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Anotace 

V předložené práci jsem se zabýval problematikou přijímacího řízení do služebního 

poměru k Policii České republiky a analýzou motivačních faktorů nových uchazečů za 

období posledních 6-ti let. Cílem bylo zjistit hlavní motivační faktory, které vedou 

uchazeče o zaměstnání u Policie ČR a analyzovat jejich vývoj. 

V první části je prezentována Policie ČR, její vývoj a historie, podrobněji jsou 

vysvětleny podmínky přijímacího řízení a vznik služebního poměru, je zde popsán systém 

vzdělávání, zvyšování kvalifikace a kariérní řád. Jsou zde uvedeny základní zdroje 

motivace, motivační faktory, osobnostní profil policisty. Další část se zabývá analýzou 

motivačních faktorů osobní způsobilosti uchazečů za posledních 6 let, porovnáním motivů, 

s jejich vývojem je zde zpracováno praktické ověření výzkumu. 

Na závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků, vyhodnocení výsledků 

průzkumu a návrh dalších možných směrů a na to navazující personální opatření směřující 

k výběru nových uchazečů o zaměstnání. 

Klíčová slova: motivace, policie, služební poměr, přijímací řízení, fluktuace 

 

Summary 

In put forth by work am  deal with problems selection procedures to official ratio to 

police the Czech Republic and by analysis motivating factor new applicant after season last 

6-those flight. Destination was find main motivating factor, who head applicant for job at 

police Czech Republic  and analyse their development.  

In first part is process police Czech Republic , her development and history, 

detailed are explain terms selection procedures and genesis official relationship, is here 

describe system education, improve qualification and kariérní range. Be here quote basic 

resources motivation, motivating factor, personality profile policeman. Other part  deals by 

analysis motivating factor personal capacity applicant after last 6 flight, compare motive, 

with their development is here process practical legalization research.  

In conclusion work is file recommendation future step, evaluation of results 

investigation and suggestion other possible direction and on it navazující personal measure 

destined for choice new applicant for job.  

Keywords: motivation, police, bussines relationship, selection procedures, fluctuation 
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1. Úvod 
 

Policejní činnost, přesněji výkon funkce, profese policisty je velmi náročná. 

V zájmu demokracie, dynamicky se měnících podmínek a situace ve společnosti, je nutné  

zkvalitňovat profesní připravenost policistů, podílejících se na plnění úkolů při 

zabezpečování pořádku, bezpečnosti, zdraví, životů a ochrany majetku občanů. Vzhledem 

ke stále rostoucím nárokům na výkon služby příslušníků Policie České republiky, kdy 

v očích veřejnosti má být policista viděn na každém rohu, má být důvěryhodný, chovat se 

důstojně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich 

důstojnost, je zarážející, že v řadách Policie ČR jsou neobsazená volná místa a nejsou 

naplněny dané tabulkové stavy, které jsou potřebné k řádnému zabezpečení a plnění úkolů 

PČR.  

Ministerstvo vnitra České republiky, kterému je Policie ČR podřízena, za tímto 

účelem spustilo dnem 1.2.2008 náborovou kampaň „Pomáhat a chránit“. Mnoho 

pracovníků personálních oddělení PČR a i samotní policisté se snaží v rámci celého území 

České republiky mezi sebe získat nové zaměstnance a kolegy. Přes všechnu snahu se 

nedaří stavy potřebně naplnit, neboť mezi našimi spoluobčany není potřebná motivace 

sloužit v řadách Policie ČR. 

Zvolené téma bakalářské práce je zaměřeno na problematiku přijímacího řízení do 

služebního poměru k Policii České republiky, s cílem zjistit hlavní motivační faktory, které 

vedly a vedou uchazeče o zaměstnání nastoupit k tomuto bezpečnostnímu sboru České 

republiky. Dílčím cílem je porovnat motivační faktory, které převládají u nových uchazečů 

s motivačními faktory policistů, kteří již jsou ovlivněni výkonem služby u policie, a to při 

předložení stejného dotazníku. 

Teoretická část práce je soustředěna do čtyř východisek. První z nich popisuje 

charakteristiku Policie České republiky, historii a vývoj podmínek vzniku policie, uvádí 

prezentaci jednotlivých složek. Druhým je popis přijímacího řízení, náboru a zařazení 

uchazečů. Třetím teoretickým východiskem je popis vzniku služebního poměru, služební 

zařazení, systém vzdělávání, služební postup, zvyšování kvalifikace. Čtvrté východisko 

přibližuje termíny motivace, motivační faktory a požadovaný osobnostní profil policisty.  
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V této části bakalářská práce ve zkratce prezentuje výzkum, který proběhl v letech 

1991-1996. V hodnoceném období bylo dotazováno a zkoumáno specializovaným 

psychologickým pracovištěm Policie ČR Správy Severočeského kraje z hlediska 

motivačních faktorů 3518 uchazečů. K závěrům tohoto výzkumu se bude práce v praktické 

části vracet, výsledky ověřovat a porovnávat je  s vlastním průzkumem.  

V závěru teoretické části jsou uvedené nejčastější důvody fluktuace policistů za rok 

2007, tyto údaje poslouží při vlastním výzkumu práce. 

V analytické části bakalářské práce bylo průzkumem sledováno  3 824 uchazečů o 

zaměstnání u PČR, kteří byli dotazováni a zkoumáni specializovaným psychologickým 

pracovištěm Policie ČR Správy Severočeského kraje z hlediska četnosti upřednostnění 

vybraných motivačních faktorů, proč chtějí pracovat u policie, co je k tomu vede. Z 

výsledků průzkumu bylo zjišťováno, jaké motivační faktory nejčastěji uchazeči o 

zaměstnání uvádějí. Toto zjištění bylo porovnáno s výsledkem vlastního výzkumu, který 

byl proveden s policisty, kteří již u Policie ČR pracují průměrně 9 let, jak by po předložení 

dotazníku hypoteticky reagovali na vstupní motivační faktory nyní, když jsou již ovlivněni 

určitou délkou služby.  

Závěrem bakalářské práce budou shrnuty výsledky provedeného průzkumu, 

naznačena možná prognóza změny náborové kampaně a navrhnuta doporučení, jež by 

mohla vést ke zvýšení motivace uchazečů. 
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2. Podmínky vzniku služebního poměru a přijímacího řízení 
 

2.1. Policie České republiky 

 

Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena 

zákonem č. 283/1991 Sb1., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její 

postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný 

pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na 

úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy 

Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního 

řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.  

 
2.1.1. Historie, vývoj 
 

 V historickém vývoji slovo policie (ang. Police, něm. Polizei, fr. La Police) má 

původ v řeckých výrazech polis (obec, město) a politeia (státní správa, správa věcí 

veřejných).  V průběhu 16. století se tento pojem přenesl do Německa, kde v roce 1530 

došlo k vydání říšského policejního řádu, který měl vést k „ … většímu pořádku a 

bezpečnosti v zemi, zamezit nemravnostem, omezit přepych a zvýšit blaho lidu“ (Filák, 

2007). Do slovníku policejní terminologie patří jistě i pojem jihoslovanského původu a 

sice četnictvo2, používané hojně i na našem území, zejména ve 2. polovině 19. a v 1. 

polovině 20. století. 

Území našeho státu patřilo do roku 1918 do rakouské části habsburské monarchie, 

čímž byl samozřejmě ovlivněn i vývoj organizace bezpečnostní služby na našem území. 

Četnictvo bylo vojensky organizovaným strážním sborem, podléhajícím vojenským 

trestním zákonům a soudům. Ve výkonu bezpečnostní služby bylo podřízeno politickým 

úřadům, po stránce výcviku, vyučování, kázně, kontroly služby, ve věcech správních a 

hospodářských pak četnickým důstojníkům. Četničtí důstojníci zodpovídali za výkon 

služby, vyučování a kázeň podřízených četníků. Četnictvo z hlediska místní působnosti 

                                                
1 zákon č. 283/1991 Sb., o PČR  dnem 1.1.2009 zrušen a nahrazen zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 
2  Synonymem slova četnictvo je žandarmerie, má původ z francouzského gendarmerie (gens d´armes – muži 
ve zbrani), užívaném od 15. století, jako odvozenina od německého die Gendarmerie. Termín četnictvo je 
dodnes platný ve Francii, Belgii a Rakousku.   
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udržovalo veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost na území celého státu, výjimkou byla 

statutární města, v nichž fungovaly státní policejní úřady. 

Samostatný československý stát při svém vzniku disponoval i velmi řídkou 

soustavou státních policejních úřadů. Na celém území byla dvě policejní ředitelství – 

v Praze a v Brně a dvě policejní komisařství – v Plzni a Moravské Ostravě. Během prvních 

dvaceti let existence samostatného československého státu byly zaváděny nové metody 

činnosti i nové technické prostředky, kterými disponovaly nově se utvářející 

specializované útvary. Působily na větších územních obvodech, doplňovaly výkon služby 

zajišťovaný četnickými stanicemi. Jejich činnost umožnilo a ulehčilo i zavedení 

spojovacích a dopravních prostředků, čímž se zvýšila operativnost a akceschopnost 

četnického sboru. Zemská četnická velitelství tak vytvářela speciální organizační celky 

často dočasné, jako byly kontrolní pohraniční stanice, polní četnictvo, četnické 

pohotovostní oddíly, silniční kontrolní stanice a četnické letecké hlídky. Pro pátrání po 

kriminálních delikventech od roku 1928 po celém území státu jsou zřízeny četnické pátrací 

stanice. 

Postupně docházelo k postátňování policejní správy, kterou dosud vykonávaly 

četnictvo a komunální úřady, vznikaly státní policejní úřady a to tam, kde bylo třeba, a také 

podle finančních možností státu. V Čechách a na Moravě v roce 1945 existovali již tři 

druhy bezpečnostních složek, revoluční oddíly (Revoluční gardy, Národní milice apod.), na 

závodech Závodní milice a policejní  a četnický aparát. Z těchto všech složek byli vybíráni 

příslušníci pro nový Sbor národní bezpečnosti, který dostal novou politickou i pracovní 

náplň, byla zlikvidována „ nepolitičnost“, která byla za první republiky záměrná a 

rozumná. 

Podstatné organizační změny týkající se československé bezpečnosti proběhly na 

počátku padesátých let. Původní ministerstvo vnitra bylo rozděleno na dvě nová 

ministerstva, vedle Sboru národní bezpečnosti byly zřízeny pohotovostní útvary Veřejné 

bezpečnosti, od jejichž vzniku do nich přecházely z různých resortů státní správy 

jednotlivé správní agendy. Postupně vznikající agendy byly v roce 1963 sloučeny a vznikl 

správní odbor Hlavní správy Veřejné bezpečnosti. 

Dějinný vývoj organizace a činnosti Sboru národní bezpečnosti byl ukončen 

revolučními změnami ve státě a společnosti, které započaly 17. listopadu 1989. 
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V polistopadovém období byla v rámci resortu MV ČR provedena řada organizačních 

změn, které se významně dotkly všech útvarů a služeb. Začaly se psát nové kapitoly 

policejní historie…. 

 
2.1.2. Prezentace jednotlivých základních služeb 
 

Služba pořádkové a železniční policie 

Chrání veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové 

řízení, dohlíží na bezpečnost  silničního provozu a zajišťuje veřejný pořádek, ve vlacích 

chrání bezpečnost cestujících a dopravovaných zásilek. Kromě základních útvarů 

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

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

policie 

Služba dopravní policie 

Dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, 

vyšetřuje dopravní nehody, dohlíží na dálniční provoz a dodržování veřejného pořádku, 

zabezpečuje výjezdy na místa trestných činů spáchaných na dálnicích a přilehlých místech 

Služba cizinecké a pohraniční policie  

Plní úkoly související s pobytem cizinců na území naší republiky, provádí ochranu 

vnějších hranic na mezinárodních letištích. Mezi hlavní úkoly patří  odhalování nelegální 

migrace, evidence a kontrola cizinců pobývajících na území ČR a také aplikace právních 

předpisů Evropského společenství na úseku migrační politiky týkající se vstupu  a pobytu 

cizinců v schengenském prostoru 

Služba kriminální policie a vyšetřování 

Hlavním úkolem je odhalování závažné organizované trestné činnosti v oblasti 

obecné a hospodářské kriminality, stíhá její pachatele, koná prověřování a vyšetřování k 

objasňování skutečností, že byl spáchán trestný čin, vede potřebné evidence a pátrání po 

pohřešovaných a hledaných osobách a věcech. 
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2.2. Přijímací řízení 

Přijímací řízení3 zahajuje policie s uchazečem, který doručí písemnou žádost o 

přijetí a splňuje stanovené podmínky pro přijetí do služebního poměru PČR. V případě, že 

v policii není volné služební místo, přijímací řízení se nezahájí. Přijetí občana do 

služebního poměru nelze odepřít z důvodu barvy pleti, rasy, věku, pohlaví, vyznání a 

příslušnosti k etnické či jiné menšině. S uchazečem je jednáno ústně a písemně. V průběhu 

přijímacího  řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku fyzické zdatnosti, 

zdravotní prohlídku a personální dotazníkové řízení, součástí je i vyšetření zaměřené na 

zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Přijímací řízení trvá obvykle 3 

měsíce, nejdéle však 6 měsíců. Na přijetí do služebního poměru není právní nárok, od 

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

o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně, přičemž důvody nepřijetí se 

neoznamují. 

 

2.2.1. Podmínky přijetí do služebního poměru  

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

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

podmínky:  

Ø občanství České republiky 

Ø věk nad 18 let 

Ø bezúhonnost  

Ø minimálně střední  vzdělání s maturitní zkouškou 

Ø fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby 

Ø není členem politické strany nebo politického hnutí 

Ø nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost  

 

                                                
3 § 16 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
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2.2.2. Nábor, výběr a popis přijímacího řízení 
 

Získávání a výběr pracovníků je z hlediska každé firmy velice významný krok, při 

kterém je velmi důležité vymezit správná kritéria. Je nezbytné vypracovat efektivní 

personální plán potřeb pracovníků, jehož cílem je obsazení potřebných pracovních míst. 

Tento způsob vytváří větší sociální jistotu pracovníků a podporuje jejich motivační 

očekávání pracovního růstu a zároveň prohlubuje jejich spokojenost a souzněnost 

s organizací (Švigová, 1996). 

Dnem 1. února 2008 byla spuštěna náborová kampaň Policie České republiky pod 

heslem „Pomáhat a chránit“, jejímž cílem bylo nejen přivést do řad Policie ČR nové 

policisty a policistky, ale také prezentovat Policii jako moderní a perspektivní organizaci. 

Poprvé v historii je používána bezplatná náborová linka na čísle 800 880 910. Na všechny 

služebny byly distribuovány náborové vizitky, plakáty, samolepky s názvem náborové 

kampaně k polepu služebních vozidel a další náborové brožury a letáky. Tato náborová 

kampaň je dostupná z URL <http://www.nabor.policie.cz/>. 

Výběr začíná již dostavením se uchazeče k příslušnému zaměstnanci pověřenému 

přijímacím řízením k PČR, který je dostupný na každém personálním pracovišti krajských 

ředitelství a územních odborech Policie ČR. Tento pracovník s uchazečem provede 

standardizovaný rozhovor (zpravidla se jedná o písemnou formu), kde uchazeč uvede své 

osobní údaje a odpoví na neformální otázky typu: zda je vyučen, ke vzdělání, ke 

zdravotnímu stavu, zda byl trestán, jaké jsou důvody odchodu z předchozího zaměstnání, 

jakou má představu o Policii ČR a jakou činnost by chtěl uchazeč u PČR vykonávat. 

Vysvětlí mu jaké doklady a výpisy budou vyžadovány, předá mu žádost o přijetí do služeb 

Policie ČR a pozve ho k informativnímu pohovoru, na který již musí přinést požadované 

doklady.  

Při informativním pohovoru uchazeč předkládá stanovené doklady: občanský 

průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u uchazečů, kteří dříve podléhali branné 

povinnosti se vyžaduje vojenská knížka z důvodu zápočtu praxe a sociální evidence. 

Nejdříve je poučen a seznámen s podmínkami přijetí do služebního poměru příslušníka 
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PČR. Poté je zpracován souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů4. 

S uchazečem je proveden pohovor, v jehož průběhu se personální pracovník ujistí, zda 

uchazeč splňuje požadované podmínky pro přijetí do služebního poměru. 

V další fázi dokládá rodný list, výpis ze zdravotní dokumentace, doklad o 

dosavadní praxi a čestné prohlášení o tom, že není členem politické strany nebo 

politického hnutí a že nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není 

členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost.  

Na základě doručené písemné žádosti o přijetí do služebního poměru PČR  zahajuje 

policie, pokud uchazeč splňuje stanovené podmínky pro přijetí, přijímací řízení, které je 

řízením výběrovým. Personální pracovník shromážděné materiály zadokumentuje a 

ověřuje, zda občan splňuje podmínky pro přijetí. V rámci stanovených podmínek pro 

přijetí je zkoumána bezúhonnost5 uchazeče, která se prokazuje opisem z evidence Rejstříku 

trestů, který zajišťuje Policie ČR a je oprávněna v rámci přijímacího řízení využívat vlastní 

evidence a evidence MV ČR k ověřování údajů o uchazeči. V případě jednání, které je 

v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje a s konečnou rozhoduje, zda byla 

splněna podmínka bezúhonnosti, služební funkcionář.  

V další části přijímacího řízení následuje posouzení fyzické, zdravotní a 

osobnostní způsobilosti6 – jedná se o základní předpoklady k ověření osobní kvality 

uchazeče v přijímacím řízení. 

Fyzická způsobilost se prokazuje formou testů tělesné způsobilosti. Cílem je 

posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností uchazeče, která je nezbytná 

pro výkon služby. Toto prověřování se provádí před komisí, která uchazeče hodnotí 

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

musí ve čtyřech povinných disciplínách dosáhnout v celkovém součtu minimálně 32 bodů, 

z toho minimální výkon pro uznání disciplíny je u člunkového běhu a v celomotorickém 

testu – 4 body, u kliku vzpor-ležmo a běhu na 1000 m – 2 body. Musí být splněna každá 

disciplína. 

                                                
4 (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) 
5 § 14 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
6 § 15 zákona č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
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 Zdravotní způsobilost k výkonu služby je posuzována policejním lékařem na 

základě komplexní zdravotní prohlídky a zdravotní dokumentace uchazeče. Přísná 

zdravotní kriteria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných 

podmínek služby policistů. 

Osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením, které provádí 

výlučně územně příslušné psychologické pracoviště Policie ČR. Skládá se z řady testů 

zkoumajících zejména strukturu osobnostního profilu uchazeče s ohledem na potřeby 

výkonu služby na základních policejních funkcích. V případě, že uchazeč nesplní vstupní 

psychologické testy, může o další přijetí zažádat nejdříve za dva roky. 

Přijímací řízení končí doručením rozhodnutí příslušného ředitele útvaru PČR o 

přijetí uchazeče do služebního poměru příslušníka PČR nebo písemným vyrozuměním 

uchazeče o nepřijetí do služebního poměru. 

 
2.3. Služební poměr 

Zaměstnanecký vztah příslušníků bezpečnostních sborů, jehož prostřednictvím  

vykonávají tito příslušníci státní službu, a tím se účastní pracovního procesu, se označuje 

jako služební poměr. Na rozdíl od ostatních pracovněprávních vztahů je právní úpravou 

služebního poměru výrazněji potlačena rovnost obou vztahů. Pro služební poměr jsou 

charakteristické vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Bezpečnostní sbor (služební 

funkcionář) vystupuje jako nadřízený příslušníka, který rozhoduje o právech a 

povinnostech příslušníka ve služebním poměru. Za charakteristické rysy služebního 

poměru jsou považovány zejména: způsob vzniku služebního poměru, stát jako 

zaměstnavatelský subjekt, právně garantovaný služební a platový postup, povaha kázeňské 

odpovědnosti a dále kogentnost7 úpravy práv a povinností (Tomek, 2006). Na služební 

poměr se nevztahuje zákoník práce. 

 
2.3.1. Vznik služebního poměru, služební zařazení  
 

Služební poměr vzniká dnem, který je stanoven v rozhodnutí o přijetí do služebního 

poměru. V den nástupu k výkonu služby skládá příslušník služební slib, který zní: "Slibuji 

na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat 

                                                
7 kogentní = nařizující, donucující, přikazující 
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právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého 

služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil 

dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a 

nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“8 Služební slib se 

považuje za složený, jestliže jeho text stvrdí příslušník svým podpisem. V případě, že se 

příslušník ke složení slibu nedostaví nebo odmítne složit služební slib anebo jej složí s 

výhradami, služební poměr mu nevznikne.  

Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí obsahovat : den vzniku služebního 

poměru, funkci, do které je příslušník ustanoven, místo služebního působiště, jmenování 

do hodnosti a výši funkčního platu. 

Služební poměr je s nově nastupujícím policistou uzavírán na dobu určitou v trvání 

3 let. Na dobu neurčitou se policista zařadí po uplynutí doby služebního poměru na dobu 

určitou, jestliže úspěšně vykoná služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení 

dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby. 

 

2.3.2. Systém vzdělávání, zvyšování  kvalifikace, kariérní postup  
 

Po přijetí do služebního poměru jsou nově přijatí policisté povinni absolvovat 

základní odbornou přípravu (dále ZOP). Ta poskytuje policistovi vědomosti a dovednosti, 

rozvíjí jeho schopnosti a postoje, učí se zde uznávat hodnoty potřebné pro výkon 

policejních činností. ZOP je rozdělena na část teoretickou a část odborné praxe. 

V prvním dnech po přijetí policisté nastupují na svá pracoviště, kam byli 

rozhodnutím služebního funkcionáře ustanoveni. Na svém útvaru jsou během 1. týdne 

vystrojeni a nastupují do místně příslušného školského  zařízení. Tato zařízení - Školní 

policejní střediska jsou zřízena u každé krajské správy PČR. Zde jsou noví policisté během 

3-týdenního kurzu seznámeni  se základními oprávněními a povinnostmi policisty. Výcvik 

je zaměřen na použití donucovacích prostředků a zbraně9, na tělesnou, pořadovou a 

střeleckou přípravu. V rámci kurzu je policistovi přidělena služební zbraň, se kterou 

absolvuje kurz se závěrečnou zkouškou z používání zbraně. 

                                                
8 § 17 zákona č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
 
9 § 52 – 59 17 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
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Následuje vyslání policisty na teoretickou část ZOP, kde výuka probíhá ve 

středních policejních školách v Praze, Brně, Holešově a Jihlavě. Pro absolventy středních 

škol s maturitou je celková délka ZOP 9 měsíců, teoretická část je v rozsahu 6 měsíců (z 

toho 1 měsíc na čerpání řádné dovolené), část odborné praxe probíhá 1 měsíc před 

zahájením a 2 měsíce po skončení teoretické části na školních policejních střediscích správ 

krajů. V této části odborné praxe je výuka zaměřena na praktické dovednosti, kdy je 50% 

výuky prováděn ve škole (práce s PC, psychologická příprava, modelové situace, dopravní 

akce,taktická příprava) a z 50% je výuka prováděna na útvaru, kam byl policista zařazen. 

Absolventi vysokých škol právního směru absolvují školní teoretickou část ZOP 

v délce trvání 10 týdnů formou kombinovaného studia, střídání výuky ve škole s výkonem 

služby na svém útvaru s rozložením délky výuky od pěti do devíti měsíců podle 

kapacitních možností školy. Absolventi jiných vysokých škol absolvují teoretickou část 

výuky v rozsahu 12 týdnů stejnou formou. 

 Vědomosti a dovednosti získané v rámci ZOP jsou obsahem služební zkoušky10, 

kterou policista vykonává v době od 6 měsíců do 1 měsíce před ukončením doby, na kterou 

byl zařazen do služebního poměru na dobu určitou (tj. zpravidla 3 roky). Úspěšné složení 

služební zkoušky, kterou tvoří část písemná a ústní, je jednou z podmínek pro zařazení 

policisty do služebního poměru na dobu neurčitou. Proto je služební poměr na dobu určitou 

zcela výjimečnou záležitostí. 

Další zvyšování kvalifikace  

V rámci dalšího odborného vzdělávání policistů je vytvořen systém specializačních 

kurzů. Policejní akademie České republiky (dále PA ČR) poskytuje svým studentům 

akreditovaný bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program v oboru 

„Bezpečnostně právní studia“. Studijní programy lze absolvovat ve studiu prezenčním i ve 

studiu kombinovaném. Na PA ČR jsou oddělením vzdělávání a rozvoje každoročně 

nabízeny kurzy celoživotního vzdělávání příslušníků PČR, kde si lze své znalosti a zájmy 

rozšířit v problematice domácího násilí, boji proti hospodářské kriminalitě, nové právní 

úpravy zákonů souvisejících se zavedením tzv. Schengenského prostoru, se změnami 

v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, apod. 

                                                
10 § 12 zákona č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
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Vyšší odborné vzdělávání zajišťují Vyšší policejní školy MV, které jsou 

specializovanými pracovišti a podle aktuálních potřeb výkonných součástí zabezpečují 

ucelený systém vzdělávání příslušníků PČR. Cílem vzdělávacích programů je nejen 

poskytnout základní a specializované vzdělání, ale i zabezpečit odborný růst policistů a 

občanských zaměstnanců MV a PČR. Jedná se o Vyšší policejní školy v Pardubicích, Brně, 

Holešově (zaměřena především na odborné kurzy pro službu cizinecké, pohraniční a 

železniční policie), Jihlavě a Praze, kde lze získat vyšší odborné vzdělání v oborech 

Přípravné trestní řízení, Bezpečnostně právní činnost, Dopravně bezpečnostní činnost. Dále 

lze využít specializačních kurzů (např.: Kurz střelecké přípravy z brokové zbraně pro 

příslušníky PČR, kterým byla k výkonu služby přidělena brokovnice, Kurz krizového 

vyjednávání pro policisty ČR, Specializační kurzy pro kontrolní pracovníky PČR ). 

Jazykové vzdělávání zajišťuje VPŠ MV v Praze, kde výuku cizích jazyků pro 

příslušníky zajišťují 3 jazykové oddělení. Oddělení anglického jazyka, oddělení 

německého jazyka a oddělení ostatních jazyků (jazyk francouzský, ruský, španělský, 

italský a kurzy českého jazyka). Jazykové vzdělávání je organizováno různými formami. 

Jedná se o výuku v intenzivních kombinovaných kurzech formou čtrnáctidenního studia, 

výuku v rámci akreditovaného programu vyššího odborného vzdělávání, nástavbové kurzy, 

přípravné kurzy, externí jazykové kurzy a zkoušky po samostatné přípravě. 

Kariérní postup v rámci výkonu služby 

Možnost profesní kariéry v Policii ČR, tj. naplňování určité životní dráhy člověka 

nese s sebou postup na společenském žebříčku ve společnosti. Výrazně ovlivňuje sociální 

postavení jeho rodiny. Chce-li člověk něčeho dosáhnout, tak základním předpokladem je 

vědět co chci. Jeho motivace musí mít zřetelný směr, musí být pro dosažení svého cíle 

zapálen. Filosofie policejního vzdělávání je managementem PČR spatřována v tom smyslu, 

že policejní práce musí být službou občanovi, nová image policisty je představována vizí, 

kdy policista musí být nejen vysoce profesionální, kvalifikovaný a motivovaný, ale i 

disponující vysokým etickým standardem a také se nově prosazuje osobní odpovědnost 

každého jednotlivce za odbornou připravenost.  

Policista je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo a zařazen 

do platové třídy (funkce), což je podmíněno splněním požadovaných kvalifikačních 

předpokladů a požadavků. Kvalifikační předpoklad vzdělání, které je potřebné pro výkon 
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prací zařazených do jednotlivých platových tříd, je uveden v katalogu prací. Proto je 

dosažené vzdělání obecným předpokladem stanoveným služebním platovým řádem pro 

zařazení příslušníka do platové třídy (Tomek, 2002). 

Postup obsazování služebních míst v rámci výkonu služby je upraven zákonem11. 

Noví policisté jsou zařazování pro výkon služební místa u služby pořádkové, železniční, 

dopravní, nebo cizinecké a pohraniční policie.  Na uvolněné pozice ke službě kriminální 

policie a vyšetřování, k útvaru rychlého nasazení a dalším speciálním útvarům mohou 

nastoupit jen policisté, kteří splňují minimální dobu trvání služebního poměru a dále 

splňují minimální stupeň vzdělání pro služební hodnost a tarifní třídu, což jsou kvalifikační 

požadavky pro příslušné služební místo stanovené zákonem12. Podle již zmíněného 

katalogu prací (služeb) se stanoví pro 1. platovou třídu základní vzdělání, pro 2. až 6. 

platovou třídu střední odborné vzdělání, pro 7. až. 8. platovou třídu vysokoškolské 

v bakalářském studijním programu a pro 9. až. 11. platovou třídu je potřebné vzdělání 

vysokoškolské v magisterském studijním programu. 

Výběrovým řízením jsou obsazována místa od služební hodnosti inspektor (tarifní 

třída 5) a vyšší. Při výběrovém řízení na nové místo se posuzuje služební hodnocení 

policisty, doba trvání služebního poměru, kvalifikace a dovednosti. 

 

2.4. Motivace a její základní zdroje 

Motivace je hybná síla, která nás nutí k určité činnosti a výkonu. Je důležité znát 

motivační strukturu jedinců, aby se vysvětlilo jejich chování. Jedná se o všechny podněty, 

které každého z nás vedou k určitému chování. Motivace vzbuzuje, aktivuje chování 

v určitém směru, dokud nedosáhneme na určitý cíl. Každý člověk i od svého zaměstnání 

něco očekává, má určité představy čeho v něm chce dosáhnout, chce být spokojen. Někdo 

očekává, že bude nadprůměrně placen, jiný očekává zajímavou práci, další vidí rychlý 

postup a kariéru. Motivace člověka k pracovním výkonům je na jedné straně dána touhou 

vyniknout v oboru, který si zvolil, na straně druhé záleží, jak jsou ovlivňovány podmínky, 

vedení a stimulace pracovníků managementem organizace, kterou si zvolil. Základním 

předpokladem motivování je znalost lidských potřeb, faktorů, které jsou pro toho každého 

                                                
11 § 19 zákona č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
 
12 § 7 zákona č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
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spolupracovníka důležité. Na otázku, co jsou zdroje motivace, lze odpovědět základními 

motivačními činiteli jako jsou: potřeby, zájmy, postoje, hodnoty, cíle a ideály. Podle 

Bureše „motivace dává vznik činnosti, zabezpečuje pokračování činnosti a dává činnosti 

určitý směr.  Motivované chování je takové chování, které je zaměřeno ke splnění jistého 

cíle“ (Bureš, 1981).  

Chceme-li  někoho motivovat k jeho např. zvýšené pracovní motivaci, usměrnit ho 

k předem zvolenému cíli (pracovat u PČR), udržovat ho profesně, zdravotně a psychicky 

připraveného, musíme znát jeho názory a postoje, dosáhnout vzájemné shody, důvěry a 

spolupráce. Musíme umět prezentovat svou organizaci, umět zapůsobit na každého nového 

uchazeče a uspokojit jeho potřeby a očekávání. Potřeba je nejdůležitější motivační faktor, 

nedostatek něčeho, co potřebuje naplnit, čeho chce dosáhnout, jedná se o stav nedostatku, 

nadbytku, vyvolává napětí a mám tendenci svou potřebu odstranit, uspokojit ji.. 

Americký badatel Abraham Harold Maslow (1908-1970) uspořádal lidské potřeby 

pomocí tzv. pyramidy potřeb viz. obr.1.  

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 1:  (Maslowova teorie potřeb) 

 

U každého člověka jsou základní potřebou fyziologické potřeby, které mají nejvyšší 

prioritu a podle Maslowa se skládají převážně z potřeb jídla, pití, dýchání, spánku, sexu, 

vylučování a vyměšování. Jedná se o potřeby zajišťují prosté přežití. Platí pravidlo, že 

nemůže být uspokojena potřeba vyššího stupně, pokud není uspokojena potřeba nižšího 

stupně. Z toho vyplývá, že motivovat tedy lze pouze  n e u s p o k o j e n o u potřebu. Po 

uspokojení nejzákladnějších  potřeb, začíná mít tedy pro člověka vyšší význam uspokojení 

vyšší potřeby. Potřeby bezpečí, hledání jistoty  života a zdraví, zaměstnání. Důležitá je 

 
                       

Potřeba 
sebeaktualizace 

Potřeba uznání, úcty 

Potřeba lásky, sounáležitosti 

Potřeba bezpečí a jistoty, zdraví 

Základní tělesné, fyziologické potřeby 
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potřeba sounáležitosti, „někam patřit“, integrovat se do skupiny, jedná se o potřebu 

společensko-sociální, kdy mám nějaké postavení, jsem-li členem nějakého kolektivu, přeji 

si, abych dosáhl určitého uznání. Nejvyšším stupněm potřeb je potřeba seberealizace.  

Motivačních teorií bylo zpracováno mnoho, mezi nejvýznamnější patří mimo 

uvedené Teorie potřeb (1943, A.H.Maslow), např. Teorie lidských vztahů (1945, E. Mayo)  

Teorie motivačně hygienická (1960, F.Herzberg), Teorie očekávání (1964,V.H.Vrom), 

Teorie aspirace  (1964, J.W.Atkinson) či Teorie stanovení cílů (1967,E.Locke).  

Nejvíce mne z těchto teorií zaujalo pojetí faktorů pro pracovní motivaci Fredericka 

Hezberga v Teorii motivačně hygienické, podle něhož existují dvě skupiny faktorů a to 

faktory motivační a hygienické. Motivační faktory jsou všechny ty, které nás motivují, tj. 

odpovědnost, výkon, kariéra, profesní růst, uznání a seberealizace. Hygienické faktory 

(biologické, fyzikální podmínky) jsou zdrojem motivace, ale mohou být i zdrojem 

demotivace. Tyto faktory stimulují a zásadním způsobem ovlivňují pracovní úsilí 

spolupracovníků, jedná se tedy o de-motivující faktory („škodliviny), které podporují 

nespokojenost v práci a motivující faktory („živiny“), které naopak podporují spokojenost 

v práci. Domnívám se, že právě tato teorie nejvíce směřuje k dnešní realitě a podmínkám, 

protože do chování každého pracovníka, zaměstnance či policisty se promítnou různé vlivy 

prostředí, vztahů a chování ostatních osob, s kterými musíme jednat. Nespokojenost 

v zaměstnání můžeme pocítit nejistotou pracovního místa, špatnými mezilidskými vztahy 

na pracovišti, nebo špatnými vztahy s nadřízeným, někomu nevyhovuje pracovní doba. 

Promítnu-li si, zda k nespokojenosti vedou i fyzikální podmínky, vybaví se mi stará 

oprýskaná služebna, špatné osvětlení v kancelářích, starý nábytek. Jinde může na 

pracovišti vadit hluk, malé společenské uznání (popeláři), pracovní podmínky a finanční 

ohodnocení, nespravedlivé odměňování. Příkladem spokojenosti na pracovišti lze uvést 

opak nespokojenosti, uspokojuje pěkně zařízená kancelář s novým PC, dobré pracovní 

podmínky i plat, jistota práce, dobrý kolektiv.  

Motivování je jednou z významných managerských aktivit, která souvisí s činností  

člověka a jeho osobností, cílevědomé jednání člověka je vlastně jednáním motivovaným. 

Každý z nás má jiné nebo podobné cíle, někdo chce dosáhnout úspěchu, jinému postačuje 

vědomí, že vykonává svou práci dobře a s tím si vystačí. Každá organizace má svou 
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filosofii, cíle a úkoly a proto by měla motivovat své zaměstnance takovým způsobem, aby 

nedocházelo k velké fluktuaci, nespokojenosti a nejistotě práce.  

 
 
 
2.4.1. Motivační faktory, osobnostní profil policisty 
 

Je třeba rozlišovat, co všechno ovlivňuje motivaci a které podněty jako činitelé 

motivace  (motivátory) vedou uchazeče o zaměstnání u PČR. Policie ČR prezentuje a 

nabízí práci v bezpečnostním sboru, kdy výkon policejní služby je vhodné chápat jako 

celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. V již zmíněné náborové 

kampani  „ Chránit a pomáhat “ je uvedeno 10 důvodů proč pracovat pro Policii ČR, mimo 

jiné jsou vyzdvihovány např. propracovaný systém sociálních a kulturních benefitů, 

penzijní pojištění, rozvoj fyzických schopností, nadprůměrný plat, 6 týdnů dovolené  a 

nakonec i odchodné a výslužné, které plyne ze zákona.  

S  touto náborovou kampaní se ale plně neztotožňuji, protože každý člověk, který 

již pracoval v nějaké větší organizaci, sám po trošce srovnání zjistí, že uvedené důvody 

nejsou nijak výhodnější než v jiném zaměstnání. Ani se neztotožňuji s důvodem, kde je 

uvedeno, že za kvalitní a dlouholetou službu dostanu odchodné a výslužné. Sám jsem 

nastupoval k PČR s úplně jinými ideály a lákat nové uchazeče o zaměstnání na výhodu, že 

po pár letech mohou odejít, se mi také nezdá jako ideální. Spíše bych vyzdvihl takové 

motivační faktory, jako jsou celoživotní práce a vzdělávání, náročná a samostatná práce, 

kvalifikovaná, ale i dobře placená práce, dobrý kolektiv a mezilidské vztahy.  

Policie ČR nabízí novým uchazečům o zaměstnání mimo již zmíněný kariérní růst, 

zvyšování kvalifikace a různé druhy vzdělávání také zajímavé odměňování podle 

konkrétních platových tarifů, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb a lze 

využívat celou řadu resortních sportovních zařízení.  Prostředky z fondu kulturních a 

sociálních potřeb jsou jak již název sám napovídá, určeny na pořádání kulturních, 

sportovních a společenských akcí. Jsou z něj poskytovány bezúročné nehotovostní půjčky 

na pořízení bytu, domu, stavební účely apod. Zaměstnavatel také poskytuje svým 

pracovníkům příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci. Pro potřeby policistů je zřízena síť 

resortních zdravotních zařízení, je zajištěna bezplatná psychologická péče, po uplynutí 15 
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let ve služebním poměru k upevnění zdraví nabízené ozdravné pobyty v délce 14 dní 

v roce ve formě lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit.  

Osobnostní profil policisty  

V neposlední řadě je nutné poukázat na požadavky na osobnostní profil policisty, 

jak měl vypadat optimální model a jeho profil. Lidé od nepaměti projevovali zájem 

poznávat sami sebe, vyznat se v sobě, poznat jiné. Poznat jejich potřeby, motivy, jednání a 

chování, vyhnout se vzájemným konfliktům a jednotlivým problémům. Poznáním člověka 

jako celku se zabývá Psychologie osobnosti, která se jako každá vědecká disciplína rozvíjí 

a buduje. V jednotlivých vědních disciplínách má pojem o s o b n o s t rozdílný význam.. 

Výrazně specifický význam tohoto pojmu nalézáme v policejní psychologii (osobnost 

policisty), ve vztahu k specifické nepřetržité profesní přípravě a profesionálnímu výkonu 

služby policii. Zejména ve vztahu k dynamice změn nejrůznějšího charakteru, se kterými 

se v průběhu služby setkáváme, které musíme řešit a zvládat jako policista i občan. Nikdy 

nevíme, co která situace vyvolá, zda budu pachatelem napaden, jak se zachová při 

přistižení na místě činu. Každá společenská změna s sebou přináší zajisté příslušnou míru a 

úroveň progresivních jevů, skutečností, ale i řadu negativních prvků a jevů ve všech 

oblastech života. Projevují se reálně jako je porušování zákonných ustanovení, ve zvýšené 

trestné činnosti a dynamice změn v organizaci a řízení páchání trestné činnosti, jejich 

forem, metod a v sociální skladbě pachatelů. V souladu s kariérním řádem a nároky na 

výkon služby jednotlivých složek PČR lze jako základní požadavky na osobnostní profil 

policisty shrnout do několika ukazatelů (2002,Cváček). Jsou to: subjektivní činitelé 

(předpoklady) determinující výkon, mezi něž řadíme fyzickou, odbornou a intelektuální 

kapacitu. Dalšími ukazateli jsou profesní připravenost, motivace a zaměřenost pro práci 

policisty, psychická připravenost, fyzická zdatnost a vlastnosti policisty vytvořené 

v průběhu života, přípravy na výkon a při samotné realizaci výkonu policejní praxe.  

S těmito předpoklady se lze plně ztotožnit, neboť každý policista má být po fyzické 

stránce dobře připraven. Vždy může nastat situace, kdy bude zapotřebí fyzická pomoc od 

zdatného kolegy a pokud by nepřišla, může jít i o život. S tímto souvisí i odbornost a 

intelekt, protože je pro každou práci potřebné být vzdělaný, mít praktické zkušenosti, 

návyky a dovednosti, profesní kázeň. Motivovaností policisty pro práci chápeme jako 

psychický proces (potřeby, zájmy, hodnoty) vyvolávající a udržující určitou míru aktivity a 
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zaměřující se na splnění úkolů. Jsou to určité pohnutky, důvody k chování. „V oblasti 

motivačních činitelů by u policisty měly dominovat hodnoty demokratického systému, cíle, 

zájmy, úcta k zákonům a rozhodnost v jejich prosazování, postoje, pozitivní emoční ladění, 

dobré vztahy, vzájemná úcta a důvěra mezi policisty navzájem, kolegialita apod. To 

vytváří příhodnou základnu, na níž se mohou odvíjet psychické stavy policisty pro kvalitní 

plnění policejních úkolů “ (Cváček,2002). 

 

2.4.2. Motivační faktory – výzkum v letech 1991-1996 
 

Nejčastějším motivačním faktorem k podání žádosti o přijetí do služebního poměru 

PČR na základě provedeného výzkumu v období let 1991 až 1996 (Morávek,1997), kdy 

bylo zkoumáno a dotazováno 3 518 uchazečů o zaměstnání,  bylo očekávání kvalifikované 

práce, kde lze uplatnit své schopnosti viz. graf č.1. Dotazovaní uchazeči o zaměstnání 

akceptují motivační faktory podle vyjádřené četnosti v následujícím pořadí: 

1. kvalifikovaná práce, kde uplatní své schopnosti 

2. dobrý kolektiv a přátelsky orientované mezilidské vztahy 

3. možnost dalšího vzdělávání 

4. zajímavé, nestereotypní povolání 

5. dobré platové podmínky 

6. možnost samostatné, náročné, namáhavé práce 

7. sociální výhody 

8. celoživotní povolání 

9. zvýšení postavení v očích jiných lidí 

10. romantická práce 
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graf 1: Vyjádření intenzity jednotlivých motivačních faktorů v období 1991-1996 

 
2.4.3. Důvody fluktuace – analýza roku 2007 
 

Na základě údajů, sledovaných specializovaným pracovištěm PČR - správy 

Severočeského kraje v roce 2007 je nejčastěji uváděna jako důvod ukončení služebního 

poměru skutečnost, že policisté již dosáhli na potřebný počet nasloužených let k příspěvku 

za službu, čehož využili a požádali o ukončení služebního poměru. Jako další nejčastější 

důvody fluktuace v PČR správy Severočeského kraje jsou uváděny: špatný nový zákon o 

PČR, finanční důvody, lepší zaměstnání a vyhoření – viz. graf č.2. 

 

graf 2: Nejčastější důvody fluktuace v roce 2007 
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3. Hodnocení motivačních faktorů vybraných uchazečů  
v souvislosti s přijímacím řízením k Policii České republiky 
 

3.1. Cíl praktické část 

 

V této části jsem se zaměřil na konkrétní motivační prvky, které preferují noví 

uchazeči o zaměstnání u policie, na vývoj motivačních faktorů u policistů, kteří již u PČR 

pracují a jsou ovlivnění určitou délkou služby a na porovnání zjištěných dat s výzkumem 

z let 1991-1996.   

    U svých předpokladů jsem vycházel z vlastní dlouholeté praxe u policie a 

pokládal jsem si následující otázky:  Jaké motivační faktory nejčastěji akceptují uchazeči o 

zaměstnání u PČR? Jaký je vývoj motivačních faktorů? Jaké jsou hlavní důvody fluktuace 

u PČR ? 

 
3.2. Popis výběrového vzorku a charakteristika způsobu výběru  

 

V hodnoceném období let 2003 – 2008 bylo dotazováno specializovaným 

pracovištěm Policie ČR Správy Severočeského kraje z hlediska motivačních faktorů 3824 

uchazečů o zaměstnání s cílem zjistit, jaké motivační faktory nejčastěji akceptují, které 

jsou nejpřitažlivější a vedly by je k zájmu pracovat u PČR – viz. tabulka č.1. 

 

Tabulka 1: Přehled o počtech zkoumaných respondentů v období let 2003-2008 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
celkem 

Počet  
uchazečů          582 423 488 708 691 932  3824 

 

Pro zjištění vývoje motivačních faktorů jsem porovnal vyhodnocení provedeného 

výzkumu z let 1991-1996 s obdobím 2003-2006 a dále s vlastním průzkumem.  

Samotný průzkum byl proveden se 70 policisty, kteří jsou ovlivněni již určitou 

dobou ve služebním poměru a slouží na jednotlivých odděleních PČR OŘ Teplice a na 

Inspektorátech cizinecké policie Ústí nad Labem viz. tabulka č.2.  
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Jedná se o útvary obvodních oddělení PČR, dopravní policie, oddělení hlídkové 

služby, služby kriminální policie a vyšetřování, Inspektorátu cizinecké policie Ústí nad 

Labem – detašované pracoviště Petrovice a na skupině povolování pobytu - detašované 

pracoviště v Teplicích. 

 

Tabulka 2: Přehled o počtech zkoumaných respondentů - délesloužící policisté 

Útvar PČR SKPaV     OHS Krupka Duchcov Trnovany DI ICP 
 

Celkem 

počet  
Uchazečů         

 
14 12 6 12 12 5 9  70 

 

 

3.3. Použité metody 

 

1. K ověření základních cílů byla použita analýza části výsledků základního 

průzkumu, který realizuje v souvislosti s náborem nových pracovníků speciální 

personální pracoviště Policie ČR Správy Severočeského kraje. Výzkum byl 

prováděn technikou standardizovaného dotazníku motivačních hodnot.   

2. Dotazník  

Pomocí dotazníku  - viz příloha č.4 bylo zjišťováno, u jak velkého počtu uchazečů 

z celkového dotazovaného vzorku se potvrdí či nepotvrdí předpokládané hypotézy. 

V bakalářské práci šlo o standardizovaný dotazník, ve kterém byl předkládán 

uchazečům seznam různých faktorů, které by mohly hrát roli jako motiv pro jejich 

přijetí k PČR. Úkolem bylo srovnat mezi sebou všechny předložené faktory a uvést, 

který z porovnávaných faktorů by upřednostnili, který by je spíš vedl k tomu, že 

chtějí pracovat u PČR.   

3. Výzkum z let 1991 – 1996 
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3.3. Stanovení hypotéz, ověřování hypotéz a výsledku výzkumu  

 

3.3.1. Stanovené hypotézy 
 

Předpoklad č.1: 

ü Předpokládám, že nejčastější motivační faktor u nově nastupujících policistů je 

očekávání kvalifikované práce, kde mohou uplatnit své schopnosti. Tento 

předpoklad budu ověřovat analýzou dat nových uchazečů z období let 2003 – 2008. 

 

Ověření: 

Na základě prezentace výzkumu z let 1991 – 1996 v teoretické části nyní porovnám 

výsledky tohoto průzkumu s mým stávajícím výzkumem, stejným seznamem motivačních 

faktorů, a to za období let 2003 – 2008 viz. tabulka č.3. Předložené  motivační faktory, 

které by mohly hrát roli jako motiv přijetí pro uchazeče o zaměstnání u PČR zní : 

 

Motivační faktory: 

 

1 – Očekávám celoživotní povolání 

2 – Očekávám možnost samostatné, náročné, namáhavé práce 

3 – Očekávám zajímavé, nestereotypní povolání 

4 – Očekávám dobré platové podmínky 

5 – Očekávám určité sociální výhody 

6 – Možnost dalšího vzdělávání 

7 – Romantická práce mne vždy přitahovala 

8 – Očekávám kvalifikovanou práci, kde uplatním své schopnosti 

9 – Očekávám, že si tak zvýším postavení v očích jiných lidí 

10 – Očekávám dobrý kolektiv a mezilidské vztahy přátelsky orientované 
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Tabulka 3: Vyhodnocení působení motivačních faktorů podle uváděné priority jednotlivých uchazečů 

Motivační 
faktor Četnost nejvíce udávaných motivů Celkem 

č.1 67 69 109 128 121 153 647 

č.2 71 74 71 90 81 109 496 

č.3 292 241 352 418 401 554 2258 

č.4 163 138 185 254 227 317 1284 

č.5 100 63 99 153 133 146 694 

č.6 368 318 430 514 527 733 2890 

č.7 11 7 6 8 11 15 58 

č.8 395 354 431 548 550 729 3007 

č.9 35 30 32 48 66 79 290 

Č.10 359 303 394 468 493 669 2686 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 

Závěr: Předpoklad č.1 se potvrdil, a to během celého období let 2003 - 2008. Z celkového 

počtu uchazečů zvolilo za nejčastější motivační faktor u výběru práce policisty to, že 

očekávají kvalifikovanou práci, kde uplatní své schopnosti.  

Předpoklad č.2: 

ü Předpokládám, že v motivačních faktorech nově nastupujících policistů došlo ke 

změně oproti nastupujícím policistům v letech 1991. 

Tento předpoklad budu ověřovat analýzou dat nových uchazečů z období let 2003 – 2008 a 

porovnáním s daty z výzkumu z let 1991 - 1996 viz. graf č.3 

             

1991-96 12% 10% 19% 20% 4% 42% 6% 59% 3% 52%

2003-08 17% 13% 59% 34% 18% 76% 2% 77% 8% 70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

graf 3: Motivační faktory nově nastupujících policistů – srovnání dvou období 
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Motivační faktory: 

1 – Očekávám celoživotní povolání 

2 – Očekávám možnost samostatné, náročné, namáhavé práce 

3 – Očekávám zajímavé, nestereotypní povolání 

4 – Očekávám dobré platové podmínky 

5 – Očekávám určité sociální výhody 

6 – Možnost dalšího vzdělávání 

7 – Romantická práce mne vždy přitahovala 

8 – Očekávám kvalifikovanou práci, kde uplatním své schopnosti 

9 – Očekávám, že si tak zvýším postavení v očích jiných lidí 

10 – Očekávám dobrý kolektiv a mezilidské vztahy přátelsky orientované 

 

Tabulka 4: Pořadí motivačních faktorů ve dvou rozdílných obdobích 

Období 1991 – 1996 Období 2003 – 2008 
  1. Kvalifikovaná práce, kde uplatní své             

schopnosti. 
  1. Kvalifikovaná práce, kde uplatní své 

schopnosti. 
  2. Dobrý kolektiv.   2. Možnost dalšího vzdělávání.             
  3. Možnost dalšího vzdělávání   3. Dobrý kolektiv.                                     
  4. Dobré platové podmínky .   4. Zajímavé, nestereotypní povolání.    
  5. Zajímavé, nestereotypní povolání.   5. Dobré platové podmínky.                     
  6. Očekávání celoživotního povolání.   6. Sociální výhody.                               
  7. Možnost samostatné a náročné práce.   7. Očekávání celoživotního povolání.      
  8. Romantická práce   8. Samostatná a náročná práce.                 
  9.Sociální výhody.   9. Zvýšení postavení v očích jiných lidí.  
10.Zvýšení postavení v očích jiných lidí. 10. Romantická práce.                              
 

Závěr: V období let 1991 – 1996 nejvíce uchazečů vyzdvihlo kvalifikovanou práci,  dobrý 

kolektiv a možnost dalšího vzdělávání. 

V období let 2003-2008 nejvíce uchazečů vyzdvihlo kvalifikovanou práci, možnost dalšího 

vzdělávání a dobrý kolektiv. 

Předpoklad č.2 se  potvrdil zčásti – u policistů nastupujících v letech 2003-2008 se změnilo 

oproti létům 1991 - 1996 celkové pořadí motivačních faktorů, ale na prvním místě v pořadí 

zůstal motivační faktor očekávání kvalifikované práce s možností uplatnění svých 

schopností viz. tabulka č.4. 
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Předpoklad č.3: 

 

Ø 1.část: 

Předpokládám, že motivační faktory nově nastupujících policistů se odlišují od 

názorů policistů, kteří jsou již ovlivněni délkou služby v průměru devíti let, pokud by tito 

policisté vyplňovali stejný nástupní dotazník motivačních hodnot. 

 

Motivační faktory: 

1 – Očekávám celoživotní povolání 

2 – Očekávám možnost samostatné, náročné, namáhavé práce 

3 – Očekávám zajímavé, nestereotypní povolání 

4 – Očekávám dobré platové podmínky 

5 – Očekávám určité sociální výhody 

6 – Možnost dalšího vzdělávání 

7 – Romantická práce mne vždy přitahovala 

8 – Očekávám kvalifikovanou práci, kde uplatním své schopnosti 

9 – Očekávám, že si tak zvýším postavení v očích jiných lidí 

10 – Očekávám dobrý kolektiv a mezilidské vztahy přátelsky orientované 

 

Tento předpoklad budu ověřovat analýzou dat nových uchazečů z období let 2003 - 

2008, dotazníkem u policistů sloužících v průměru 9ti let a porovnáním s daty z výzkumu 

z let 1991 – 1996 viz. tabulka č.5. Déle sloužícím policistům jsem jednak předložil 

dotazník motivačních hodnot s přehledem faktorů, které se předkládají uchazečům 

v přijímacím řízení a navíc jsem přidal následující otázku: 

 

Ø 2.část:    Co je motivuje a udržuje v současné době  v zaměstnání u PČR ? 
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1.část ověřování předpokladu: 
 

Tabulka 5: Srovnání faktorů uchazečů a délesloužících policistů 

Období 1991 – 1996 Období 2003 – 2008 Délesloužící policisté při 
vyplnění stejného dotazníku 

1. Kvalifikovaná práce, kde 
uplatní své schopnosti. 

1. Kvalifikovaná práce, kde 
uplatní své schopnosti. 

1. Kvalifikovaná práce, kde 
uplatní své schopnosti. 

2. Dobrý kolektiv. 2. Možnost dalšího 
vzdělávání. 

2. Dobrý kolektiv.       

3. Možnost dalšího 
vzdělávání 

3. Dobrý kolektiv. 3. Možnost dalšího 
vzdělávání. 

4. Dobré platové podmínky.     4. Zajímavé, nestereotypní 
povolání.  

4. Zajímavé, nestereotypní 
povolání. 

5. Zajímavé, nestereotypní 
povolání. 

5. Dobré platové podmínky.  5. Dobré platové podmínky. 

6. Očekávání celoživotního 
povolání. 

6. Sociální výhody. 6. Sociální výhody. 

7. Možnost samostatné a 
náročné práce. 

7. Očekávání celoživotního 
povolání. 

7. Očekávání celoživotního 
povolání. 

8. Romantická práce 8. Samostatná a náročná 
práce. 

8. Samostatná a náročná 
práce. 

9.Sociální výhody. 9. Zvýšení postavení 
v očích jiných lidí. 

9. Zvýšení postavení 
v očích jiných lidí. 

10.Zvýšení postavení v očích 
jiných lidí. 

10. Romantická práce. 10. Romantická práce. 

 

2.část ověřování předpokladu:  Co motivuje a udržuje policisty v současné době u PČR ? 

 

Tabulka 6: Pořadí nejčastěji uváděných důvodů, které  policisty dále udržují ve službě 

1. Jistota zaměstnání. 

2. Dobré platové podmínky. 

3.  Sociální výhody 

 

Závěr: První část předpokladu se potvrdila pouze z části. Pořadí motivačních faktorů u 

délesloužících policistů se nezměnilo, na prvním místě stále zůstává kvalifikovaná práce, 

kde mohou uchazeči uplatnit své schopnosti. Změna nastala v nárůstu upřednostnění 

faktoru dobrého kolektivu, k poklesu došlo u faktoru možnosti dalšího vzdělávání. 
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Ve druhé části, kde jsem se dotazoval, co udržuje policisty v současné době v jejich 

zaměstnání, uváděli respondenti jako nejčastější odpověď jistotu zaměstnání, dobré platové 

podmínky a sociální výhody viz. tabulka č.6. 

Předpoklad č.4: 

ü Na základě předložených dat v teoretické části práce z roku 2007 předpokládám, že 

hlavními důvody fluktuace policistů je i nyní splnění podmínek pro nárok na 

pobírání výsluhového příspěvku. Tento nárok splňuje příslušník, pokud vykonával 

službu alespoň po dobu 15 let. 

Předpoklad budu ověřovat analýzou dat, získaných ze zprávy specializovaného 

psychologického pracovištěm Policie ČR Správy Severočeského kraje. 
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graf 4: Nejčastější důvody fluktuace  policistů v letech 2007 a 2008 

 

Závěr: Předpoklad se potvrdil viz. graf č. 4, dotazovaní policisté jako hlavními důvody 

fluktuace v roce 2008  uvádějí splnění podmínek na nárok výsluhového příspěvku. 
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4. Návrhová opatření 
 

Shrneme-li závěry bakalářské práce, která se zabývala přijímacím řízením k PČR a 

vývojem motivačních faktorů nových uchazečů o zaměstnání u PČR, lze na základě 

ověřování stanovených předpokladů v praktické části práce za nejintenzivnější a nejčastěji 

udávaný motivační faktor, který ovlivňuje rozhodování uchazeče o zaměstnání u Policie 

České republiky, označit očekávání kvalifikované práce, kde uchazeč může uplatnit své 

schopnosti.  

Při analýze hodnocených období a jejich porovnáním s vlastním výzkumem, 

provedeným s policisty, kteří již u Policie České republiky slouží v průměru 9 let, byly 

zjištěny posuny motivačních faktorů, což lze přisuzovat jak generační populaci, tak 

k praktické a osobní zkušenosti délesloužících policistů. 

 Ze závěrů bakalářské práce a z volných pohovorů s jednotlivými policisty, lze 

vyvodit a navrhnout následující opatření, náměty a doporučení, které mohou v uvedené 

problematice napomoci ke zkvalitnění a přípravě náborové kampaně, v přijímacím řízení i 

propagaci Policie ČR jako takové. 

1. Jako nejčastěji preferovaný faktor se projevilo očekávání kvalifikované práce, 

z mého pohledu by bylo dobré tento faktor podpořit a nadále umožňovat policistům 

kvalitní sebevzdělávání, podpořené specializovaným pracovištěm, které by 

výkladem a stanovisky policisty dále usměrňovalo.V období 2003-2008 oproti 

období 1991-1996 narostl zájem o možnost dalšího vzdělávání, zde by bylo rovněž 

vhodné udržet stávající trend a nadále mladým lidem vycházet vstříc v jejich 

vzdělávání. 

2. V hodnocených obdobích došlo ke změně v nárůstu očekávání zajímavého, 

nestereotypního povolání a sociálních výhod. Tímto je potřeba vytvářet stále 

příznivější podmínky pro práci, pokračovat v opravách služeben, doplňovat výstroj 

a výzbroj, vozový park a ostatní technický materiál, aby policisté mohli pracovat 

v podmínkách, za které se nemusí stydět a bylo naplněno jejich očekávání. 

3. Délesloužící policisté oproti nováčkům by dali přednost možnosti dalšího 

vzdělávání před dobrým kolektivem, což poukazuje potřebu budování dobrého 

kolektivu na jednotlivých odděleních za plné podpory vedení útvaru. 
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4. Při ověřování předpokladu č.4. ohledně fluktuace policistů, kdy nejčastěji 

uváděným důvodem ukončení služebního poměru je možnost využít příspěvku za 

službu, bych navrhoval, aby se délesloužícím policistům odlišně zvýšil plat, 

případně byl vytvořen benefit ve formě finančního příspěvku a to takový, aby si 

policista raději než odchod od policie zvolil možnost nadále pokračovat v práci u 

PČR. Toto by dle mého názoru bylo pro dobrého pracovníka větší motivací pro 

práci u PČR, než požádat o uvolnění ze služebního poměru a odejít. 

5. Do náborové kampaně bych navrhl nezahrnovat nárok na příspěvek za služby a 

odchodné, neboť motivaci k nástupu do zaměstnání by žádná společnost či firma 

neměla propagovat tím, že po několika letech může policista zase odejít a ještě mu 

bude vyplácena renta. Takto budou nováčci k policii nastupovat jen kvůli tzv. 

výhodám a s vědomím, že toto zaměstnání pro ně není celoživotní záležitostí. 

6. V náborové kampani bych doporučoval uvádět skutečný plat s možností dalšího 

kariérního postupu, ne jen průměrný plat - je nutné přesněji uvádět nároky (např. 

pracovní rehabilitace, kde nárok je až po 15 letech), neboť uchazeči se už při 

nástupu na základní útvary dozví, a také to zjišťují, že byli nalákáni na nároky, 

které jsou jim léta vzdálena. Tímto již zkraje jejich služby dochází k nedůvěře vůči 

práci u PČR. 

7. Dle mého názoru by bylo efektivnější mít k dispozici u náboru větší počet 

uchazečů, aby mohl být prováděn výběr a ne pouze nábor jako doposud. 

Skutečnost, že nejsou naplněny potřebné stavy policistů, vede personální pracoviště 

k přijímání každého, kdo splní kritéria přijímacího řízení. Tímto vlastně zatím 

nedochází k výběru, pracovníci kteří jsou výběrem pověřeni nemůžou ovlivnit 

kvalitu vybraných uchazečů.  

8. Práci policie by z mého pohledu bylo vhodné lépe prezentovat ve sdělovacích 

prostředcích  a to zejména ve směru k občanům, neboť většina z nich vůbec neví, 

co policejní práce obnáší a měla by podat informaci, že řadový policista není 

schopen v rámci své pravomoci odvést pachatele, kterého zadrží, ihned do vězení 

tak, jak většina lidí očekává.  
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5. Závěr 

 

Důvodem zvoleného tématu bakalářské práce, které jsem si zvolil, byl zájem o 

poznání a tím i zhodnocení nové generace mladých lidí, kteří se hlásí a žádají o práci u 

Policie České republiky. V době zvolení tohoto tématu jsem pracoval u PČR při Okresním 

ředitelství v Teplicích ve funkci zástupce vedoucího oddělení hlídkové služby, kam 

nastupují noví uchazeči o zaměstnání u PČR. Po 12-ti letech praxe ve vedoucí funkci, 

vlastní zkušeností s kvalitou nových uchazečů a také stále více sílící nespokojeností 

ostatních policistů, poukazujících na nedostatečnou kvalitu nových policistů, jsem se 

rozhodl tento problém analyzovat a vyhodnotit cestou tohoto tématu v dané bakalářské 

práci.  

Po prvotních rozhovorech s pracovníky výběrových pracovišť a seznámení 

s problematikou výběru jsem zjistil, že se nejedná o tak jednoduchou záležitost, jak to 

z běžného pohledu vypadá. Aby mohl být pro organizaci kvalitní pracovník vybrán, musí 

být  z čeho vybírat. Již při výběru je potřebné odhalit i skryté nežádoucí prvky v osobnosti 

uchazeče a jak v průběhu celého přijímacího řízení, tak i v průběhu zkušební doby 

policisty je potřeba jeho chování a postoje sledovat, vytvářet si o tomto pracovníkovi 

správný obraz. Toto by mělo být ale úkolem všech policistů, kolegů z kolektivu, kteří by 

měli nového uchazeče usměrňovat, pomáhat mu, ale také i přispět informacemi o 

osobnosti, motivaci a ochotě nového policisty pracovat v řadách PČR, a ne jen toto nechat 

na pracovnících výběru a vedoucích oddělení. Kvalitním výběrem a správným posouzením 

nového uchazeče pak mohou být vráceny všechny prostředky a síly vynaložené při výběru, 

v policejních školách, nákladech na dopravu a ubytování. Je zapotřebí zodpovědnost za své 

nové kolegy nést společně a ne kritizovat jak a kdo byl vybrán, když k tomuto nikdo 

z ostatních policistů žádnou zvýšenou snahou a mírou nepomůže.  

K PČR se v současné době hlásí nová generace mladých lidí, kteří uznávají jiné 

hodnoty, neprošli základní vojenskou službou a jsou vychováni jinak než jejich starší 

kolegové. V současné době dochází u PČR ke generační obměně, kdy je zapotřebí kolektiv 

stmelit a požadovat plnění povinností jiným způsobem, než na který byli ostatní policisté 

zvyklí. Z vyhodnocování výsledků za jednotlivá oddělení je patrné, že dotazníky policisté 

vyplňovali podle vytvořených podmínek na jednotlivých oddělení, neboť ve vyhodnocení 
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se odrážely i určité požadavky a nároky jednotlivých vedoucích oddělení, kdy např., na 

oddělení (OOP Teplice-Trnovany), kde je velitel studijní typ, požaduje po policistech 

znalosti a samostatnost, vede kolektiv správným směrem a podporuje jej, tak policisté 

udávali jako očekávané faktory, které by je opět vedly k práci u PČR nejvíce očekávání 

dobrého kolektivu a možnosti dalšího vzdělávání. Naopak u policejních složek, kde 

policisté nepracují v kolektivu (dopravní policie, cizinecká policie), tak jsou 

upřednostňovány očekávání kvalifikované práce, kde uplatní své schopnosti a očekávání 

dobrých platových podmínek. Dalším poznatkem, že kolektiv vytváří vedení oddělení byla 

např. skutečnost, že u všech oddělení policisté dobře spolupracovali, dotazníky vyplnili 

ochotně a přispěli svými poznatky ke zjišťovaným hodnotám, mimo jednoho oddělení, kde 

odpovědělo na dotazník minimum policistů a tito jako nejčastější očekávání motivačních 

faktorů uváděli platové podmínky, kolektiv a sociální výhody.  

Bakalářská práce se mi vzhledem ke znalosti problematiky, zájmu o zjištění a 

proniknutí do problematiky přijímacího řízení psala dobře, pozměnil jsem však délku 

hodnoceného období a analyzoval jsem motivační faktory za posledních 6 let, namísto 

zadáním bakalářské práce stanovených posledních 5 let., a to z důvodu objektivní analýzy, 

kdy jsem měl údaje k porovnání za šestileté období Cílem práce bylo zjistit a srovnat  

motivační faktory za stanovená období. Stanovených cílů jsem dosáhl, byly splněny, 

celkem bez větších obtíží. 

Nejvíce mne zaujalo porovnání hodnocených období, kdy v obou obdobích  je jako 

nejčastěji uváděné očekávání kvalifikované práce, kde lze uplatnit schopnosti. U uchazečů 

v období let 2003-2008 dochází k nárůstu zájmu o možnost dalšího vzdělávání oproti 

dobrému kolektivu, zatímco délesloužící policisté opět dávají přednost dobrému kolektivu. 

Nová generace policistů očekává oproti uchazečům z období let 1991-1996 také více od 

zajímavějšího povolání a sociálních výhod, platové podmínky je zajímají méně. Na dotaz, 

zda by nalezli nové motivační faktory téměř většina dotázaných žádné nové nenalezla. 

Nad rámec stanoveného výzkumu jsem od policistů pohovory zjistil poukazování 

na nedostatky typu nepodpoření a malého zastání policistů od vedení, a to zejména zastání 

před médii, neboť v těchto případech, se vždy jedná nejen o jednotlivce, ale o obraz policie  

jako celku v očích veřejnosti. Samotní policisté cítí pohrdání občany a v médiích, tisku  

atd., nemají žádnou větší kladnou publicitu. Dalším negativem je výkon služby nad rámec 
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pracovní doby v délce 150 hodin, která mnohým policistům vadí a je značně nepopulárním 

opatřením, které služební zákon umožňuje. Jako kladné stránky služby a motivace pro 

práci u PČR byly uváděny důvody jako je jistota zaměstnání, dobré platové podmínky, 

sociální jistota a práce, která je baví. 

Výsledky z této bakalářské práce budou na základě zájmu o práci poskytnuty 

k využití specializovanému personálnímu pracovišti Policie ČR, KŘP Severočeského kraje 

v Ústí n.L., a to výslovně psychologovi tohoto pracoviště panu PhDr. Kováříkovi, 

pracovníkovi KŘP Severočeského kraje pro výběr k policii panu Kerhátovi, a dále zástupci 

velitele KŘP, územního odboru vnější služby v Teplicích kpt. Bc. Ing. Radkovi 

Limberskému. 

Domnívám se, že na uvedené téma lze navázat a pokračovat v něm. Bylo by vhodné 

zkoumat a podrobně se zabývat otázkou fluktuace, neboť jako nejčastěji udávaný důvod 

ukončení služebního poměru a tím odchod od Policie ČR je splnění podmínek pro nárok na 

pobírání výsluhového příspěvku, který nyní podle nového zákona splňuje příslušník, pokud 

vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Domnívám se, že při odchodu by měli být 

dotazováni policisté na to, proč raději volí rentu, nežli pokračování v práci a co je hlavním 

důvodem jejich odchodu. Domnívám se, a také toto mám částečně ověřeno od několika 

„rentiérů-veteránů“, že tito policisté jen využili možnosti odejít od policie a pobírat tento  

příspěvek k dorovnání jisté finanční úrovně, ale hlavní důvody jejich odchodu byly jiné –

např. nespokojenost s vedením, vyhoření-neměli už co nabídnout, nebo už nebylo co 

nabídnout jim, práce je přestala bavit, případně nestačili na rozvoj a vývoj techniky. Tito 

policisté do důvodu ukončení služebního poměru tedy z pohodlnosti uvádějí jako důvod 

výsluhové nároky, ale skutečný důvod odchodu je v podstatě jiný.  
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Příloha č.1 – Vybrané §§ ze Sbírky zákonů, čá.91, zákona č. 273/2008 o Policii České 
republiky, ze dne 17. července 2008 

 
ČÁST PRVNÍ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 

HLAVA I 
POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

 
§ 1 

 
Policie České republiky (dále jen „policie") je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. 
 

§ 2 
 

Policie  slouží  veřejnosti.  Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku  a  veřejný  
pořádek,  předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle  trestního  řádu  a  další  úkoly  na  
úseku  vnitřního pořádku a bezpečnosti  svěřené  jí zákony, přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního    
řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“). 
 
 

HLAVA IX 
POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ 

 
§ 51 

 
Obecné ustanovení 

 
Policista je oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání 
byl vycvičen. 
 

§ 56 
 

Použití zbraně 
 
(1) Policista je oprávněn použít zbraň 
 
a) v nutné obraně nebo v krajní nouzi, 
b) jestliže  se  nebezpečný  pachatel,  proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se 
zdráhá opustit svůj úkryt, 
c) aby  zamezil  útěku  nebezpečného  pachatele,  jehož  nemůže  jiným způsobem zadržet, 
d) nelze-li  jinak  překonat  aktivní  odpor směřující ke zmaření jeho závažného zákroku,  
e) aby  odvrátil  násilný  útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt anebo prostor, 
f) nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně 
ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle jiného 
právního předpisu^10) nezastaví, 
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g) jestliže osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozba namířenou střelnou  
zbraní nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu policisty směřujícího k zajištění 
bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby, nebo 
h) ke zneškodnění zvířete ohrožujícího život nebo zdraví osoby. 
 
(2) Použití zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je přípustné  pouze  za 
podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné. 
 
(3) Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e)  je  policista  
povinen  vyzvat  osobu,  proti  které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s 
výstrahou, že bude použito zbraně. Od  výzvy  s  výstrahou lze upustit v případě, že je 
ohrožen život nebo zdraví policisty nebo jiné osoby a zákrok nesnese odkladu. 
 
(4)  Při  použití  zbraně  je  policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména  neohrozit  
život  jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje. 
 
(5)  Zbraní  podle této hlavy se rozumí zbraň střelná včetně střeliva a doplňků  zbraně,  
vyjma  vrhacího  prostředku  majícího  povahu střelné zbraně  podle  jiného  právního  
předpisu  s  dočasně  zneschopňujícími účinky, dále zbraň bodná a sečná, výbušnina, 
speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo. 
 

§ 57 
 

Povinnosti policisty po použití donucovacího prostředku nebo zbraně 
 
(1) Po použití donucovacího prostředku nebo zbraně, při kterém došlo ke zranění osoby, je 
policista povinen ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první 
pomoc a zajistit lékařské ošetření. Dále je  povinen  učinit  neodkladné úkony nebo jiná 
opatření, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití zbraně. 
 
(2) Zákrok, při kterém bylo použito donucovacího prostředku nebo zbraně, je policista  
povinen bezodkladně ohlásit svému nadřízenému a sepsat o něm úřední záznam s 
uvedením důvodu, průběhu a výsledku jejich použití. Úřední záznam nesepisuje při použití 
pout podle § 54. 
 
(3) Vedoucí policejního útvaru je povinen vyrozumět bez zbytečného odkladu  příslušného  
státního zástupce o zranění nebo usmrcení osoby anebo o škodě nikoli nepatrné^9), 
způsobených použitím donucovacího prostředku nebo zbraně. 
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Příloha č.2 – Vybrané §§ ze Sbírky zákonů, čá.91, zákona č. 361/2003 o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů  

 

361 
ZÁKON 

ze dne 23. září 2003 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

 
§ 7 

Služební hodnost, minimální stupeň vzdělání, minimální doba trvání služebního poměru 
pro služební hodnost a tarifní třída 

 
(1) Pro příslušníky se stanovují tyto služební hodnosti, minimální stupně vzdělání, 
minimální doby trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třídy: 
 

Služební hodnost Minimální stupeň vzdělání 
Doba trvání 
služebního 

poměru 

Tarifní 
třída 

a) referent střední odborné - 1. 

b) vrchní referent úplné střední, úplné střední odborné - 2. 

c) asistent úplné střední, úplné střední odborné - 3. 

d) vrchní asistent úplné střední, úplné střední odborné 2 roky 4. 

e) inspektor úplné střední, úplné střední odborné 3 roky 5. 

f) vrchní 
inspektor 

úplné střední, úplné střední 
odborné/vyšší odborné 

5 let 6. 

g) komisař 
vysokoškolské v bakalářském studijním 
programu 

6 let 7. 

h) vrchní komisař 
vysokoškolské v bakalářském studijním 
programu 

7 let 8. 

i) rada 
vysokoškolské v magisterském studijním 
programu 

9 let 9. 

j) vrchní rada 
vysokoškolské v magisterském studijním 
programu 

10 let 10. 

k) vrchní státní 
rada 

vysokoškolské v magisterském studijním 
programu 

12 let 11. 

 
(2) Dobou trvání služebního poměru pro služební hodnost je doba trvání služebního 
poměru podle tohoto zákona a doba započtená podle § 224 odst. 1 až 3 a odst. 5. 
(3) Ředitel bezpečnostního sboru je oprávněn stanovit služebním předpisem pro služební 
místo výjimečně vyšší stupeň vzdělání, než je stanoven pro služební hodnost, jestliže to 
vyžadují služební činnosti vykonávané na služebním místě. 
(4) Charakteristiky výkonu služby, které odpovídají služebním hodnostem, jsou uvedeny v 
příloze. 
(5) Minimální doby trvání služebního poměru pro služební hodnost stanovené v odstavci 1 
se nevztahují na příslušníky zpravodajských služeb. 
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§ 12 

Služební zkouška 
 
(1) Příslušník má nárok na vykonání služební zkoušky. Služební zkouška se vykoná 
nejdříve 6 měsíců a nejpozději měsíc před uplynutím doby, na kterou je zařazen do 
služebního poměru na dobu určitou. 
(2) Služební zkoušku tvoří část písemná a ústní, popřípadě též část praktická. Jejím účelem 
je ověřit, zda příslušník má znalosti potřebné pro zařazení do služebního poměru na dobu 
neurčitou. 
(3) Služební zkoušku vykonává příslušník před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná 
a jíž jmenuje a odvolává ředitel bezpečnostního sboru nebo jím pověřený služební 
funkcionář. O úspěšném vykonání služební zkoušky vystaví předseda zkušební komise 
příslušníkovi písemné osvědčení. 
(4) Brání-li příslušníkovi ve vykonání služební zkoušky závažná překážka, služební 
funkcionář prodlouží příslušníkovi dobu trvání služebního poměru tak, aby ji mohl 
příslušník vykonat do 1 měsíce po odpadnutí této překážky. 
(5) Příslušník, který nevykonal služební zkoušku úspěšně, má právo na její opakování. 
Služební zkoušku příslušník opakuje před zkušební komisí v jiném složení. Tuto zkoušku 
lze vykonat nejdříve po uplynutí 2 týdnů od neúspěšné zkoušky a nejpozději před 
uplynutím doby, na kterou byl příslušník zařazen do služebního poměru na dobu určitou. 
Služební zkoušku lze opakovat jen jednou. Ustanovení odstavce 4 o prodloužení 
služebního poměru platí obdobně. 
(6) Způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a 
ukončení stanoví vláda nařízením. 
 
 

ČÁST DRUHÁ  
VZNIK, ZMĚNY A SKONČENĺ SLUŽEBNĺHO POMĚRU 

 
Hlava I 

Vznik služebního poměru 
 

§ 13 
Předpoklady k přijetí do služebního poměru 

 
(1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen "občan"), 
který 
 
a) o přijetí písemně požádá, 
b) je starší 18 let, 
c) je bezúhonný, 
d) splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, 
e) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, 
f) je plně způsobilý k právním úkonům, 
g) je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního 
předpisu,11) má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje, 
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h) není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr 
příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace, 
i) nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo 
kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. 

 
(2) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může být příslušník zpravodajské služby ve 
výjimečných případech přijat do služebního poměru, i když nesplňuje stupeň vzdělání 
stanovený pro služební hodnost, do níž má být jmenován. 
(3) Předpoklady uvedené v odstavci 1 pod písmeny i) a j) prokazuje občan čestným 
prohlášením. 
 

§ 14 
Bezúhonnost 

 
(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje občan, který byl 
 
a) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí 
trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky, 
b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí 
trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let, 
c) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí 
svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu, nebo 
d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, 
jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na 
příslušníka. 

 
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje též občan, 

 
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí 
o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li 
jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, 
b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a 
od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo 
ještě 10 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o 
podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 
5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na 
příslušníka,  
c) který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jiného 
správního deliktu, je-li jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, v 
rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, nebo 
d) který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo 
činnostech. 
 
(3) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního 
právního předpisu12) nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na 
občana hledí, jako by odsouzen nebyl. 
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§ 15 
Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost 

 
(1) Zdravotní způsobilost občana posuzuje zařízení závodní preventivní péče13) na základě 
výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a 
dalších potřebných vyšetření. Proti lékařskému posudku o zdravotní způsobilosti může 
podat občan návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení.14) 
(2) Osobnostní způsobilost občana posuzuje psycholog psychologického pracoviště 
bezpečnostního sboru. Proti závěru psychologa o osobnostní způsobilosti může podat 
občan návrh na přezkoumání vedoucímu psychologického pracoviště bezpečnostního 
sboru. 
(3) Za osobnostně způsobilého se považuje občan, u něhož byly podle závěru psychologa 
bezpečnostního sboru zjištěny takové osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem 
pro výkon služby v bezpečnostním sboru. 
(4) Za fyzicky způsobilého se považuje občan, který vyhovuje požadavkům na tělesnou 
zdatnost, jež stanoví ředitel bezpečnostního sboru služebním předpisem pro výkon 
služebního místa, na které má být ustanoven.  
(5) Náklady spojené se zjišťováním zdravotní, osobnostní a fyzické způsobilosti občana 
hradí bezpečnostní sbor. 
(6) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, 
zpravodajskými službami a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam 
nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost občana pro 
výkon služby, obsah lékařských vyšetření, náležitosti lékařského posudku a dobu jeho 
platnosti. 
(7) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a 
zpravodajskými službami stanoví vyhláškou osobnostní charakteristiky, které jsou 
předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, důvody zjišťování osobnostní 
způsobilosti, postup při zjišťování osobnostní způsobilosti, náležitosti závěru psychologa 
bezpečnostního sboru a postup při přezkumném řízení. 
 

§ 16 
Přijímací řízení 

 
(1) Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního 
poměru k bezpečnostnímu sboru. V případě, že v bezpečnostním sboru není volné služební 
místo, přijímací řízení se nezahájí. 
 
(2) Bezpečnostní sbor je oprávněn si ověřit, zda občan splňuje podmínky přijetí do 
služebního poměru. Za tím účelem zpracovává jeho osobní údaje a je oprávněn si k 
osvědčení bezúhonnosti občana 
a) vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů,15) 
b) vyžádat výpis z evidencí vedených ministerstvem a dalšími orgány veřejné správy a 
c) provádět šetření o bezúhonnosti občana nebo požádat Policii České republiky o 
provedení šetření. 
 
(3) Bezpečnostní sbor písemně seznámí občana před jeho přijetím do služebního poměru s 
textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem 
služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního 
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působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, 
podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru. 
 
(4) Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, barvy pleti, 
pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 
národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného 
stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v odborových organizacích a 
jiných sdruženích s výjimkou případů, které stanovuje tento zákon nebo zvláštní právní 
předpis. Tyto výjimky se nepovažují za diskriminaci. Zakazuje se i takové jednání 
bezpečnostního sboru, které diskriminuje občana nikoliv přímo, ale až ve svých 
důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění k diskriminaci. 
 
(5) Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího 
řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se neoznamují. 
 
(6) Bezpečnostní sbor uchovává osobní údaje o občanovi, který nebyl přijat do služebního 
poměru, a údaj o důvodu jeho nepřijetí po dobu 3 let. Po uplynutí této doby údaje zničí. 
 

§ 17 
Vznik služebního poměru 

 
(1) Služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře příslušného 
bezpečnostního sboru. Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru obsahuje výrok o 
 
a) dni vzniku služebního poměru, 
b) dni nástupu k výkonu služby, 
c) druhu služebního poměru, 
d) době trvání služebního poměru, 
e) jmenování do služební hodnosti, 
f) ustanovení na služební místo, 
g) místě služebního působiště a 
h) složkách služebního příjmu. 
 
(2) Služební poměr ředitele zpravodajské služby vzniká dnem jeho jmenování do funkce 
podle zvláštního právního předpisu. 

  
(3) Služební poměr vzniká dnem, který je stanoven v rozhodnutí o přijetí do služebního 
poměru. V den nástupu k výkonu služby skládá příslušník služební slib, který zní: "Slibuji 
na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat 
právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého 
služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil 
dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a 
nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život." Služební slib se 
považuje za složený, jestliže jeho text stvrdí příslušník svým podpisem. V případě, že se 
příslušník ke složení slibu nedostaví nebo odmítne složit služební slib anebo jej složí s 
výhradami, služební poměr mu nevznikne. 
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(4) Nenastoupí-li příslušník k výkonu služby v den, který je uveden v rozhodnutí o přijetí 
do služebního poměru, aniž by mu v tom bránila závažná překážka, nebo neuvědomí-li 
služebního funkcionáře o vzniku této překážky do týdne, služební funkcionář rozhodnutí o 
přijetí do služebního poměru zruší. 
 

Hlava II 
Změny služebního poměru 

 
Díl 1 

Obsazování volných služebních míst 
 

§ 19 
Služební místo 

 
(1) Služební místo vyjadřuje organizační a právní postavení příslušníka v bezpečnostním 
sboru. Je charakterizováno zejména systemizovanou služební hodností, stupněm vzdělání, 
oborem nebo zaměřením vzdělání, dalším odborným požadavkem, základním tarifem, 
náplní služební činnosti, rozsahem oprávnění a povinností příslušníka. 
 
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, musí příslušník pro služební místo, na které je 
ustanoven, splňovat vedle stupně vzdělání též požadavek oboru nebo zaměření vzdělání, 
jsou-li pro služební místo stanoveny, a další odborný požadavek. Obor nebo zaměření 
vzdělání nemusí splňovat občan při přijetí do služebního poměru, jestliže nejde o přijetí do 
služebního poměru na základě výběrového řízení podle § 22 odst. 4. Další odborný 
požadavek, nejde-li o odborný požadavek, bez jehož splnění nelze na služební místo 
ustanovit, nemusí občan splňovat při přijetí do služebního poměru a příslušník při 
ustanovení na jiné služební místo podle § 25 odst. 1 až 4, § 26 odst. 1, 2 a 4 a § 27 nebo po 
vynětí ze zálohy. 
 
(3) Oborem vzdělání se pro účely tohoto zákona rozumí 
 
a) ucelená část vzdělání, jíž se dosahuje stupně vzdělání a která poskytuje kvalifikaci pro 
výkon povolání, nebo 
b) studijní obor, který je součástí studijního programu vysoké školy.16) 

 
(4) Zaměřením vzdělání se pro účely tohoto zákona rozumí vzdělání dosažené  

 
a) v odborném studiu určeném k doplnění odborných vědomostí a dovedností potřebných 
pro výkon služebních činností, nebo 
b) v programech celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon služby.17) 
 
(5) Dalším odborným požadavkem se pro účely tohoto zákona rozumí požadavek na užší 
vymezení odborné způsobilosti pro služební místo. 
 
(6) Bezpečnostní sbor je povinen příslušníkovi uvedenému v odstavci 2 větě třetí, který 
nesplňuje pro služební místo další odborný požadavek, umožnit absolvování odborné 
přípravy směřující ke splnění tohoto požadavku bez zbytečného odkladu. 
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Příloha č.3 – Etický kodex Policie České republiky 

 
 
 

ETICKÝ KODEX POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

Příslušníci policie, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, 
založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež 
chtějí sdílet a dodržovat. 
 
 
1. Cílem policie je 
a) pomáhat a chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, 
b) prosazovat zákonnost, 
c) pomáhat a chránit práva a svobody osob, 
d) preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, 
e) usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti, 
f) poskytovat pomoc a služby veřejnosti. 
 
 
2. Základními hodnotami policie je 
a) profesionalita, 
b) nestrannost, 
c) odpovědnost, 
d) ohleduplnost, 
e) bezúhonnost. 
 
 
3. Závazkem policie vůči společnosti je 
a) prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s 
veřejností, státními a nestátními institucemi, 
b) chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s 
porozuměním a respektovat jejich důstojnost,  
c) uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s 
respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, 
kde nedochází ke střetu se zákony, 
d) při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení, 
e) používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet s 
žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem, 
f) nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena policií na osobní svobodě, 
g) zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti, 
h) zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost u 
jiných příslušníků policie, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo 
dojít k ovlivnění výkonu služby, 
i) zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů. 
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4. Závazkem příslušníka policie vůči ostatním příslušníkům policie je 
a) usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci, 
b) dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, 
respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a 
obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny, 
c) netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků policie a trestnou 
činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či 
jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky. 
 
5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků policie je 
a) nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon,  
b) chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali policii svým 
jednáním, vystupováním i zevnějškem. 
 
Každý příslušník policie, který jedná v souladu se zákonem a Etickým  kodexem Policie 
České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost 
chrání i s nasazením vlastního života. 
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Příloha č.4 – Standardizovaný dotazník motivačních hodnot 

 
 

 Máte před sebou seznam různých faktorů, které by mohly hrát roli jako motiv 
Vašeho přijetí do naší organizace. Vaším úkolem je srovnat mezi sebou všechny tyto 
faktory. Postupovat budete tak, že srovnáte vždy předepsané dvojice (první by byl faktor 
1 a 2, potom faktor 1 a 3 atd.) a zakroužkujte jeden z faktorů, který ve dvojici by byl pro 
Vás přitažlivější, tj. spíše by Vás vedl k tomu, že chcete pracovat pro naši organizaci. 

 
Seznam faktorů: 

1 – Očekávám celoživotní povolání 

2 – Očekávám možnost samostatné, náročné, namáhavé práce 

3 – Očekávám zajímavé, nestereotypní povolání 

4 – Očekávám dobré platové podmínky 

5 – Očekávám určité sociální výhody 

6 – Možnost dalšího vzdělávání 

7 – Romantická práce mne vždy přitahovala 

8 – Očekávám kvalifikovanou práci, kde uplatním své schopnosti 

9 – Očekávám, že si tak zvýším postavení v očích jiných lidí 

10 – Očekávám dobrý kolektiv a mezilidské vztahy přátelsky orientované 
 
Faktory srovnávejte v tomto pořadí,  předepsané dvojice se vždy musíte rozhodnout pro 
jediný faktor. 
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Druhá strana standardizovaného dotazníku motivačních hodnot 
 
 
 
 
 
Otázka č. 1: Jak dlouho – kolik let jste ve služebním poměru ? 
 
 
 
 
 
Otázka č. 2: Co Vás motivuje a udržuje v současné době u PČR? 
 
 
 
 
 
 
Otázka č. 3:    Navrhněte nové, případně jak by jste změnili předložené motivační faktory, 

kterým lze dávat přednost v motivaci k nástupu k PČR. 
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