý krajský ředitel policie bude mít v osobě 

hejtmana kraje partnera, se kterým může řešit například bezpečnostní situaci kraje 

případně konkrétního města [7],[8].  

•  3. Pilíř - Nové ekonomické postavení policie. Větší ekonomická samostatnost 

policie, kdy krajská ředitelství policie se stala organizačními složkami státu právě se 

zavedením reformy policie, tudíž jsou samostatnými účetními jednotkami. Mají větší 

možnost manipulovat s financemi na vlastní odpovědnost a investovat je dle vlastního 

uvážení, co nejlépe a nejefektivněji [7],[8].   

• 4. Pilíř - Vnitřní a vnější kontrola. Jedná o vznik nového útvaru Inspekce policie, 

který nahrazuje stávající složku Inspekci ministra vnitra. Do budoucna se uvažuje o 

novém zřízení tzv. Generální inspekci, která by nahradila současnou Inspekci policie a 

byla nezávislým orgánem vyšetřujícím činnost příslušníků bezpečnostních sborů 

[7],[8].  

• 5. Pilíř - Vzdělávání policistů-klíč k profesionalitě. Klade důraz na vzdělávání 

policistů počínaje prvotní základní odbornou přípravou až po celoživotní vzdělávání 

například na Vysokých školách nebo školení manažerů na všech úrovních a pružně 

reaguje na potřeby praxe [7],[8].  
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• 6. Pilíř - Služební zákon-práce s lidmi. Přijatou reformou byla zavedena nová 

systematizace pracovních míst za účelem „zeštíhlení“ na vedoucích pozicích u policie 

[7],[8].  

• 7. Pilíř - Projekt 1000. Zahrnuje především vznik nových policejních služeben a 

modernizaci stávajících služeben policie se zřízením recepcí pro občany, zavádění 

nových programů a technologií v oblasti informatiky a obměnu vozového parku policie 

[7],[8].  

• 8. Pilíř - Nová struktura neuniformované policie. Došlo ke vzniku jednotného 

vedení SKPV, která spadá pod náměstka policejního prezidenta SKPV. Do této 

struktury patří například tyto útvary: Interpol, Útvar zvláštních činností SKPV, Národní 

proti- drogová centrála SKPV a další. Cílem je sdílet informace potřebné pro 

odhalování trestné činnosti na národní a mezinárodní úrovni [7],[8].  

• 9. Pilíř - Elektronizace práce. Elektronizaci trestního řízení. Cílem a účelem je 

sjednotit činnost policie s ostatními státními orgány jako jsou soudy a státní 

zastupitelství na elektronické úrovni [7],[8].  

• 10. Pilíř - Debyrokratizace. Sem patří zejména snížit vydávání interních předpisů 

policie [7],[8]. 
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4. Srovnání managementu Policie ČR v Mostě před a po reformě policie  

Po reformě policie došlo k jedné velké změně, bylo v souvislosti s územním 

členěním a organizační strukturou Policie ČR zrušeno Okresní ředitelství PČR Most a tím i 

funkce okresního ředitele bez náhrady. Došlo k zeštíhlení pozic ve vedení bývalého 

okresního ředitelství. Jak jsem již uvedla, byla zrušena funkce okresního ředitele, dále 

zrušeny funkce zástupce ředitele pro uniformovanou policii, zástupce ředitele pro 

neuniformovanou policii a funkce jejich zástupců velitele KPV a velitele PPŽP (viz 

obrázek č. 4 na str. 9).  

Bývalé OŘ PČR Most nově nahradil Územní odbor Policie ČR Most. Byly 

založeny dvě na sobě nezávislé složky uvedeného odboru, velitel Územního odboru vnější 

služby a velitel Územního odboru SKPV. Velitelé odborů si sami po své linii řídí přímo 

své podřízené základní útvary služby pořádkové policie (velitel ÚOVS) a útvary SKPV 

(velitel ÚOSKPV), plánují a organizují činnost svého územního odboru, vydávají interní 

akty řízení v rámci své působnosti, dohlíží nad plněním úkolů policie a plní řadu dalších 

úkolů (viz obrázek č. 8 na str. 14,15). Nově vznikla také funkce koordinátorů, kteří spadají 

přímo pod své velitele Územních odborů a jejichž činnost spočívá zejména v koordinaci 

činností a organizování.  

V současné době ředitel KŘP Ústeckého kraje udělil pravomoc v případě 

rozhodování a sporů na územním odboru veliteli ÚOSKPV, vyjma pravomocí které si 

vyhradil přímo pro sebe. Na základních útvarech, patří sem zejména Obvodní oddělení 

PČR a útvarech SKPV, sem patří například Oddělení hospodářské kriminality, nedošlo 

k žádným podstatným změnám. Každý útvar má stále svého vedoucího a zástupce, kteří 

řídí jejich činnost.  

Zbývající složky policie, které dříve byly zařazeny přímo pod okresního ředitele 

PČR OŘ Most: Skupina spojovací a výpočetní techniky, Ekonomické oddělení, Skupina 

kontroly a stížností, Kancelář ředitele, Organizační skupina, Operační středisko, 

Preventivně informační skupina a Skupina služební přípravy a krizového řízení, byly po 

reformě policie zrušeny, některé zachovány a některé vznikly nově. V současné době se 

jedná o tyto složky: Ochrana osobních údajů, Ochrana utajovaných informací, Oddělení 

krizového řízení, Ekonomické oddělení, Oddělení vnitřní kontroly, Oddělení personální 

činnosti, Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Skupina služební kynologie, 
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Oddělení služební přípravy a Preventivní a informační služba a Operační středisko. 

Uvedené složky nepatří pod žádného vedoucího Územního odboru PČR Most, ale jsou 

přímo podřízeni řediteli KŘ Ústeckého kraje a na územním odboru jsou jejich detašovaná 

pracoviště. Zde bych viděla zefektivnění manažerské činnosti, v tom že velitelé územních 

odborů nemusí řídit uvedené složky a více času můžou věnovat řízení a vedení svých 

odborů. 

K vyhodnocení efektivnosti manažerské činnosti bych uvedla, že dle mého názoru 

došlo po reformě policie k mírnému zlepšení v tom, že před reformou policie v případě 

vydání rozkazu, nařízení okresním ředitelem, „šly“ rozkazy a nařízení dále směrem 

k jednotlivým zástupcům ředitele a pak směrem dolů k velitelům PPŽP a KPV, které je 

následně předali vedoucím základních útvarů pořádkové policie a útvarům SKPV, každý 

po své kompetenci. V tomto případě lze uvést, že se jednalo v řízení o tzv. dlouhé 

komunikační kanály, které mohly zapříčinit tzv. šum v předání rozkazů a nařízení směrem 

od ředitele přes jednotlivé vedoucí pracovníky až k podřízeným složkám.  

V současné době rozkazy a nařízení jednotlivých vedoucích územních odborů 

„jdou“ přímo k vedoucím základních útvarů pořádkové policie a útvarů SKPV, lze říci, že 

toto je z hlediska řízení efektivnější, nedochází k případným rozporům, odstranily se tzv. 

dlouhé komunikační kanály a věci se můžou řešit rychleji a účinněji. Vedoucím územních 

odborů nic nebrání v tom, komunikovat přímo s vedoucími základních útvarů policie, kdy 

před reformou policie okresní ředitel takovým způsobem nekomunikoval, využíval ke 

komunikaci a řízení své zástupce a tito zase své velitele KPV a PPŽP.  

Závěrem lze uvést, že před reformou policie byla struktura managementu PČR 

Most rozsáhlejší, bylo více vedoucích pozic, okresní ředitel řídil více podřízených složek 

včetně svých dvou zástupců a dvou jejich velitelů a dále i ostatní složky např. kancelář 

ředitele. Nyní je struktura managementu zeštíhlená, jsou pouze dva velitelé Územních 

odborů, kteří si tyto odbory řídí přímo sami. Vyjma výše popsané efektivnosti v řízení 

managementu PČR Most, se dle mého názoru nic podstatného nezměnilo.  

Hodnocením efektivnosti managementu Policie ČR v Mostě se budu dále zabývat 

v následující kapitole s názvem Návrhy zlepšení činnosti managementu Policie ČR 

v Mostě, kde uvedu, jaké bych navrhla zlepšení v této činnosti managementu v souvislosti 

právě se zefektivněním manažerské činnosti. 
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5. Návrhy zlepšení činnosti managementu Policie ČR v Mostě 

5.1 Nová organizační struktura Územního odboru PČR Most 

Prvním z mých návrhů na zlepšení činnosti managementu Policie ČR v Mostě by 

bylo změnit stávající strukturu managementu Územního odboru PČR v Mostě následovně: 

 

 
Obr. č. 10: Nový návrh organizační struktury PČR v Mostě 

v čele Územního odboru PČR Most by byl vedoucí Územního odboru, který by měl pod 

sebou své dva zástupce a to: 

-zástupce Územního odboru pro vnější službu 

- zástupce Územního odboru pro SKPV 
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 Pod uvedené zástupce by pak přímo byly zařazeny základní útvary pořádkové 

policie. V případě zástupce ÚOVS by se jednalo o následující útvary: OO PČR Most, OO 

PČR Most-Zahradní, OO PČR Litvínov, OO PČR Obrnice, OO PČR Hamr, OO PČR 

Meziboří, služebna Lom, Oddělení hlídkové služby v Mostě a v Litvínově a dopravní 

inspektorát. Dále by pod vedoucího patřila skupina služební kynologie a oddělení služby 

pro zbraně a bezpečnostní materiál (SZBM).  

V případě zástupce ÚOSKPV by se jednalo o útvary: 1. Oddělení obecné 

kriminality, 2. Oddělení obecné kriminality, Oddělení hospodářské kriminality a Oddělení 

kriminalistické techniky. Všechny výše popsané útvary by samozřejmě jako je tomu nyní 

měly své vedoucí a zástupce. 

Přímo podřízení vedoucímu územního odboru by byly ještě následující složky 

policie: podatelna, ekonomické oddělení, operační středisko, oddělení vnitřní kontroly, 

oddělení personální činnosti a kancelář ředitele (v současné členění policie patří tyto 

složky pod ředitele KŘP Ústeckého kraje). 

Pod kancelář ředitele by byly začleněny následující složky policie:ochrana 

osobních údajů, ochrana utajovaných informací, oddělení krizového řízení, oddělení 

služební přípravy a preventivní a informační služba (uvedené složky v současné struktuře 

patří také pod ředitele KŘP Ústeckého kraje). 

Stávající funkci koordinátorů jednotlivých územních odborů ÚO PČR Most bych 

zrušila, jako i analytickou skupinu a sekretariáty vedoucích odborů.  Ostatní složky 

současného územního odboru včetně základních útvarů pořádkové policie a SKPV by 

zůstaly zachovány včetně jejich vedoucích a zástupců. Na těchto základních útvarech 

policie nelze provádět žádné velké změny, jelikož útvary zajišťují každodenní činnost 

policie zejména v předcházení a odhalování trestné činnosti, dohlíží nad veřejným 

pořádkem apod. 

V mé struktuře managementu Policie ČR v Mostě by byl v jejím čele, jak jsem již 

uvedla vedoucí Územního odboru PČR Most, který by řídil chod celé policie v okrese 

Most. Vykonával by následující činnost:řídil územní odbor po stránce ekonomické, 

personální, vydával rozkazy a interní akty řízení v rámci své působnosti, dohlížel nad 

bezpečnostní situací na Mostecku zejména v předcházení a prevenci na úseku trestné 

činnosti, úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, nad odhalováním a 
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vyšetřováním trestných činů, jednal s představiteli územních samosprávních celků např. 

starosty obcí v okrese Most a vytvářel podmínky pro řádný výkon služby podřízených 

složek zejména základních útvarů pořádkové policie a SKPV a zajišťoval řadu dalších 

činností vyplývajících z jeho funkce a funkce vedení územního odboru. Dále by řídil přímo 

své dva zástupce a vůči nim měl rozhodovací pravomoci v případě vzniklých sporů mezi 

nimi nebo jejich složkami.  

 Dle mého názoru by vedoucím Územního odboru měl být člověk 

s vysokoškolským vzděláním nejlépe ekonomického nebo právnického směru, se znalostmi 

manažerského řízení a vedení lidí, podřízených. Neměla by chybět policejní praxe, alespoň 

v délce minimálně 15-ti let, znalost prostředí a poměrů na Územním odboru v Mostě. 

Pokud možno, aby se jednalo o člověka, který si prošel policejní prací od základních 

útvarů jako řadový policista až přes vedoucí pozice těchto útvarů. V mé struktuře by 

představoval nejvyšší řídící úroveň. 

Zástupci vedoucího Územního odboru PČR Most by měli být lidé 

s vysokoškolským vzděláním právnického směru, s minimální praxí 10-ti let u policie. 

Rovněž by neměla chybět praxe, komunikace a schopnost vést podřízené, základní útvary 

policie. 

Na pozice vedoucích základních útvarů pořádkové policie a SKPV by nemuselo být 

podmínkou vysokoškolské vzdělání, nebylo by překážkou, ale důraz by byl kladen na praxi 

a zkušenosti v činnosti policie a práci s lidmi.  

5.2 Změna vedení, styly vedení pro management PČR v Mostě 

Druhým z mých návrhů na zlepšení efektivnosti manažerské činnosti by byla 

změna vedení, styly vedení v souvislosti s vytvořením nové struktury managementu PČR 

Most. V současné době se u policie uplatňuje autokratický styl vedení, který je 

centralizovaný a spočívá v příkazech, kontrole a očekávání splnění úkolů. Diskuse se 

obvykle nepřipouští a lpí se na dodržování rozhodnutí a nařízení. Jak vyplývá, 

z centralizace jedná se o soustředění úkolů do jediného orgánu, zpravidla nadřízeného. 

Tento styl vedení je typický pro bezpečnostní sbory, mezi které patří i Policie České 

republiky [1],[2].  
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V mé nově navržené struktuře managementu bych pro vedoucího Územního odboru 

PČR Most doporučila styl vedení participačně-demokratický, který je vyvážený mezi 

centralizací a decentralizací, je založen na spolupráci, komunikaci a diskusi mezi 

nadřízenými a podřízenými, preferuje odbornou autoritu.  Vedoucí akceptuje své podřízené 

jako partnery a řeší s nimi problémy [1],[2].  

V tomto případě bych část úkolů a pravomocí vedoucího Územního odboru PČR 

Most přesunula na jeho dva zástupce, s využitím decentralizace, kdy z vyšších složek 

řízení jsou delegovány pravomoci na nižší složky řízení, které jsou odpovědny za 

přenesené úkoly, pravomoci a odpovědnosti z nich vyplývající [9]. Přenesením části 

pravomocí by vedoucímu ÚO PČR Most zbylo více času na řešení jiných závažných úkolů 

vyplývajících z jeho činnosti, zejména pak v oblasti ekonomické a personální, jak vyplyne 

z dalších mých návrhů.  

Předmětný styl vedení bych uplatnila i ve vztahu zástupců vedoucího územního 

odboru směrem k vedoucím základních útvarů pořádkové policie a SKPV. Vedení 

podřízených v participačně-demokratickém stylu, by dle mého názoru mohlo pružně 

reagovat na požadavky a připomínky vedoucích základních útvarů ve vztahu ke svým 

nadřízeným v případě potřeby zajištění běžného výkonu služby a potřeby a požadavky 

příslušníků základních útvarů.  

5.3 Zřízení samostatné účetní jednotky Policie ČR v Mostě 

Třetím z mých návrhů na zlepšení efektivnosti manažerské činnosti by bylo dát 

větší pravomoc Územnímu odboru PČR Most v oblasti ekonomické. To znamená, zřídit 

z něj samostatnou účetní jednotku, která by si sama rozhodovala o finančních výdajích 

sloužících k zajištění provozu Policie ČR v Mostě.  

V současné době tuto pravomoc Územní odbor PČR Most nemá. Činnost za ní 

vykonává KŘP Ústeckého kraje, které hospodaří s finančními prostředky, tyto přerozděluje 

jednotlivým Územním odborům PČR  a v současné době má statut samostatné účetní 

jednotky.  

Územní odbor PČR Most obdrží vždy určitý obnos peněz na zajištění pohonných 

hmot, finanční limit na přesčasy, příplatky a odměny, se kterými dále hospodaří. V případě 

dalších finančních prostředků na zajištění chodu policie, jako je materiální vybavení, různé 



                           Kolářová Gabriela: Struktura managementu PČR 
 

2010   

 

28

opravy vozidel a budov rozhoduje Krajské ředitelství PČR Ústeckého kraje v Ústí nad 

Labem. Finance obdržené z krajského ředitelství nelze přesouvat z jednoho tzv. balíku do 

druhého. Lze však žádat o navýšení příslušné krajské ředitelství policie, které vzhledem 

k současné ekonomické situaci státu nemusí žádosti vyhovět.  

Dle mého názoru by bylo daleko efektivnější, kdyby finanční prostředky na chod 

ÚO PČR Most obdržel přímo vedoucí Územního odboru, který by s nimi dále hospodařil 

dle vlastního uvážení s ohledem na ekonomickou situaci a pružně reagoval na požadavky 

svých podřízených útvarů k zajištění celého chodu policie v oblasti správy majetku, mezd, 

vyhlašování výběrových řízení na nákup či pořízení nového majetku a řadu dalších. 

V daném případě by s finančními prostředky mohl i volně disponovat a přesouvat je 

v případě potřeby z jednoho resortu do druhého, například v případě úspor pohonných 

hmot by mohl tyto úspory přesunout a vynaložit na opravy budov a vybavení služeben dle 

potřeby policie.     

Uvedu jeden příklad výhody zavedením ekonomické samostatnosti Územního 

odboru PČR Most. V současné době v případě najetí požadovaných kilometrů na garanční 

kontrolu služebních vozidel, jsou tato odvážena k provedení kontroly na KŘP Ústeckého 

kraje do Ústí nad Labem. Obdobně se postupuje i v případě oprav vozidel například po 

dopravních nehodách. Na Územním odboru PČR Most je sice autodílna s pracovníky, ale 

tito provádí jen běžné kontroly a drobné opravy služebních aut. Služební vozidla v Ústí 

nad Labem mnohdy zůstávají dlouhou dobu, zejména pokud jde o opravy po dopravních 

nehodách. Nutno i zmínit, že finanční prostředky na pohonné hmoty stojí i cesta do Ústí 

nad Labem a zpět do Mostu. Dle mého názoru by bylo efektivnější všechny opravy a 

garanční kontroly provádět přímo na Územním odboru PČR Most, nebo je provádět u 

garančního servisu automobilů Škoda. 

5.4 Personální pravomoc pro vedoucího ÚO PČR Most 

Čtvrtým z mých návrhů na zlepšení efektivnosti manažerské činnosti by bylo dát 

vedoucímu Územního odboru PČR Most v  navržené struktuře samostatnou personální 

pravomoc, která by spočívala v jeho rozhodování o přijetí nových uchazečů do služebního 

poměru, udělování souhlasu ke studiu příslušníků policie, přeložení příslušníků z jednoho 

útvaru do druhého ve svém teritoriu a podobně. V současné době se k personální 
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pravomoci vyjadřuje přímý nadřízený příslušníka, který například žádá o povolení ke 

studiu a dále je třeba i vyjádření ze strany vedoucího Územního odboru vnější služby a 

vedoucího Územního odboru SKPV PČR Most, pod které je příslušník služebně zařazen. 

Konečné slovo v personální otázce má  KŘP Ústeckého kraje odbor ředitelství pro řízení 

lidských zdrojů. Dle mého názoru je uvedený postup mnohdy zdlouhavý a zatížený 

administrativou.   

5.5 Školení manažerů prostřednictvím externích odborníků 

Pátým a zároveň posledním z mých návrhů na zlepšení efektivnosti manažerské 

činnosti by bylo provádět školení vedoucích pracovníků v oblasti manažerské činnosti, 

spočívající zejména v řízení a vedení podřízených, v plánování, rozhodování a v kontrolní 

činnosti.  V mém případě by se jednalo o školení vedoucího Územního odboru PČR Most a 

jeho dvou zástupců, případně vedoucí jednotlivých základních útvarů pořádkové policie a 

útvarů SKPV.  

Školení a kurzy by zajišťovali externí odborníci s vysokoškolským vzděláním 

v oboru managementu. Školení vedoucích pracovníků by navazovalo mimo jiné i na 

zavedení modelu EFQM do Policie ČR. Jak jsem již zmínila v podkapitole své práce 

s názvem Co je model EFQM, Community policing a jejich vztah k managementu policie, 

jedná se o manažerský nástroj, který slouží k trvalému a systematickému přezkoumávání 

kvality organizace v jejích silných a slabých stránkách [10],[11].  

Školení by bylo zaměřeno na vedoucí pracovníky, kteří provádějí hodnocení 

organizace za účelem vyhodnotit její silné a slabé stránky a na zjištěné nedostatky se 

následně zaměřit. Výše popsaný návrh by vedl dle mého názoru k zefektivnění manažerské 

činnosti v oblasti vedení, řízení, kontrole a v neposlední řadě posilování a budování image 

policie ve vztahu k občanům.  
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6. Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřila na strukturu managementu Policie ČR v Mostě před 

reformou a po reformě policie, s cílem vyhodnotit efektivitu managementu policie a 

navrhnout zlepšení v této činnosti. 

 Jak jsem již předeslala v úvodu své práce, Policie ČR prošla, v poslední době 

datující se k reformě policie, řadou změn zejména v jejím územním členění a organizační 

struktuře. Je tedy zajímavé sledovat, jak se měnily pozice na místech vedoucích 

pracovníků. 

Než zhodnotím strukturu managementu a srovnám změny v této oblasti 

managementu Policie ČR v Mostě, stručně shrnu pojem Policie ČR, kterému jsem 

věnovala samostatnou kapitolu, za účelem lepší orientace pojmu policie a její práce. Jedná 

se o ozbrojený bezpečnostní sbor, který zajišťuje vnitřní bezpečnost a pořádek České 

republiky a jejím úkolem je chránit bezpečnost občanů a jejich majetek. Význam policie 

spočívá v plnění celé řady úkolů zejména v ochraně ústavních činitelů, odhalování, 

vyšetřování trestných činů a přestupků, dohlížení nad dodržováním veřejného pořádku, 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a řadu dalších úkolů vyplývajících ze Zákona o 

policii. 

Jedním z účelů zavedení reformy do Policie ČR bylo  zeštíhlení pozic na vedoucích 

místech.  V souvislosti s tím, došlo ke zrušení stávajících Okresních ředitelství PČR  se 

zrušením funkce okresního ředitele bez náhrady a nově byly zavedeny Územní odbory 

PČR. Je zajímavé sledovat, jak se změnil samotný management policie shora od 

ministerstva vnitra dolů až k ÚO PČR v Mostě.  

Před reformou policie měl ministr vnitra celkem čtyři náměstky, po reformě došlo 

místo k prezentovanému zeštíhlení vedoucích pozic k nárůstu, kdy v současné době má 

ministr náměstků celkem pět. Na policejním prezidiu nedošlo k žádným změnám na 

vedoucích pozicích. Policejní prezident má stále tři své náměstky. Zrovna tak ředitel 

bývalého Krajského ředitelství PČR Severočeského kraje a současný ředitel KŘP 

Ústeckého kraje má stále čtyři náměstky. Dle mého názoru na těchto složkách vrcholného 

managementu nedošlo k žádnému velkému „zeštíhlení“ vedoucích pracovníků, tak jak je 

prezentováno v jednom z pilířů reformy policie, ve kterém přijatou reformou byla 
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zavedena nová systematizace pracovních míst za účelem „zeštíhlení“ na vedoucích 

pozicích u policie.  

Nejmarkantnější změnu jsem zaznamenala právě zrušením Okresních ředitelství 

PČR a nově zavedenými Územními odbory PČR. Zavedením reformy do Policie ČR byly 

zrušeny pozice okresních ředitelů, dále pozice jeho dvou zástupců:zástupce ředitele pro 

uniformovanou policii a zástupce ředitele pro neuniformovanou policii. Rovněž byly 

zrušeny funkce velitele KPV, jehož přímým nadřízeným byl zástupce ředitele pro 

neuniformovanou policii a funkce velitele PPŽP, jehož přímým nadřízeným byl zase 

zástupce ředitele pro uniformovanou policii. Velitelé KPV a PPŽP byli přímými 

nadřízenými vedoucích základních útvarů policie. Nově zavedené Územní odbory PČR již 

nemají tolik vedoucích pracovníků, zde je patrný jejich úbytek. Na Územním odboru PČR 

Most není v současné době žádný vedoucí. Územní odbor se dělí na Územní odbor vnější 

služby, který má svého vedoucího a Územní odbor SKPV, který má také svého vedoucího. 

Tito vedoucí si vedou své odbory každý po své linii a jsou přímými nadřízenými 

vedoucích základních útvarů a útvarů SKPV.  Změny na vedoucích pozicích je nejlépe 

vidět na grafickém zobrazení organizačních struktur. Zeštíhlení vedoucích pozic dle mého 

názoru vedlo i k zefektivnění manažerské činnosti vedoucích pracovníků. Vedoucí 

Územních odborů PČR Most můžou rovnou řídit své podřízené, vedoucí základních útvarů 

pořádkové policie a útvarů SKPV a nemusí k tomu využívat své zástupce a tito zase své 

zástupce jako tomu bylo v organizační struktuře Okresního ředitelství Policie ČR Most 

před reformou policie. Jiné podstatné zlepšení efektivnosti v manažerské činnosti jsem ze 

svého pohledu nezaznamenala. 

V podkapitolách své práce jsem neopomněla zmínit i činnost jednotlivých 

pracovišť Územního odboru v Mostě, které dle mého názoru souvisí s novou organizační 

strukturou policie v Mostě. Rovněž jsem popsala model EFQM a Community policing, 

které jsou v současné době stále používanější nástroje manažerské činnosti, sloužící 

k zajištění vrcholnému managementu k nové image policie. V neposlední řadě jsem 

zmínila i reformu policie s jejími pilíři, jelikož stále slovo reforma policie je v mé práci 

zmiňováno a dle mého názoru je třeba reformu policie čtenáři přiblížit. 

V poslední části mé práce jsem se zaměřila na vlastní myšlenku s vlastními návrhy 

ke zlepšení činnosti managementu Policie ČR v Mostě v souvislosti s jejím zefektivněním. 
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Jelikož tomuto tématu jsem věnovala samostatnou kapitolu, návrhy již jen shrnu. Jednalo 

se o celkem pět návrhů: 

1. Nová organizační struktura Územního odboru PČR Most se zavedením jednoho 

vedoucího pracovníka celého odboru    

2. Změna vedení, styly vedení, ze stávajícího autokratického stylu na styl participačně-

demokratický ve vztahu nadřízený a podřízený  

3. Vedoucímu Územního odboru PČR Most dát větší pravomoc ve věcech ekonomických, 

a z Územního odboru PČR Most zřídit samostatnou účetní jednotku 

4. Vedoucímu Územního odboru PČR Most dát větší pravomoc v oblasti personální 

5. Provádět školení a kurzy vedoucích pracovníků v oblasti managementu, za účelem 

zlepšení řízení a vedení podřízených pomocí externích pracovníků-manažerů 

Závěrem lze již jen dodat, že pokud by někdy v budoucnu fungovala mnou 

navržená organizační struktura Policie ČR v Mostě i s dalšími výše popsanými změnami, 

stálo by pak za zvážení, zda by nebylo vhodné zrušit stávající krajská ředitelství policie, 

jelikož jejich činnost by pak převzaly jednotlivé Územní odbory Policie ČR.              
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