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Anotace  

Policie České republiky má charakter rozpočtové organizace a je financována ze 

státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 - Ministerstva vnitra České republiky. 

Hlavním tématem bakalářské práce je tedy popis systému rozpočtu a jeho aplikace 

v podmínkách Policie ČR Správy Severočeského kraje. V úvodní části nás seznamuje 

s historickým vývojem policie, s jejím charakterem včetně poslání, územním uspořádáním 

a finančním zabezpečením. Další část je věnována popisu rozpočtového procesu 

v podmínkách Policie ČR. Třetí, stěžejní část bakalářské práce, má formu případové studie, 

která popisuje systém rozpočtového procesu, jeho realizaci a vyhodnocení v roce 2008 

v podmínkách jedné z osmi správ policie, a to Policie ČR Správy Severočeského kraje.  

Klíčová slova : Financování, policie, rozpočtový proces, státní rozpočet, veřejný sektor.  

Summary 

Police of Czech Republic has feature of budget organization and is financed from the 

state budget by way of chapter no. 314 – Ministry of Interior. The main topic of my writing 

is to describe budget system and its application connected with Police of Czech Republic 

Regional Headquarters of North Bohemia. In the beginning we are met with police 

historical development, with its character and its function, with territorial separation and 

financial provision. The next part describes budget process under the conditions of Police 

of Czech Republic. The most important third part has style of case study that describes 

method of budget process, its implementation and interpretation in the year 2008. 

Everything is shown under the conditions Regional Police Headquarters of North Bohemia, 

one of the eight Regional Police Headquarters. 

Key words : Financing, police, budget process, state budget, public sector. 
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1 ÚVOD 
Financování je téma, které se bezprostředně týká každého z nás, a to ať již jde o 

financování jednotlivce, domácnosti nebo celé společnosti. V dnešní době, kdy je svět 

zahalen do finanční krize, je téma financování velmi diskutovanou oblastí. Proto jsem se 

rozhodla pro téma, které je v současnosti předmětem mnoha diskusí a zabývají se jím 

odborníci i laická veřejnost, a tím je financování Policie České republiky (dále jen Policie 

ČR).  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou větších částí. V první části se nejdříve krátce 

vrátím do historie k vývoji četnictva a policie, dále se budu věnovat její charakteristice, 

vymezení hlavních úkolů a cílů a v neposlední řadě též organizačnímu uspořádání.  Druhá, 

stěžejní část práce, je věnována složitému rozpočtovému procesu směřujícímu od sestavení 

návrhu rozpočtu a rozpisu finančních prostředků na jednotlivé limity až k jeho konečné 

podobě a následnému schválení. S využitím svých znalostí a zkušeností z praxe při správě 

rozpočtu provedu celkové vyhodnocení procesu financování na Správě Severočeského 

kraje Policie ČR, kde jsem již od roku 1996 zaměstnána.  

Každá vyspělá ekonomika má charakter smíšené ekonomiky, kde vedle sebe působí 

veřejný a soukromý sektor. Podnět pro vznik veřejného sektoru je dán státními zásahy, 

které jsou prováděny ke zmírnění či řešení tržního selhání v rámci nedokonalého tržního 

systému. Příčiny selhání trhu jsou okolnosti, které zabraňují tržnímu mechanismu efektivně 

alokovat zdroje. Jednou z takových okolností je existence veřejných statků, které nemohou 

být obyvatelstvu zajišťovány soukromým sektorem v požadované kvalitě a kvantitě.  

Za veřejný sektor lze tedy v optimálním případě považovat instituce, úřady a 

organizace poskytující společnosti takový druh služeb, které by bylo nevýhodné, 

nepraktické až nemožné poskytovat soukromými firmami či jednotlivci. Neexistuje zde 

totiž přímý vztah mezi uživatelem (plátcem) služby a jejím poskytovatelem. Veřejný sektor 

je proto financován z daní a poplatků vybraných od domácností a firem, a to prostřednictví 

veřejných financí. 

Při financování veřejného sektoru se stal velký problém nalézt vhodná kritéria 

efektivní alokace veřejných prostředků na financování jednotlivých činností veřejného 

sektoru. Jedná se zejména o různé nákladové normy a výkonové ukazatele, které by vedly 

k vyšší hospodárnosti. Tento problém se týká i financování Policie ČR, která patří mezi 
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subjekty zařazované do veřejného sektoru. Vzhledem k charakteru činnosti policie, nelze 

nákladové normy a výkonové ukazatele jednoznačně stanovit. Financování policie se 

odvíjí především od užitku, který přináší celé společnosti při zabezpečování bezpečnosti a 

pořádku a dále se stanovených priorit právě vládnoucí politické stany.  

Polici ČR je zcela financována z veřejných financí, které mají za úkol zajistit zdroje 

financování, hospodárné a efektivní využívání těchto finančních prostředků. Tato finanční 

účast je realizována přímím napojením na státní rozpočet a to v plné výši.  

Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku rozpočtového procesu a financování 

Policie ČR a přehledně, srozumitelně a výstižně popsat jeho aplikaci v podmínkách jedné 

z osmi správ Policie ČR, Správy Severočeského kraje.  
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2 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

2.1.  Historie policie 

Historie policie a četnictva je úzce spjata s komplikovaným vývojem 

Československé republiky, podmíněným faktory mezinárodní velmocenské politiky, 

vztahy k sousedním státům, ale i hospodářským, politickým a kulturním dědictvím po 

bývalé monarchii.  

Do roku 1918 vycházela organizační struktura policie z rakouského systému. 

Četnictvo a státní policie byly zřízeny a financovány státem. Z hlediska místní působnosti 

udržovalo četnictvo veřejný pořádek a bezpečnost na celém území státu s výjimkou 

statutárních měst, kde fungovaly státní policejní úřady. V rámci samostatné působnosti 

jednotlivých obcí byla zřizována tzv. komunální policie, přičemž náklady na její činnost 

byly čerpány z obecních prostředků.   

Vznikem samostatného Československého státu, 28. října 1918, který převzal 

stávající právní řád (zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o - tzv. recepční norma) a v souvislosti s 

tím i stávající právní systém, přešla do jeho služeb řídká soustava státních policejních 

úřadů. Jednalo se o dvě policejní ředitelství (v Praze a v Brně), dvě policejní komisařství (v 

Plzni a v Moravské Ostravě) a tři pohraniční policejní komisařství (Podmokly, Cheb a 

Bohumín). Zákonem č. 165/1920 Sb. z. a n. byla pak zmocněna vláda ke zřizování dalších 

policejních úřadů, a to na základě jejich potřebnosti a účelnosti. V roce 1936, v době 

narůstajícího fašistického nebezpečí, kdy se státní policejní správa poněkud sjednocovala, 

již bylo 105 policejních úřadů. 

Podstatné organizační změny týkající se československé bezpečnosti proběhly na 

počátku padesátých let, kdy došlo k rozdělení původního Ministerstva vnitra na dvě nová. 

Ministerstvo národní bezpečnosti, které se stalo ústředním řídícím orgánem pro Sbor 

národní bezpečnosti (dále jen SNB) a Ministerstvo vnitra, které mělo na starosti vnitřní 

správu, včetně národních výborů. Hlavním cílem nových organizačních opatření mělo být 

zkvalitnění a zvýšení operativnosti řídící práce.  

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

nová územní organizace státu. Bylo nově vytvořeno 10 krajů se 108 okresy a hlavní město 

Praha s 10 obvody. V této souvislosti bylo utvořeno 10 krajských správ Ministerstva vnitra 
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a na jednotlivých okresech byla vytvořena okresní oddělení Ministerstva vnitra, v jejichž 

rámci pracovala oddělení veřejné bezpečnosti (dále jen VB). Historický vývoj organizace a 

činnosti SNB byl ukončen revolučními změnami ve státě a společnosti, které začaly dnem 

17. listopadu 1989. V polistopadovém období byla v rámci resortu Ministerstva vnitra 

České republiky (dále jen MV ČR) provedena celá řada organizačních změn, které se 

významně dotkly všech útvarů a služeb. Začaly se psát nové kapitoly policejní historie. 

2.2.  Policie České republiky 

Policie je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízený zákonem České 

národní rady (dále jen ČNR) č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů a 

náleží do struktury tzv. bezpečnostní správy (vnitřní bezpečnost státu). Z hlediska 

veřejnoprávní a z hlediska financování rozdělujeme policii na státní (Policie ČR) a obecní 

(městskou). 

Patří mezi základní státní instituce právního státu a je podřízena MV ČR. Základní 

organizační celky Policie ČR tvoří Policejní prezidium, útvary s působností na celém 

území ČR a útvary s územně vymezenou působností. Útvary policie zřizuje ministr vnitra 

na návrh policejního prezidenta. Činnost policie řídí Policejní prezidium v čele 

s policejním prezidentem. Vztahy podřízenosti a nadřízenosti jsou vymezeny v zákoně [6].  

2.2.1. Poslání Policie ČR 

Mezi základní poslání policie patří veřejná služba ve prospěch veřejnosti. Toto 

poslání by mělo být příslušníky policie vykonáváno v souladu se základními hodnotami a 

zásadami, které musí být dodržovány, závazky vůči společnosti, cíli a osobním i 

profesionálním přístupem každého příslušníka policie, a to ve smyslu etického kodexu 

Policie ČR. V tomto kodexu jsou zdůrazněny také základní hodnoty Policie ČR, jimiž jsou 

profesionalita, nestrannost, odpovědnost, ohleduplnost a bezúhonnost. 

Ze zákona o Policii ČR vyplývá, že plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a 

bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Při plnění 

svých úkolů postupuje Policie ČR také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a 

vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Její činnost spočívá 

v předcházení, odhalování a objasňování nezákonné činnosti.  
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Mezi úkoly Policie ČR patří např.:  

• chránit bezpečnost osob a majetku; 

• spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku; 

• vést boj proti terorismu; 

• odhalovat trestné činy a zjišťovat jejich pachatele; 

• zajišťovat ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu; 

• dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

Závazek Policie ČR vůči společnosti spočívá v dodržování úkolů stanovených 

zákonem o policii v souladu se základními hodnotami a profesionálním přístupem.  

Mezi tyto závazky patří např.:  

• prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci 

s veřejností, státními a nestátními institucemi,  

• chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně 

a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,  

• uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu 

s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin 

všude tam, kde dochází ke střetu se zákony,  

• 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 [6]. 

2.3. Organizace a řízení Policie ČR 

2.3.1. Policejní prezidium ČR 

Způsob organizace a řízení Policie ČR je upraven zákonem o policii [6]. Nadřízeným 

orgánem je MV ČR, které bylo zřízeno zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. V hierarchii podřízenosti je vrcholným 

orgánem Policejní prezidium, v jehož čele stojí policejní prezident jmenovaný ministrem 

vnitra se souhlasem vlády.  

Policejní prezident je představeným všem policistů, s výjimkou policistů povolaných 

k plnění úkolů MV nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace. Policejní prezident také 
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jmenuje ředitele jednotlivých služeb, s výjimkou útvaru ochranné služby. Policejní 

prezidium je, jak již bylo řečeno, vrcholným orgánem Policie ČR, přesto se nejedná o 

orgán oprávněný k úplnému řízení všech činností policie. Výjimku tvoří oblast financování 

a hmotného zabezpečení policie.  

2.3.2. Útvary Policie ČR a jejich územní uspo řádání 

Útvary Policie ČR zřizuje ministr vnitra na návrh policejního prezidenta zpravidla 

interním aktem řízení. Tyto útvary se dělí na útvary s působností na celém území ČR a na 

útvary s územně vymezenou působností [viz obrázek 1]. Útvary s působností na celém 

území ČR jsou: Letecká služba, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a 

vyšetřování (dále jen SKPV), Služba cizinecké policie, Úřad dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu SKPV, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Útvar 

pro odhalování organizovaného zločinu SKPV a Útvar rychlého nasazení.  

Územní uspořádání Policie ČR vychází ze zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění 

státu [9]. Tímto zákonem se území státu člení na 7 krajů a 76 obcí. Území hlavního města 

Prahy tvoří samostatnou územní jednotku, která se dále dělí na 10 obvodů. Kraje byly 

pojmenovány „geograficky“: Středočeský se  sídlem  v Praze; Jihočeský se  sídlem  v  

Českých Budějovicích; Západočeský se  sídlem  v Plzni; Severočeský se sídlem v Ústí nad 

Labem; Východočeský se sídlem v Hradci Králové; Jihomoravský se sídlem v Brně a 

Severomoravský se sídlem v Ostravě.  

 

Obrázek 1. Schéma územního uspořádání Policie ČR do roku 2008 [14]. 
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Změnu územního uspořádání státu přinesl ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření 

vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky. Česká republika se člení na 76 obcí, které jsou základními 

územními samosprávnými celky, a na 14 krajů, které jsou vyššími územními 

samosprávnými celky. Další změna nastala zákonem č. 313/2002 Sb., změna zákona o 

obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, kterým byly zrušeny okresních úřady. 

Žádná s těchto změn neměla vliv na územní uspořádání Policie ČR, které zůstalo shodné 

např. i s územním uspřádáním krajských soudů, státních zastupitelství a Českou správou 

sociálního zabezpečení [viz tabulka 1]. 

Krajská správa PČR Okresní ředitelství PČR 

Správa hlavního města 
Praha   

  1 – 4 obvody 

Správa Jihočeského kraje  
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, 
Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor; 

Správa Západočeského 
kraje  

Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň – město, 
Plzeň – jih, Plzeň – sever, Rokycany, Sokolov, Tachov;  

Správa Severočeského 
kraje  

Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, 
Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad 
Labem; 

Správa Středočeského kraje  
Benešov, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá 
Boleslav, Nymburk, Praha – východ, Praha – západ, 
Příbram, Rakovník; 

Správa Východočeského 
kraje  

Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, 
Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, 
Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí; 

Správa Jihomoravského 
kraje  

Brno - město, Brno - venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Jihlava, Kroměříž, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, 
Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou; 

Správa Severomoravského 
kraje  

Bruntál, Frýdek – Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, 
Olomouc, Ostrava, Prostějov, Přerov, Šumperk 

Tabulka 1. Členění útvarů Policie ČR z hlediska územního uspořádání na kraje [9]. 
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2.3.3. Policie ČR Správa Severo českého kraje a její organiza ční struktura 

Policie ČR Správa Severočeského kraje (dále jen Policie ČR SSvčk) jednou z osmi 

policejních správ s územně vymezenou působností podřízenou Policejnímu prezidiu ČR. 

V souvislosti s novelizací ústavního zákona č. 347/1997 Sb., kterou došlo ke změně 

územního uspořádání státu, má Policie ČR SSvčk ve své působnosti území celého 

Ústeckého kraje a většinu území Libereckého kraje (kromě okresu Semily, který je v 

působnosti Policie ČR Správy Východočeského kraje).  

Bývalý Severočeský kraj je z pohledu Policie ČR dále členěn na deset okresních 

ředitelství [viz obrázek 2]. V rámci Policie ČR SSvčk je celkem 93 obvodních oddělení 

(policejních útvarů), která jsou základním článkem policie. 

 

Obrázek 2. Územní uspořádání Policie ČR Správy Severočeského kraje [14]. 

Rozkazem policejního prezidenta, zveřejněném ve Sbírce interních aktů řízení (dále 

jen SIAŘ), je každoročně stanovována aktuální systemizace služebních a pracovních míst, 

ve které se zohledňuje celková reorganizace policie. V návaznosti na tento rozkaz vydává 

ředitel Policie ČR SSčvk organizační řád, kterým stanoví vnitřní organizační strukturu na 

jednotlivé odbory, oddělení, případně skupiny, rámcové náplně činnosti těchto útvarů a 

vztahy podřízenosti a nadřízenosti [viz obrázek 3].   

Pro zabezpečení chodu správy jsou na každý rok stanoveny plánované počty 

zaměstnanců. Pro rok 2008 bylo stanoveno 5 415 osob, z toho 4 254 policistů a 1 161 

občanských zaměstnanců. Na samotné krajské správě pracovalo v daném roce 1 031 osob, 

z toho 518 policistů a 513 občanských zaměstnanců. Na 10 okresních ředitelstvích bylo 
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tabulkově zařazeno 4 413 pracovníků, z toho 3 790 policistů a 623 občanských 

zaměstnanců. 

 

Obrázek 3. Organizační schéma Policie ČR Správy Severočeského kraje [14]. 

2.4. Majetek a financování Policie ČR 

Činnost policie vyžaduje také určitou strukturu materiálové základny. Jedná se např. 

o služebny, výcviková zařízení (např. střelnice), garáže, autoparky a administrativní 

budovy. Dále jde o dopravní prostředky (motorová vozidla, čluny), výzbroj, výstroj, 

spojovací sítě a komunikační techniku, výpočetní techniku, apod. Majetek je ve vlastnictví 

státu, se kterým policie hospodaří, a to v souvislosti se zákonem č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů [8].  
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Z historického hlediska financování policie nastala významná změna vydáním 

Vládního nařízení č. 41/1952 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní 

zásady). Byly jím definovány rozpočtové organizace jako: "ústřední úřady, jejich hlavní 

správy, ostatní úřady, národní výbory, jejich referáty, soudy, prokuratury, zařízení a 

organizace, pro jejichž činnost se zajišťují finanční prostředky ve státním rozpočtu a které 

hospodaří s těmito prostředky podle rozpočtů pro ně schválených" (§ 6 odst. 1 písm. b 

zákona [10]). 

Z tohoto zákona vychází ekonomická forma policie jako rozpočtová organizace. Její 

příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu a jsou realizovány prostřednictvím kapitoly 

Ministerstva vnitra. Policie není samostatnou účetní jednotkou, ale hospodaří jménem 

svého zřizovatele (MV), ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů. Prostředky z rozpočtu Policie ČR jsou určeny 

zejména na jednorázové náklady [viz obrázek 4], mzdové a režijní náklady.  

 

Obrázek 4. Příklady jednorázových nákladů. 

Mzdové náklady představují ohodnocení příslušníků Policie ČR a státních 

zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce, tj. plat a povinné odvody. Mezi režijní 

náklady lze zahrnout především náklady související s řízením a činností policie, např. 

vyzbrojení příslušníků (včetně uniforem a neprůstřelných vest), kancelářské potřeby a 

vybavení, spotřeba vody, paliv a energie, telefony, poštovné, nájemné, pojištění, 

vzdělávání.  

Jednorázové 
náklady na 

pořízení HM a 
NM 

Nákup a instalace 
vybavení 
pracovišť 

Materiálové 
vybavení 

 

Výstavba, 
zajištění a údržba 
nových objektů 

Softwarové 
vybavení 
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Policie se dělí na čtyři stupně disponentů, podle kterých se také rozdělují finanční 

prostředky: Ministerstvo vnitra ČR a odborové útvary na MV, Policejní prezidium, krajské 

správy a okresní ředitelství Policie ČR. 

Přehled o finančních tocích Policie ČR podle hierarchického uspořádání znázorňuje 

[obrázek 5]: 

 

Obrázek 5. Tok finančních prostředků Policie ČR v hierarchickém uspořádání[3]. 

Prostřednictvím krajských správ jsou zabezpečovány všechny finanční transakce, 

které zajišťují chod policie na daném území. To se týká především plánování výdajů, jejich 

realizace až po finanční vypořádání, které zabezpečují jednotlivá oddělení spadající 

v hierarchickém uspořádání pod zástupce ředitele pro ekonomiku. Na krajské úrovni jsou 

realizovány všechny příjmy a investiční výdaje. V oblasti běžných výdajů se na celkovém 

čerpání podílejí i okresní ředitelství, a to především v oblasti ostatních provozních výdajů.  

Okresní ředitelství funguje jako zálohová jednotka. Finanční prostředky jsou 

každému okresnímu ředitelství přidělovány příslušnou krajskou správou Policie ČR. Každé 

okresní ředitelství má své ekonomické oddělení, které zabezpečuje ekonomickou stránku 

fungování okresního ředitelství, hospodaření s financemi, materiálem, zajišťuje provoz 

automobilového parku, spravuje objekty a atd. 

Obvodní oddělení Policie ČR zajišťují základní službu v územních obvodech a 

nejvíce se podílejí na kontaktu s veřejností. Rovněž řídí činnost policejních stanic 

zřízených v jednotlivých územních částech. Nedisponují žádným rozpočtem, protože 

veškeré jejich výdaje jsou zabezpečovány prostřednictvím příslušného okresního ředitelství 

Policie ČR nebo z krajské správy.  



Erika Čejková: Financování Policie ČR SSvčk 

 

2009 18 

 

3 ROZPOČTOVÝ PROCES 
Rozpočtový proces je činnost orgánů finanční soustavy s centrální a územní úrovní. 

Vzhledem k tomu, že je Policie ČR rozpočtovou organizací financovanou z veřejného 

rozpočtu centrální úrovně, je níže popisovaný rozpočtový proces součástí rozpočtového 

procesu státního rozpočtu ČR [viz obrázek 6].  Rozpočtový proces je rozplánován na tři 

roky, tzv. střednědobý výhled. Rozpočtové období je jeden rok a kryje se s kalendářním 

rokem. Jedná se o činnost, kterou lze rozdělit do čtyř časových cyklů, tj.: 

I. sestavení návrhu státního rozpočtu, 

II. projednání a schválení státního rozpočtu (v případě neschválení rozpočtové 

provizórium) 

III.  plnění státního rozpočtu a průběžná kontrola, 

IV.  následná kontrola a sestavení přehledu o skutečném vývoji státního rozpočtu. 

Během rozpočtového procesu je nutné dodržovat obecně platné rozpočtové zásady, 

tj. zejména zásada úplnosti, zásada jednotnosti, zásada reálnosti, zásada každoročního 

sestavování a schvalování, zásada dlouhodobé vyrovnanosti, zásada publicity, zásada 

přehlednosti, zásada efektivnosti a hospodárnosti. 

 

Odvětvová 
ministerstva 

 Požadavky  Obce a 
kraje 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

následná kontrola                   
                                                                                                                       

                
      

                                                                                  
 
          průběžná kontrola 
 

     průběžná     
       kontrola     

                                                                                          
                   

Obrázek 6. Schéma rozpočtového procesu u státního rozpočtu v ČR [1]. 
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Kromě rozpočtových zásad se v rozpočtové praxi u veřejných rozpočtů uplatňují i 

pravidla rozpočtového hospodaření, která jsou zakotvená v příslušných právních normách. 

Hospodaření s rozpočtovými prostředky a vazby uvnitř rozpočtové soustavy v rámci MV 

ČR upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, což je zároveň základní 

právní norma upravující tvorbu, obsah a podobu státního rozpočtu [7]. 

3.1. Rozpočtový proces Policie ČR 

3.1.1. Sestavení návrhu rozpo čtu Policie ČR 

Sestavení návrhu rozpočtu Policie ČR je prováděno v souladu se zákonem [7]. 

Policejním prezidiem jsou formou pracovních postupů k zabezpečení podkladů k návrhu 

rozpočtu na daný rok stanoveny závazné limity na jednotlivé oblasti rozpočtu: příjmy, 

běžné výdaje a výdaje na financování programů reprodukce majetku.  

 Tyto limity jsou nejen závazné, ale zároveň nepřekročitelné. Pracovními instrukcemi 

v těchto pokynech je specifikováno a časově omezeno rozepsání stanovených limitů příjmů 

a výdajů na jednotlivé rozpočtové položky a paragrafy. Stanovené limity vycházejí ze 

střednědobého výhledu a jejich výše je, vzhledem ke skutečným potřebám, každoročně 

nedostačující. Jedním z důvodu jsou vládou stanovené priority, které jsou financovány ze 

státního rozpočtu a na základě kterých (a to bez ohledu na střednědobý výhled či rámec) 

dochází ke snížení rozpočtu jednotlivých kapitol včetně kapitoly 314 – MV.  

V návaznosti na tyto úpravy je zasílán na MV prostřednictvím Policejního prezidia 

nový návrh na stanovení rozpočtu vycházející ze skutečných potřeb policie.  

3.1.2. Schválení návrhu rozpo čtu Policie ČR 

Pokud byl schválen návrh o státním rozpočtu a vydaný zákon o státním rozpočtu 

nabyl účinnosti, začíná pro policii nový rozpočtový rok. V zákoně o státním rozpočtu ČR 

jsou v jednotlivých přílohách uvedeny výdaje a příjmy podle kapitol, včetně kapitoly MV.  

V návaznosti na tento zákon a z pracovních instrukcí Ministerstva financí (dále jen 

MF) k sestavení návrhu státního rozpočtu vydává MV pro daný rok tzv. „ Kapitolní sešit – 

návrh rozpočtu kapitoly 314“, ve kterém je uveden návrh rozpočtu celkových příjmů a 

výdajů pro Policie ČR. Dále je tento dokument postoupen Policejnímu prezidiu ČR, které 
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následně provádí rozpis rozpočtu a stanovení závazných ukazatelů na jednotlivé správy 

policie. Správy dále tento návrh rozepisují na jednotlivé rozpočtové položky a paragrafy 

dle platné položkové skladby [11]. Výsledný rozpis zapracují do programu 

v Ekonomickém informačním systému MV ČR (dále jen EKIS). Následně po zpracování 

zadaných informací je Policejním prezidiem ČR provedena zpětná kontrola, schválen 

rozpis rozpočtu a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech je povoleno čerpání 

přiděleného rozpočtu [7]. 

EKIS představuje komplexní integrovaný celek, který je postaven na základu 

informačního systému SAP R/3. Oblast finančního a materiálového účetnictví je 

označována v EKIS I jako systém SAP R/3 MV a obsahuje tyto moduly, např.: modul FI 

(finanční účetnictví), modul TR (řízení rozpočtu), modul PD (peněžní deník), modul AM 

(dlouhodobý majetek), modul DM (drobný dlouhodobý majetek), modul MM (materiál), 

modul PM (údržba a opravy). Pro oblasti personalistiky, mezd a navazujících procesů, 

označované jako EKIS II, slouží systém SAP R/3 HR (Lidské zdroje). 

3.1.3. Plnění rozpo čtu Policie ČR 

Plnění rozpočtu Policie ČR probíhá v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech 

a rozpočtovou skladbou [7], [11], která je dále upravena v podmínkách MV a vydávána 

v SIAŘ ředitele ekonomického odboru MV jako „metodický návod“. Rozpočtová skladba 

představuje závazné třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu, a to z hlediska: 

� odpovědnostního -  podle kapitol, 

� druhového -  na třídy, seskupení položek, podseskupení položek a položky, 

� odvětvového -  na skupiny, oddíly, pododdíly a paragrafy.      

Jde o třídění systematické, jednotné a přehledné, které podává pravdivé a objektivní 

informace o hospodářských výsledcích organizace, v tomto případě Policie ČR.  

Realizace příjmů a výdajů probíhá prostřednictvím účtů vedených u České národní 

banky (dále je ČNB). Finanční prostředky na jednotlivé výdajové účty jsou uvolňovány 

nadřízeným orgánem, tedy Policejním prezidiem. Pro oblast běžných výdajů ve 

stanovených procentuálních sazbách v měsíčních intervalech a pro oblast programového 

financování ve čtvrtletních intervalech. 
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Jak již bylo výše uvedeno u kapitoly sestavení návrhu rozpočtu Policie ČR, návrh 

rozpočtu nikdy neodpovídá skutečným potřebám a požadavkům. Proto je povinností 

policie nejprve přehodnotit přidělený rozpočet a hledat zdroje v rámci přiděleného 

rozpočtu. Pokud i přes úpravu v rámci přiděleného rozpočtu je tento nedostačující, 

jednotlivé správy policie žádají Policejní prezidium ČR o jeho navýšení, rozpočtovým 

opatřením (§ 23 odst. 1 zákona [7]). Tento postup je uplatněn i v případě vzniku potřeby 

uhradit nerozpočtovaný výdaj, který vznikl v průběhu roku.  

Pojmem rozpočtové opatření se označuje přesun rozpočtových prostředků na různé 

úrovni. Přesun přidělených rozpočtových prostředků v rámci jedné správy (tzv. vlastní 

rozpočtová opatření), v rámci rozpočtu Policie ČR (prováděná Policejním prezidiem) nebo 

kapitoly MV (prováděné ekonomickým odborem MV). Mezi kapitolami státního rozpočtu 

provádí rozpočtové opatření MF.  

Zvláštní kapitolou je povolení překročení rozpočtu výdajů, které na základě 

žádosti jednotlivých správ policie a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, 

provádí Policejní prezidium. Povolení překročení rozpočtu o mimorozpočtové zdroje je 

v rámci policie realizováno především o prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb 

(dále jen FKSP), o realizované příjmy z pojistných událostí a od roku 2004 o prostředky 

rezervního fondu vytvořeného z nečerpaných finančních prostředků v předchozím roce. 

Prostředky rezervního fondu se dále člení podle toho, na co byly před převedením 

rozpočtovány. Jedná se zejména o finanční prostředky určené na financování programů 

včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a na sociální dávky.  

3.1.4. Následná kontrola a sestavení podklad ů pro návrh státního 

závěrečného ú čtu Policie ČR 

Následná kontrola je realizována po skončení rozpočtového období vypracováním 

podkladů pro návrh státního závěrečného účtu. Tyto podklady se zpracovávají následně po 

zaúčtování veškerých platebních operací, které vznikly v rozpočtovém období, a to na 

příslušné výdajové a příjmové účty (tzv. bankovní účty), rozpočtové položky, paragrafy, 

funkční oblasti, finanční místa, nákladová střediska či areály. Sumárně za celou policii tyto 

podklady předkládá Policejní prezidium Ministerstvu vnitra ČR. 
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4 ZHODNOCENÍ  
Realizací rozpočtového procesu v praxi dochází k překrývání jednotlivých částí 

rozpočtového cyklu. Na začátku kalendářního roku se například současně připravuje návrh 

státního závěrečného účtu za uplynulý rok, zahajují se práce na podkladech pro návrhu 

nového rozpočtu a monitoruje se průběžné plnění rozpočtu v aktuálním roce. 

4.1. Rozpočtový proces Policie ČR Správa Severo českého kraje 

4.1.1. Návrh, sestavení a schválení rozpo čtu na rok 2008 

Rozpočtový proces v podmínkách Policie ČR SSvčk začínal návrhem rozpočtu na 

rok 2008, kdy Policejním prezidiem byly stanoveny celkové objemy závazných ukazatelů 

v jednotlivých oblastech rozpočtu. Tento návrh Policie ČR SSvčk rozepsala na jednotlivé 

rozpočtové položky a paragrafy podle platné rozpočtové skladby a následně zapracovala 

do programu EKIS (SAP R/3) [11].  

Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu nepokryl veškeré potřeby ke krytí výdajů 

Policie ČR SSvčk, musel být v průběhu roku 2007 zároveň vypracován nový návrh 

rozpočtu správy na základě skutečných potřeb. Skutečné potřeby na rok 2008 se 

odvozovaly jednak od vývoje příjmů a výdajů za rok 2006 a dále od skutečného vývoje 

příjmů a výdajů za období leden až červen 2007 s výhledem do konce roku 2007. Při 

sestavování návrhu rozpočtu na rok 2008 se bral také v úvahu vliv předpokládané inflace, 

vliv uvažovaných změn v potřebách a vliv mimořádných událostí. Mezi mimořádné 

události patřily např. technoparty CzechTek, sportovní utkání (včetně Světových pohárů a 

Mistrovství světa) a demonstrační akce. Tento návrh byl zaslán Policejnímu prezidiu, ale i 

přes jeho opakované urgování a upřesňování nebyl akceptován.  

Dne 27. prosince 2007 byl vydán zákon č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2008, na jehož základě provedlo Policejní prezidium rozpis rozpočtu 

Police ČR. Jedná se o Rozpis závazných limit a ukazatelů na rok 2008 (tzv. R-1, první 

rozpočtové opatření v roce 2008), kterým byl Policii ČR SSvčk stanoven rozpočet na 

jednotlivé závazné ukazatele [viz tabulka 2, sloupec “stanovený rozpočet“ ].  

Stanovené limity byly podrobně rozepsány na jednotlivé rozpočtové položky a 

příslušné paragrafy podle platné rozpočtové skladby [11]. V souvislosti s Pokynem ředitele 
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odboru účetnictví a statistiky MV ze dne 5. ledna 2006 k systému vedení účetnictví, byly 

stanovené limity dále rozepsány na funkční oblasti, finanční místa a výdaje na financování 

programů reprodukce majetku dále na prvky SPP (jednoznačný identifikátor účelově 

určených prostředků dle priorit a superpriorit MV). Následně Policejní prezidium provedlo 

kontrolu a odsouhlasilo podrobně provedený rozpis jimi stanovených závazných limitů. 

4.1.2. Plnění rozpo čtu a pr ůběžná kontrola 

Prvním rozpočtovým opatřením navazujícím na stanovený rozpočet vzniká rozpočet 

upravený, tzv. R-2. V roce 2008 bylo na správě realizováno celkem 101 rozpočtových 

opatření, z toho 11 rozpočtových opatření v rámci rozpočtu správy (vlastních), 77 

rozpočtových opatření v rámci Police ČR a 13 povolení překročení závazných ukazatelů 

rozpočtu o mimorozpočtové zdroje. Na základě těchto rozpočtových opatření došlo 

k celkovému navýšení rozpočtu v oblasti výdajů o částku ve výši 158 837 tis. Kč, na 

kterém se částkou ve výši 159 677 tis. Kč podílí navýšení běžných výdajů a částkou ve 

výši 840 tis. Kč snížení výdajů na programové financování. Navýšení běžných výdajů 

zahrnovalo navýšení mzdových prostředků policistů a občanských zaměstnanců, se kterým 

souviselo navýšení daňových příjmů. V rámci povolení překročení závazných ukazatelů o 

mimorozpočtové zdroje, bylo možno v průběhu roku překročit upravený rozpočet o 

celkovou částku ve výši 6 208 tis. Kč. 

Plnění rozpočtu je v rámci průběžné kontroly a v souladu s Pokynem náměstka 

ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení ze dne 11. června 2004 o způsobech, 

termínech a rozsahu předkládání údajů účetní uzávěrky a statistických výkazů, Policejnímu 

prezidiu předkládáno každý měsíc po ukončení měsíční uzávěrky účetnictví, tj. v termínu 

nejpozději 12. kalendářní den následujícího měsíce. Měsíční uzávěrky (vyjma čtvrtletní, 

pololetní a roční) jsou Policejnímu prezidiu předkládány ve formě „Potvrzení správnosti 

rozpočtu“. Čtvrtletní, pololetní a roční uzávěrka je Policejnímu prezidiu předkládána ve 

formě finančních a účetních výkazů v podobě výstupních sestav účetního systému SAP R/3 

doplněných o podpisovou doložku (čl. 3, odst. 8 [12]).  
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Přehled měsíčního čerpání jednotlivých závazných ukazatelů [viz graf 1].  

    v tis. Kč 
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Graf 1. Měsíční čerpání závazných ukazatelů v roce 2008 [16]. 

4.1.3. Sestavení podklad ů pro návrh státního záv ěrečného ú čtu za rok 2008 

Podklady pro vypracování návrhu závěrečného účtu za rok 2008 byly vypracovány 

v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 581/2004 Sb., a na základě požadavku Policejního prezidia ze dne 23. ledna 2009.  

Věcné vyhodnocení splnění stanovených priorit a dalších úkolů za rok 2008 

Pro rok 2008 byla pro Policii ČR stěžejní superpriorita realizace budování 

kontaktních a koordinačních center (dále jen KKC) v Projektu P 1000 v rámci 

Integrovaného operačního programu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU, která 

průběžně probíhá již od roku 2007. Byly zahájeny práce na 24 otevřených recepcích 

(KKC), která spočívala v zaregistrování akcí, vybudování datových sítí, zavedení nových 

technologií ETŘ (elektronické trestní řízení) urychlující činnost Policie ČR a umožňující 

elektronický přenos dat na státní zastupitelství V roce 2008 byly kompletně vybudovány 3 

KKC a zbývajících 21 KKC bude dokončeno v roce 2009.  

Zahájeny byly práce na pilotním projektu Policie ČR v rámci restrukturalizace 

Policie, zřizování nových krajských ředitelství Policie ČR, které se týkali zpracování 

objemové a  stavební studie pro budoucí Krajské ředitelství policie v Liberci.  
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V únoru 2008 Policie ČR SSvčk úspěšně zajišťovala bezpečnost při konání 

Světového poháru v klasickém lyžovaní Liberec 2008, na které navazovala jednání 

zástupců Policie ČR SSvčk se zástupci organizačního výboru Mistrovství světa 

v klasickém lyžovaní Liberec 2009. V rámci těchto jednání se upřesňovaly úkoly a zásady 

v zajištění bezpečnosti, přípravná opatření, organizační struktura, zázemí a technické 

vybavení pro službu konající policisty.  

Souhrnný přehled průběhu rozpočtového procesu jednotlivých závazných ukazatelů 

v oblasti příjmů a výdajů Policie ČR SSvčk [viz tabulka 2].  

v tis. Kč 

 

Tabulka 2. Přehled stanoveného a upraveného rozpočtu, včetně čerpání v roce 2008 [16]. 

 

 Stanovený 
rozpočet   

Upravený 
rozpočet 

Zapojení 
o MRZ 

Čerpání 
celkem 

Příjmy 630 279 649 489 0 574 304 

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 95 270 95 270 0 26 493 

         v tom:přijaté dotace z EU 2007-2013      32 903 32 903 0 0 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

535 109 554 219 0 547 811 

           v tom: pojistné na důchodové pojištění 
pojištění          

95 270 95 270 0 26 493 

Výdaje celkem  3 120 391 3 279 228 6 3 228 264 

Běžné výdaje  2 871 863 3 031 540 26 3 031 030 

Platy zaměstnanců a OPPP 1 858 189 1 934 327 0 1 934 327 

z toho: platy zaměstnanců celkem 1 833 781 1 898 668 0 1 898 668 

         OPPP (ostatní platby za provedenou práci) 
práci) 

24 408 35 659 0 35 659 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 641 823 665 029 0 665 029 

Převod FKSP 36 676 37 973 0 37 973 

Ostatní sociální dávky 39 339 75 924 1 75 390 

Ostatní provozní výdaje  295 836 318 287 25 318 311 

 z toho: Služba cizinecké a pohraniční policie 
p 

17 884 14 404 0 14 406 

Výdaje na financování programů  248 528 247 688 6 
182 

197 234 

v tom: Investiční výdaje celkem 155 516 87 664 1 
166 

42 668 

   Neinvestiční vázané k IP celkem 93 102 160 024 5 
016 

154 566 
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Podíl čerpání jednotlivých oblastí rozpočtu na celkovém čerpání Policie ČR SSvčk 

za rok 2008 je znázorněn v následujícím grafu [graf 2]. 

 

Graf 2. Poměr čerpání příjmů a jednotlivých oblastí výdajů v rozpočtu roku 2008[16]. 

Příjmy   

Pro rok 2008 byl Policie ČR SSvčk Ústí nad Labem stanoven závazný limit 

rozpočtových příjmů v částce ve výši 630 379 tis. Kč. V průběhu roku byla provedena tři 

rozpočtová opatření, která navýšila stanovený rozpočet příjmů o částku ve výši 19 110 tis. 

Kč, a to pouze v kategorii daňových příjmů, které jsou rozpočtovány a upravovány dle 

výše rozpočtu prostředků určených na platy příslušníků Policie ČR.  

Upravený rozpočet byl čerpán na 88,42 %, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a 

přijaté dotace ve výši 27,81 % a příjmy z pojistného ve výši 98,84 %. Na celkovém plnění 

příjmů se podíleli nerozpočtované prostředky převedené z rezervního fondu v celkové výši 

5.017 tis. Kč a prostředky FKSP ve výši 275 tis. Kč. 

Oblast daňových příjmů je plněna z plateb na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. Tyto platby jsou dány zákonným podílem z vyplacených 

platů policistů, a proto jsou neovlivnitelné. Nižší plnění je zaviněno stanovením závazného 

limitu příjmů z pojistného ve výši 34 % rozpočtu určeného na platy policistů na rok 2008. 

Příjmy z pojistného zaznamenávají vždy měsíční deficit, kdy výdaje 34 % z platů policistů 

za měsíc prosinec předchozího rozpočtového období (roku 2007) jsou příjmy běžného roku 

a naopak výdaje 34 % z platů policistů za běžný měsíc prosinec (roku 2008) budou 

zahrnuty ve prospěch plnění příjmů rozpočtu roku následujících (roku 2009). 
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Oblast nedaňových příjmů byla v roce 2008 naplněna částkou 16 391 tis. Kč, což je 

99,96 % upraveného rozpočtu. Tato oblast příjmů je tvořena z příjmů z vlastní činnosti, 

příjmů z pronájmu majetku, příjmů z úroků a realizace finančního majetku, přijatých 

sankčních plateb, příjmů z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a 

ostatních nedaňových příjmů.  

Kapitálové příjmy  byly plněny v celkové částce ve výši 4 038 tis. Kč, tj. 8,78 % R-

2. Na plnění těchto příjmů se podílel prodej čtyř pozemků, jedné nemovitosti a odprodej 78 

služebních dopravních prostředků. Nenaplnění kapitálových příjmů bylo způsobeno 

stanovením rozpočtu správou kapitoly 314 - MV v nesplnitelné výši. Vzhledem k tomu, že 

kapitálové příjmy z odprodeje majetku jsou smluvně realizovány MV, jsou tyto příjmy 

plněny centrálními službami a odbory MV. 

Přijaté dotace byly stanoveny v celkové částce ve výši 32 903 tis. Kč s určením na 

vybudování kontaktních a koordinačních center (KKC) v Projektu P 1000 v rámci 

Integrovaného operačního programu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. Tato 

částka byla zároveň stanovena v oblasti výdajů, kde zároveň probíhalo plnění tohoto 

ukazatele. Plnění těchto příjmů bude realizováno v následujících letech, a to po schválení a 

odsouhlasení věcné správnosti a všech náležitostí souvisejících s realizací výstavby KKC 

Ministerstvem financí a následně monitorovacím výborem komise EU. 

Běžné výdaje  

Na celkovém čerpání ve výši 3 031 030 tis. Kč se podíleli účelově přidělené finanční 

prostředky a povolení překročení rozpočtu o rezervní fond a prostředky FKSP. Přehled 

jednotlivých závazných limitů v rámci běžných výdajů je uveden výše [viz tabulka 2]. 

V oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů byl vývoj čerpání v roce 

2008 ovlivněn zejména platností zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. Dále 

potřebou zabezpečit mimořádné bezpečnostní akce Policie ČR, především v souvislosti 

s konáním dopravně bezpečnostních akcí, se zabezpečením sportovních akcí a konáním 

technoparty „CzechTek“.  

Tato oblast byla proti schválenému rozpočtu navýšena o celkem 100 641 tis. Kč a 

vyčerpána na 100 %. Na celkové čerpání mezd se podíleli účelově přidělené prostředky na 
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volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Čerpání výdajů probíhalo 

nerovnoměrně, a to zejména v I. a IV. čtvrtletí roku 2008. Tradičně nejnižší výdaje byly 

zaznamenány v I. čtvrtletí, a to zejména vzhledem k výplatě platů zaměstnanců spolu 

s odpovídající částí ostatních plateb za provedenou práci, povinných odvodů pojistného 

pouze za dva měsíce. Je zde tedy patrná absence jedné výplaty platů a souvisejících 

náležitostí likvidovaných platovými projekty, kdy zaúčtování výplaty mzdových 

prostředků za měsíc prosinec 2007 do programu EKIS proběhlo v souvislosti s převodem 

mzdových a souvisejících výdajů na účet cizích prostředků. Naopak IV. čtvrtletí je 

z pohledu finančního hospodaření zákonitě nejobjemnější z důvodu výplaty platů 

zaměstnanců, odměn a souvisejících výdajů (ostatní platby za provedenou práci, odvody 

pojistného, sociální dávky a převod do FKSP), kdy v měsíci prosinci je současně 

zaúčtována výplata mezd za měsíc listopad i prosinec.  

Na čerpání oblasti ostatních sociálních dávek se podílely [obrázek 7]: 

 

Obrázek 7. Rozdělení ostatních sociálních dávek Policie ČR SSvčk. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o mandatorní výdaje policie, byla tato oblast 

podle skutečného vývoje navýšena o částku ve výši 36 585 tis. Kč. Současně bylo 

povoleno překročit rozpočet o rezervní fond vytvořený v roce 2007 v částce ve výši 1 tis. 

Kč. Z pohledu rovnoměrného čerpání je zde patrná výjimka v I. čtvrtletí 2008. Důvodem 

byla výplata odchodného policistům, ve výši 59,71 % upraveného rozpočtu, kteří ukončili 

služební poměr k 31. 12. 2007.  

Upravený rozpočet ostatních provozních výdajů byl čerpán na 100 %. Na 

celkovém čerpání se podílel limit Služby cizinecké a pohraniční policie, povolení 

Ostatní sociální dávky 

ostatní dávky 

odchodné policistů 

dávky nemocenské péče 

úmrtné 

peněžité pomoc v mateřství 
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překročení rozpočtu o prostředky FKSP a účelově přidělené finanční prostředky. Povolení 

překročení rozpočtu o prostředky FKSP bylo realizováno na nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku v rekreačních zařízení FKSP.  

Nejvýrazněji se na čerpání ostatních provozních výdajů podílela následující 

podseskupení položek: výdaje na paliva a energie (43,07 % celkových ostatních 

provozních výdajů), nákup materiálu (18,61 %) a výdaje související s neinvestičními 

nákupy (16,50 %). Čerpání jednotlivých čtvrtletí probíhalo téměř rovnoměrně. Nepatrné 

zvýšení čerpání v I. a III. čtvrtletí bylo způsobeno výplatou příspěvku na naturální výstroj 

příslušníkům Policie ČR tzv. „ošatného“. Zvýšené čerpání ve IV. čtvrtletí bylo způsobeno 

navýšením upraveného rozpočtu o 5 % v měsíci listopadu a zároveň dokončením 

výběrových řízení a tedy i možnosti nákupu a následné fakturace.    

Níže uvádím přehled čerpání účelově přidělených finančních prostředků, které se 

v částce ve výši 12 870 tis. Kč podílely na celkovém čerpání běžných výdajů. Tyto 

prostředky jsou v rámci běžných výdajů evidovány pod příslušným paragrafem a funkční 

oblastí.  

� Prevence kriminality 
 

Jedná se o preventivní akce pořádané policií jako opatření sociální prevence, situační 

prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a 

pomoci obětem trestných činů. Pro rok 2008 bylo odborem prevence kriminality MV ČR 

schváleno 6 skupin projektů, v rámci kterých Policie ČR SSvčk pořádala 4 akce: Bezpečí 

nás všech, Umění říci NE, Oko PČR a Bezpečná cesta do školy. V rámci těchto akcí byly 

přidělené finanční prostředky použity na nákup např.: prezenčního stanu a jeho vybavení k 

zajištění akcí Preventivně informačních skupin v terénu, propagačního materiálu, 

samolepek, omalovánek, datového video projektoru a stativového promítacího plátna. 

� Volby do Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev 

V souvislosti se zabezpečením přípravy a konáním voleb ve dnech 17. 10. – 18. 10. 

2008 do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev kraje byly v rámci policie realizovány 

finanční prostředky oblasti mzdových a související výdajů a v oblasti ostatních provozních 

výdajů. 
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� Projekt P 1000 

V rámci projekt P 1000 je systémově řešena modernizace Police ČR, které zahrnuje i 

modernizace služeben. Akce P 1000 pobíhá od roku 2006 a je rozdělena do I. – III. etap. 

V roce 2008 probíhala III. etapa, ve které byly v převážné míře řešeny: otevřené recepce a 

vybavení základních útvarů, plošná rekonstrukce a budování datových sítí na základních 

útvarech a zavedení technologií elektronického trestního řízení. Tyto činnost byly 

realizovány jak v oblasti ostatních provozních výdajů, tak v oblasti programového 

financování. V oblasti běžných výdajů byly přidělené finanční prostředky uplatněny 

především nákup dřevěného, sedacího a kovového kancelářského nábytku, dále pořízení 

kancelářské techniky, noktovizorů a svítidel. 

Výdaje na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN 

Prostřednictvím tohoto výdajového bloku se realizuje zabezpečení nezbytných 

materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost Policie ČR, a to 

v programu 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR, který je 

dále členěn na investiční výdaje a neinvestiční výdaje vázané k investičním programům. 

V rámci programu 214 110 byly výdaje čerpány v následujících podprogramech, a to 

214 111 Pořízení, obnova a provozování ICT Policie ČR, 214 112 Reprodukce nemovitého 

majetku Policie ČR, 214 113 Reprodukce movitého majetku Policie ČR a 214 117 

Opatření k ochraně životního prostředí. Jednalo se především o opravu a údržbu movitého 

majetku, a to automobilního materiálu a kancelářské techniky. Dále se jednalo o nákup 

nafukovacího motorového člunu v rámci DHM. V oblasti reprodukce nemovitého majetku 

byly realizovány především opravy, udržování a rekonstrukce objektů policie. 

V roce 2008 bylo pro tuto oblast charakteristické velké množství prováděných změn 

v programové dokumentaci, vyplývajících z celkových změn rozpočtu Policie ČR 

v průběhu roku a dalších změn prioritních oblastí. Změny byly motivovány snahou o co 

největší a nejúčelnější využití přidělených finančních prostředků. V důsledku těchto změn 

bylo v rámci Policie ČR SSvčk realizováno 53 rozpočtových opatření a snížily stanovený 

rozpočet o částku ve výši 840 tis. Kč.  

Čerpání výdajů na programové financování v roce 2008 ve výši 79,63 % R-2 

proběhlo v souladu s Vyhláškou MF č. 560/2006 Sb. ze dne 11. prosince 2006 o účasti 
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státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Na celkovém čerpání se 

ve výši 54,64 % podílely účelově přidělené finanční prostředky a ve výši 3,13 % povolení 

překročení o mimorozpočtové zdroje. V rámci účelově přidělených finančních prostředků 

se jednalo o Projekt P 1000, Zabezpečení týlových služeb BIS a vybudování KKC. 

Povolení překročení rozpočtu o mimorozpočtové zdroje zahrnovalo: prostředky FKSP, 

rezervní fond vytvořený v roce 2007 a příjmy z pojistných událostí (jedná se o příjmy 

vzniklé na základě pojistného plnění při dopravních nehodách služebních motorových 

vozidel, které byly použity k odstraňování následků dopravních nehod vzniklých v průběhu 

roku 2008). Nečerpané finanční prostředky v částce ve výši 56 636 tis. Kč budou uplatněny 

v nárocích z nespotřebovaných výdajů v roce 2009. 

Čerpání v jednotlivých čtvrtletích bylo téměř rovnoměrné, vyjma IV. čtvrtletí [viz 

graf 3], ve které byla realizována konečné fakturace za samotné zhotovení staveb, 

generálních oprav a za dodání dlouhodobého movitého majetku v rámci neinvestičních 

výdajů.  
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Graf 3. Přehled čerpání investičních a neinvestičních výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2008 [16]. 

Tato nerovnoměrnost byla způsobena, jednak velkým množstvím prováděných změn 

v programové dokumentaci a následných rozpočtových opatření a dále zdlouhavým 

procesem, který spočívá ve vydání „Rozhodnutí o registraci akcí v informačním systému 

ISPROFIN“, následně navazujícími přípravnými a projektovými prácemi a zadáváním 

výběrových řízení. 
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5 ZÁVĚR  
Stát je určitou formou organizace lidské společnosti, která je budována na politickém 

základě uplatňujíc suverenitu na určitém území. Je tvořen úřady a institucemi, které 

vytvářejí rozsáhlý aparát veřejné správy. Vedle institucí vlastních veřejné správě, si každý 

stát vytváří další orgány, které mají výrazný mocensko-ochranný a donucovací charakter.  

Mezi mocenské státní orgány ČR řadíme především policii, která zajišťuje 

bezpečnost, vnitřní pořádek, ochranu života, zdraví, svobodu, lidskou důstojnost, čest 

jednotlivce a ochranu materiálních hodnot. Policie ČR je ozbrojený bezpečnostní sbor 

České republiky s působností na celém území republiky. Vznikla přeměnou VB SNB dne 

15. července 1991 zákonem č.283/1991 Sb., o Policie České republiky. Policie ČR je 

podřízena MV ČR a její základní organizační celky tvoří Policejní prezidium, útvary 

s působností na celém území ČR a osm útvarů (správ) s územně vymezenou působností.  

Pro zabezpečení své činnosti má Policie ČR vybudovanou určitou materiálovou 

základnu. Jedná se především o účelové objekty jako služebny pro policii, administrativní 

budovy, výcviková zařízení, garáže, autoparky, dopravní prostředky, výzbroj a výstroj. 

S tímto majetkem Policie ČR pouze hospodaří, neboť podle zákona je majetek ve 

vlastnictví státu. Policie ČR je rozpočtou organizací, která poskytuje své služby jako 

veřejný statek a je tedy zcela financována ze státního rozpočtu.  

Rozpočtový proces Policie ČR je součástí rozpočtového procesu státního rozpočtu a 

probíhá ve čtyřech časových cyklech. Během rozpočtového procesu jsou dodržovány 

obecně platné rozpočtové zásady a pravidla rozpočtového hospodaření, která upravuje 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

Rozpočtový proces začíná sestavením návrhu rozpočtu na následující rozpočtový 

rok. Vzhledem k tomu, že objem výdajů v tomto návrhu je limitován částkou výdajového 

rámce vyházejícího ze střednědobého výhledu, je každoročně návrh rozpočtu Policie ČR 

podhodnocený a neodpovídá skutečným potřebám. Jedná se zejména o limit ostatních 

provozních výdajů. Proto jíž od počátku rozpočtového procesu dochází k rozporu 

plánovaného objemu rozpočtových výdajů a je sestavován nový návrh. Tento nový návrh 

však nikdy nebyl akceptován a Policie ČR se každoročně od začátku roku potýká 

s finančními problémy. 
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 Navazující částí rozpočtového procesu je schválení návrhu rozpočtu, které probíhá 

před začátkem nového rozpočtového období, nejpozději však do 31. 12., aby byla zajištěna 

plynulost a stabilita státního rozpočtu. V případě neschválení návrhu státního rozpočtu 

před začátkem nového rozpočtového období, může dojít k rozpočtovému provizoriu. 

V novodobé historii se rozpočtové provizorium uskutečnilo v roce 1990 a 1999. Policie ČR 

tehdy hospodařila s finančními prostředky 1/12 ročních výdajů vynaložených 

v předchozím rozpočtovém roce do doby schválení zákona o státním rozpočtu.  

Třetí částí rozpočtového cyklu je plnění rozpočtu, které probíhá v souladu se 

zákonem o rozpočtových pravidlech a rozpočtovou skladbou. Vzhledem k tomu, že od 

počátku rozpočtového období byl celkový stanovený rozpočet Policie ČR podhodnocený, 

byly na jednotlivých správách policie jednak realizována úsporná opatření v jednotlivých 

oblastech rozpočtu a dále byly zaslány nadřízenému orgánu (Policejnímu prezidiu) 

vyčíslené požadavky na vykrytí mandatorních výdajů, k jejichž platbě je policie vázána 

zákonem.  

Tento nedostatek finančních prostředků byl v Policii ČR SSvčk v roce 2008 řešen ve 

dvou fázích. První fází bylo úsporné opatření realizované především v oblasti ostatních 

provozních výdajů. Byly stanoveny limity průjezdu služebních dopravních prostředků a 

tím i limity čerpání pohonných hmot. Dále byly pozastaveny plánované nákupy na obnovu 

stávajícího a zastaralého materiálu a majetku. V druhé fázi byl na Policejní prezidium 

zaslán požadavek na navýšení rozpočtu, který by vykryl „deficitní“ oblasti. Jednalo se o 

oblast ostatních provozních výdajů a oblast mezd a souvisejících výdajů. V oblasti mezd a 

souvisejících výdajů byl rozporován objem stanovených finančních prostředků ostatních 

sociálních dávek, a to na výplatu odchodného. Zde byl rozpočet nedostačující, neboť 

v souvislosti s platností zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ukončilo služební poměr k 30. 11. 2007 více policistů s nárokem na 

výplatu odchodného než se předpokládalo.  

Mandatorní výdaje jsou rozpočtově vykryty bez větších časových prodlev. To se 

však netýká oblasti ostatních provozních výdajů, která je každoročně nejproblematičtější 

oblastí a k jejímu pokrytí dochází většinou v závěru roku. Tato skutečnost se odráží 

nejenom v nerovnoměrnosti čerpání, ale především v neefektivnosti v nakládání s 

rozpočtovými prostředky Policie ČR. 
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Dle mého názoru by k těmto problémům nemuselo docházet, pokud by návrh 

rozpočtu byl stanovován dle skutečných potřeb, na základě zkušeností z předchozích let a 

s přihlédnutím k ostatním vlivům (např. vliv předpokládané inflace, změny v potřebách a 

vliv mimořádných událostí). 
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