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Anotace 

      Bakalářská práce je zpracována na téma Analýza nákladů zásahové jednotky policie 

ČR. V první části práce je uvedena charakteristika ZJ a základní odborná příprava. Jsou 

zde popsány základní údaje o historii a vývoji zásahové jednotky. V další části jsou 

stanoveny náklady ZJ. Dále navazuje praktická část analýzy a vyhodnocení získaných 

účetních výkazů. Závěr práce je věnován vyhodnocení výsledkům. 

 

Klíčová slova: náklady, provozní náklady, analýza, zásahová jednotka 

 

Summary 

      The bachelor theses are consisting of three main parts. In the first part is data 

processing by analyze out of the costs of Rapid Response Unit of the Police of the Czech 

Republic. In the second part are possible to find the characteristic of Rapid Response Unit 

and basic special training. In the last third part there are costs of Rapid Response Unit. The 

practical part of my work is analyses and synthesis of gained clerk sheets. The evaluation 

is in the ending part. 
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1. Úvod 

 

      V dnešní době, kdy je celková stabilita ekonomiky velmi oslabena, je finanční analýza 

nutností. Pomáhá nám předcházet určitým finančním a ekonomickým problémům, na které 

finanční ukazatele mohou poukazovat několik let zpátky. Výsledky finanční analýzy 

umoţňují včas přijmout opatření k odstranění nepříznivého vývoje nebo přispět k tvorbě 

dalšího rozvoje společnosti a k volbě budoucí strategie. 

 

Cílem bakalářské práce je posoudit finanční náklady na výcvik policistů ze zásahové 

jednotky. První část věnuji historii a vzniku zásahových jednotek, dále se zaměřím na 

popis a vysvětlím náplň práce zásahové jednotky. 

 

Zpracování problematiky finanční analýzy v zásahové jednotce, jsem volil z několika 

důvodů. První důvod je ten, ţe do dnešní doby nebyla pro zásahovou jednotku policie 

ţádná podobná finanční analýza zpracována a domnívám se, ţe zpracováním této 

bakalářské práce můţu pomoci ekonomickému odboru předcházet různým finančním a 

ekonomickým problémům. Další důvod je ten, ţe já sám jsem členem zásahové jednotky 

PČR a velmi dobře znám finanční a ekonomické poměry i z praktického pohledu. Není 

nutné příliš zdůrazňovat význam a důleţitost zásahových jednotek. Ekonomická krize 

bohuţel negativně neovlivnila jenom ekonomické čísla a statistiky, ale také se projevila ve 

statistikách spáchané kriminality napříč celým jeho spektrem. Kdyţ k tomu připočteme 

aktivity organizovaného zločinu, násilnou kriminalitu, drogy a činnost teroristických buněk 

a sítí, je nám jasné, ţe je existence speciální policejní zásahové jednotky v boji se zločinem 

naprostou nezbytností. Je nutné si uvědomit, ţe zásahová jednotka se nasazuje pouze 

v závaţných a vysoce rizikových situacích a tam kde si řadoví policisté nevědí rady. 

Zásahová jednotka je nástrojem nejtvrdší represe a uţ neexistuje další kvalifikovanější 

policejní útvar, který by práci jednotky zastal, opravil nebo vystřídal. Z tohoto důvodu je 

kladen velký důraz na výběr jednotlivých bojovníků, kteří musí být výborně připraveni jak 

po fyzické tak po psychické stránce, tak aby byli schopni řešit a zvládat všechny 

nejzávaţnější a nejsloţitější situace.  
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Je zajímavé, ţe zásahová jednotka policie má profesionálně a do detailu zpracovanou 

metodiku a postupy při výcviku, tréninku i při zákrocích samotných, ale velké rezervy má 

v oblasti financování a v ekonomické průhlednosti. Z tohoto důvodu se chci pokusit 

objasnit tuto oblast a vyplnit tak rezervy, které zásahová jednotka v této oblasti má. 

Konkrétně se v druhé části pokusím stanovit celkové náklady zásahové jednotky a 

následně podrobněji vyčíslit náklady na jednoho člena jednotky a náklady na výcvikové 

prostory a dopravní prostředky. 

 

 Dále navazuje praktická část – zde se zaměřím na analýzu a vyhodnocení provozních 

nákladů spojených s výcvikem členů zásahové jednotky. Zdrojem informací mi budou 

účetní výkazy, inventury a výroční zprávy. 

 

Závěr práce je věnován vyhodnocení výsledků a pohledu na současnou situaci.  
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2. Charakteristika ZJ 

 

      Speciální jednotky vznikly jako obranný prostředek před terorismem, 

organizovaným zločinem a v neposlední řadě i proti jednotlivcům, kteří jsou dle zákona 

označeni jako nebezpeční pachatelé úmyslných trestních činů. V počátcích se vycházelo 

především ze zkušeností evropských speciálních jednotek a z výzbroje a taktiky armády, 

která však pro potřeby policie nebyla příliš vhodná.[1] 

     V Československé socialistické republice byla 1. 1. 1980 zřízena XIV. Správa SNB, 

která měla za úkol boj s mimořádnými formami trestné činnosti. Činnost této správy se 

zaměřila zejména na boj proti terorismu a zvlášť závaţným trestným činům. K případným 

sluţebním zákrokům byl připraven „Útvar zvláštního určení“, který v období 1981 – 1985 

prokázal opodstatnění svého vzniku a provedl několik zákroků proti únoscům a 

ozbrojeným pachatelům. V roce 1985 byl zřízen „odbor zvláštního určení“, který spadal 

pod vojska ministerstva vnitra. Kromě původních úkolů, přibylo útvaru represivní poslání 

v rámci likvidace protispolečenských hromadných vystoupení. Zneuţívání tohoto 

speciálního útvaru přišlo v listopadu 1989. V souvislosti s politickými a společenskými 

změnami se v únoru 1990 vrátila činnost jednotky ke svému původnímu poslání, před 

rokem 1985, coţ je boj proti terorismu.[2] 

       V České republice od počátku 90 let je kriminalita na vzestupu. Začínají se 

objevovat nové nebo málo známé druhy zločinu, které jsou brutálnější podoby - např. 

v podobě únosů, vydírání, nezákonná výroba a distribuce drog, ale také zvýšený nárůst 

pouţití zbraní a výbušnin u násilných trestních činů. V důsledku těchto událostí přichází v 

 roce 1991 velká reorganizace útvaru, Česká národní rada schválila zákon o Policii České 

republiky č. 283/1991 Sb., který v § 42a určuje způsob a oprávnění vyslání zásahové 

jednotky do akcí. Dále § 42b přesně stanoví vyuţití zásahové jednotky při sluţebních 

zákrocích proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným 

pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závaţných úmyslných 

trestných činů, zejména při jejich zadrţení.  

      Dále je moţné ZJ nasadit k ochraně veřejného pořádku, jakoţ i k obnovení pořádku 

v místech, kde se vykonává vazba nebo trest odnětí svobody. Další významnou částí je 
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moţnost nasadit zásahové jednotky k záchranným akcím, zejména v případě vzniku 

ţivelných pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod a průmyslových havárií.[7] 

2.1. Základní odborná příprava  

 

     Příslušníci zásahové jednotky vyuţívají ke své činnosti speciální techniku a zbraně, 

které jsou na vysoké technické úrovni. Pořizovací cena tohoto vybavení neumoţňuje 

pouţívání těchto prostředků všemi policisty, je nutné, aby policisté, kteří tyto prostředky 

pouţívají, prodělali speciální výcvik v jejich pouţívání, manipulaci a ošetřování. Výcvik 

jednotky je co nejvíce přiblíţený 

k praxi, nikdy není předem známo 

místo zásahu, proto policisté ZJ 

musí umět improvizovat ve všech 

situacích. Největší důraz je kladen 

na takticko-speciální přípravu, 

střeleckou přípravu, práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou a 

tělesnou přípravu. Všechny tyto 

druhy výcviku se vzájemně 

prolínají a doplňují, [viz obr. 1]. 

2.1.1. Takticko-speciální příprava 

      Takticko-speciální příprava je páteřní činností u zásahových jednotek. Jedná se o 

komplexní zaměstnání a námětová cvičení situací, která mohou nastat při sluţebních 

akcích proti pachatelům trestné činnosti. Kaţdá sluţební akce je specifická, proto je 

taktická příprava zaloţena na neustálém opakování a zdokonalování získaných znalostí, 

dovedností a moţnosti improvizace a nalezení optimálního řešení při jakékoliv změně 

situace v místě zákroku.  

 

Obrázek. 1 zásahová jednotka v akci                Zdroj: autor 
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      Nejběţnějším objektem při zákrocích je budova (panelové domy, rodinné domy, 

obchodní centra aj.) a pro mnoţství variant, které mohou nastat, se jedná o jedny 

z nejsloţitějších a nejtěţších nácviků. Základem výcviku je nastínění modelové situace, 

která můţe nastat. Členové týmu se musí pohybovat bezpečně v kaţdém prostoru a 

navzájem se jistit před moţnou hrozbou. Kaţdý se pak můţe soustředit na svůj úkol a mít 

jistotu, ţe mu kolega kryje záda. 

Tak se u jednotlivců a celých 

týmů upevňuje schopnost správně 

reagovat na proměnlivou situaci 

během ostrého zákroku. Při 

ostrém zákroku pak rozhoduje 

rychlost a přesnost provedení 

zákroku, tým se musí pohybovat 

jako jeden člověk s velkým 

mnoţství rukou a očí, který 

dokáţe řešit jakoukoliv situaci 

bez újmy na zdraví a ţivotě jak 

na straně zasahujícího týmu, tak na straně pachatele trestné činnosti [viz. obr. 2].  

 

Taktická příprava zahrnuje: 

- způsob řízení a vedení sluţebních zákroků 

- metody zásahu ve volné přírodě, v budovách a v dopravních prostředcích 

- průlomová pyrotechnika 

- ochrana a doprovody zájmových osob  

- záchranářské a pátrací akce 

2.1.2. Střelecká příprava   

      Střelecká příprava je další důleţitou součástí sluţební přípravy u speciálních 

jednotek. Výcvik se zbraní je zaměřen na zvládnutí základních návyků při střelbě, na 

správné a pevné drţení zbraně, správné dýchání, míření, samostatného spouštění při 

Obrázek 2 - taktická příprava                         Zdroj: autor 
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Obrázek 3 – střelecká příprava                           Zdroj: autor 

výstřelu a bezpečnou manipulaci se zbraní. Nikdo nemůţe jít do sluţebního zákroku proti 

nebezpečnému pachateli se zbraní, kterou nedokáţe jistě ovládat.  

 

      Střeleckou přípravu můţeme rozdělit na několik fází výcviku. Kaţdý člen jednotky 

má přiděleny 2 aţ 3 krátké a 1 aţ 3 dlouhé zbraně. 

 

      První fáze se zaměřuje na seznámení se ze zbraní, bezpečnou manipulaci se zbraní, 

nabíjení, vybíjení, přebíjení, tasení z pouzdra a odstraňování případné závady. Dále se 

cvičí mířená střelba v klidu se zaměřením na přesnost střelby. Po jejím zvládnutí se 

přidává rychlost, počet výstřelů a přebíjení zásobníků. 

 

     Druhou fází je bojová střelba. Jedná se o střelbu na více terčů vedle sebe. Cvičení se 

provádí při změně poloh, za pohybu a z různých úhlů a vzdáleností.  Střelba je na časový 

limit a po fyzické zátěţi, která vyvolá stresový faktor. Takové situace se přibliţují reálné 

střelbě. Hlavním úkolem je aby všechny druhy střelby neustále zrychlovaly, ale ne na úkor 

přesnosti. 

 

      V poslední fázi se jednotlivci začleňují do týmu a střelba se provádí v kompletní 

výstroji tj. v balistické helmě, ochranných brýlích, balistické ochranné vestě, taktické 

vestě, plynové masce, rukavicích a 

s chrániči kolen a loktů. Veškerá 

střelba se pak podřizuje týmu, jde 

o propojení s takticko-speciální 

přípravou, kde kaţdý člen týmu 

má své úkoly a svůj prostor 

střelby, za který odpovídá. Při 

výcviku se vyuţívá zhoršených 

povětrnostních, klimatických a 

světelných podmínek, včetně 

nočního osvětlení, různých 

záblesků, hluku a kouře, neboť většina ostrých zákroků je vedena v noci a za pomoci 

umělého osvětlení nebo nočního vidění [viz. obr. 3]. Při ostrém zásahu se členové týmu 
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pohybují s odjištěnou zbraní mezi kolegy, pachatelem i nevinnými lidmi a chybu v podobě 

náhodného výstřelu si nesmí za ţádných okolností dovolit.[2] 

2.1.3. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou  

      O práci ve výškách a nad volnou hloubkou hovoříme, hrozí-li nebezpečí pádu 

z výšky, propadnutí nebo sesunutí do hloubky. Výcvik se skládá z teoretické a praktické 

přípravy, vyuţívá horolezeckých technik a technických prostředků z horolezecké a 

speleologické praxe a technické prostředky pro překonání překáţek či přemístění do místa 

zákroku, nebo při záchranných pracích za vyuţití vrtulníku.  

 

      V teoretické části se policisté seznamují s konstrukcí a druhy lan, tělovými postroji, 

slaňovacími, jistícími, záchrannými a evakuačními prostředky, základní lezecké znalosti a 

schopnost vedení a organizace práce za pouţití lanové techniky. 

 

     Praktická část probíhá na cvičné horolezecké nebo poţární stěně, na konstrukcích 

domů, mostů a na přírodních skalách. 

V praxi jsou lanové techniky 

nejčastěji vyuţívány ke vstupům do 

bytů při zákrocích proti 

nebezpečnému pachateli. Důraz je 

tedy kladen na bezpečný pohyb po 

střechách či stěnách budov za pomoci 

lanové techniky. Členové jednotky 

musí zvládat slaňovací, uzlovou a 

kotvící techniku umoţňující bezpečný 

průnik do určitých prostorů. Veškerou 

činnost provádějí v plné výstroji a 

výzbroji. Je zde vyuţíváno prostředků 

na odpoutání pozornosti (zásahové 

výbušky), ale také střelby z lana za 

vyuţití taktických a bezpečnostních 

Obrázek č. 4 – práce ve výškách a nad volnou hloubkou  

Zdroj: autor 



      Miloš Novák:      Analýza nákladů zásahové jednotky policie ČR 

  

 

 

8 

2010 

pravidel. Velkou roli při těchto zákrocích hraje moment překvapení, kdy pachatelé ve 

výškových budovách nečekají příchod zasahující jednotky oknem. 

 

      Pro přepravu jednotky do určeného prostoru nebo vyzvednutí lidí z určitého místa se 

v některých případech vyuţívá vrtulníku [viz. obr. 4]. Členové jednotky se učí slaňování 

z vrtulníku jak na horolezeckém laně s běţně uţívanými technickými prostředky, tak na 

tlustém laně, za pomoci rukou a nohou bez dalších jistících prostředků. Tento typ slanění 

umoţňuje rychlý výsadek jednotky bez zbytečných prodlev na určeném objektu (střechy, 

plující loď). 

      Vrtulníku jednotka téţ vyuţívá při záchranářských a pátracích akcích.  Jedná se o 

události, kdy je třeba provést záchranu osob z nepřístupného či nebezpečného místa a 

následného převozu v co nejkratší době do nemocničního zařízení.[3] 

2.1.4. Tělesná příprava 

      Cílem tělesné přípravy je zvyšování fyzické kondice a nácviku sebeobrany. Tělesnou 

přípravu lze rozdělit do několika částí:  

 

      Vytrvalostní trénink – součástí tréninku jsou dálkové běhy, jízda na kole, plavání se 

zátěţí, veslování na trenaţéru. 

 

      Silový trénink – je prováděn v posilovnách či sportovních halách. Silový trénink o 

vysoké intenzitě napomáhá rozvoji svalové hmoty a tím i celkové síly jednotlivce.  

 

      Bojové sporty – při výcviku bojových sportů se vychází ze zkušeností. Neučí se zde 

jedno bojové umění, ale vybírají se vhodné techniky z různých bojových sportů. Vyuţívají 

se zde různé druhy strhů, podrazů a pák, která jsou nacvičovány v plné výstroji.  

 

      Regenerace – regenerace u zásahových jednotek je řešena sluţebním zákonem, který 

stanoví limit pro nárok na lázeňskou rehabilitaci po 15 letech sluţebního poměru. Fyzické 

opotřebení členů zásahových jednotek je podobné vrcholovým sportovcům a regenerace by 

měla být nejdůleţitější součástí fyzické kondice a zdraví. Částečnou regenerací je tedy 

plavání a vyuţívání sauny či masáţí z vlastních prostředků kaţdého jednotlivce. 
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Obr. 5 - Územní uspořádání Ústeckého kraje  Zdroj: www.risy.cz 

3. Stanovení nákladů u ZJ      

      Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje, pod které spadá sedm územních odborů 

policie, je od 1. 1. 2010 jedním ze čtrnácti republikových ředitelství policie ČR, [viz. obr. 

5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Financování KŘP Ústeckého kraje je realizováno z veřejného rozpočtu centrální 

úrovně prostřednictvím kapitoly 314 - Ministerstva vnitra, schváleného Poslaneckou
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    Obr. 6 Struktura dělení odborů                                            Zdroj: autor  
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sněmovnou Parlamentu České republiky. Krajská ředitelství následně přerozdělují finance 

na jednotlivé odbory [viz. obr. 6], které z těchto financí zajišťují vlastní chod činnosti 

policie a také platové prostředky policistů, materiální vybavení a spolupráci v rámci 

mezinárodních struktur.  

 

      Návrh rozpočtu na rok 2009 je odvozen z příjmů a výdajů za rok 2007 a od skutečného 

vývoje příjmů a výdajů za období leden aţ červen 2008. Dále se provede dle zkušeností 

z minulých let odhad příjmů a výdajů s výhledem do konce roku 2008. V potaz musíme 

vzít také vliv inflace a mimořádných událostí, které značně zatěţují rozpočet, jedná se 

především o různé technoparty, demonstrace a sportovní utkání.[8] 

 

      Financování Krajského ředitelství policie ČR je rozděleno na oblast daňových příjmů, 

která je plněna z plateb na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Oblast nedaňových příjmů, kterou tvoří  příjmy z vlastní činnosti, příjmy 

z pronájmu majetku, příjmy z úroků a realizace finančního majetku, přijaté sankční platby, 

příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a ostatní nedaňové 

příjmy. Oblast kapitálových příjmů, která je plněna z prodeje dlouhodobého majetku a 

ostatních kapitálových příjmů. Další nedílnou součástí příjmů jsou dotace ze strukturálních 

fondů EU a sponzorské dary, které jsou určené přímo na určitý projekt nebo materiální 

vybavení. 

 

       Zásahová jednotka je vyuţívána při zákrocích proti teroristům, únoscům osob a 

dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a 

pachatelům zvlášť závaţných úmyslných trestných, k ochraně nebo obnovení veřejného 

pořádku, k záchranným akcím při vzniku ţivelných, průmyslových pohrom a katastrof. 

K zvládnutí těchto specifických činností musí také odpovídat její technické vybavení, 

výstroj a výzbroj.[7] 
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3.1. Náklady na výstroj a výzbroj 

 

      Práce u ZJ je velice náročná jak po fyzické tak i po psychické stránce a proto se 

snaţíme, aby jednotku při výcviku či zákroku neobtěţovala a nerozptylovala jejich vlastní 

výzbroj a výstroj a snaţíme se zachovat určitý standart a komfort zasahujícím policistům.  

 

      Značná část finančních prostředků se vynaloţí na nákup a obnovu výstroje a výzbroje, 

která je nezbytná pro kaţdého člena jednotky. Zásahová jednotka je vybavena 

nejmodernější technikou, která je ve výzbroji policie ČR. 

 

      Pro stanovení nákladů v této kapitole popíši základní vybavení člena jednotky ZJ.   

Do základní výstroje a výzbroje kaţdého člena jednotky patří:  

 

Výstroj: 

- Oděv a obuv 

- Prostředky balistické ochrany 

- Taktická výstroj s doplňky 

 

Výzbroj: 

- Zbraně a příslušenství 

 

 Oděv a obuv 

 

      Zásahové jednotky ke své činnosti pouţívají v rámci bezpečnosti, ţáru odolné 

Nomexové termoprádlo, Nomexové kombinézy, rukavice a obličejové kuklu. Jako obuv se 

pouţívá Gore-Texová obuv, která je voděodolná a zaručuje dobrou vysychavost.   

 

 Prostředky balistické ochrany 

 

      Jako balistické ochrany se pouţívají dva druhy vest značky Petris – lehká a těţká. 

Nejčastěji se pouţívá vesta těţká s nejvyšší balistickou ochranou, která je vybavena 
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keramickými pláty a límcem pro ochranu krku a klínu. Konstrukce vesty umoţňuje vysoký 

komfort nošení a pohyb bez jakéhokoliv omezení. Vesta zajišťuje ochranu proti 

odlétajícím střepinám a proti projektilům z krátkých zbraní.  

 

      Lehká balistická vesta se nosí pod oděvem a vyuţívána při zákrocích v civilním oděvu. 

Lehká vesta zajišťuje ochranu proti pistolovému střelivu a proti noţi.  

 

      Pro ochranu hlavy vyuţíváme balistickou přilbu se štítem, která je vybavena speciální 

vloţkou pro absorpci kinetické energie projektilu nebo střepiny a tím zabránění vzniku 

šoku. Přilbu je také moţno vybavit komunikačním zařízením. 

 

      Ţivotnost balistické ochrany je stanovena výrobcem na 5 let za dodrţení stanovených 

podmínek údrţby.  

 

 Taktická výstroj s doplňky 

 

      Pod názvem taktická výstroj se skrývá především taktická vesta, kterou si kaţdý člen 

ZJ můţe uzpůsobit podle svých potřeb. Taktická vesta je především pouţívána pro nošení 

zásobníků, záloţní zbraně, zásahových granátů, pout, vysílačky, obvazů nebo menší 

lékárničky.  

 

      Další část výstroje je opasek, noţní pouzdro na pistoli, noţní pouzdro na plynovou 

masku, plynová maska, chrániče kolen, pouta, baterka. Pro komunikaci pouţíváme 

francouzské  vysílačky  Matra, které jsou propojeny se speciálními chrániči sluchu od 

firmy Peltor a umoţňují radiové spojení, ochranu sluchu a komunikaci v hlučném 

prostředí.  

 

 Výzbroj 

 

      Zásahová jednotka je pro svoji činnost vybavena německým samopalem H&K MP5 

ráţe 9mm. Tato zbraň je velice přesná a spolehlivá, je vybavena přepínačem střelby, 

střelba můţe být vedena jak jednotlivými ranami, tak dávkou či dávkou po třech ranách. 
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Ovládání přepínače lze provést jednou rukou, coţ oceníme např. při práci na laně. Zbraň je 

dále osazena laserem, zaměřovačem cíle a baterkou, které umoţňují rychlejší a přesnější 

střelbu. 

 

      Dále je kaţdý člen jednotky vyzbrojen pistolí rakouské výroby Glock 17 a záloţní 

zbraní Glock 26 řáţe 9mm. Tato zbraň je velice nenáročná na údrţbu a pro své velice 

dobré vlastnosti střelby ve všech podmínkách je vyuţívána většinou speciálních jednotek.  

 

      Mezi další výzbroj patří útočný nůţ UTON 75, zásahové výbušky pro dezorientaci 

osob s ohlušujícím a oslepujícím účinkem, slzotvorné prostředky a jiné prostředky pro 

odpoutání pozornosti, teleskopický obušek. 

 

       Ţivotnost zbraní a příslušenství je určena výrobcem a je závislá na počtu výstřelů, 

skladování, způsobu pouţití, ale také na povětrnostních podmínkách, ve kterých je výcvik 

či ostrá akce vedena. Nejnáchylnější na povětrnostní podmínky je elektronické osazení 

zbraní, které je citlivé na změny teplot. V následující tabulce 1 a 2 je pro celkovou 

představu zobrazen vývoj cen základní výzbroje a výstroje za období 2007 aţ 2009. 

 

Tabulka 1 vývoj cen základní výzbroje za období 2007 - 2009                                              Zdroj: autor 

Výzbroj r. 2007    

cena v Kč 

r. 2008    

cena v Kč 

r. 2009     

cena v Kč 

Samopal HK MP5 včetně příslušenství 135 000 159 400 159 400 

Pistole Glock 17 včetně příslušenství 14 172 15 800 15 800 

Pistole Glock 26 včetně příslušenství 14 114 15 420 15 420 

Útočný + pracovní nůţ 4 549 3 630 3 630 

Teleskopický obušek 3 276 2 534 2 534 

Slzný granát 156 149 149 

Zásahová výbuška I. a II. 1 326 1 142 923 

Celkem 172 593 198 075 197 856 
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Tabulka 2 vývoj cen základní výstroje za období 2007 - 2009                                                Zdroj: autor 

Výstroj 
r. 2007     

cena v Kč   

r. 2008   

cena v Kč 

r. 2009   

cena v Kč 

Baterka 4 956 4 439 4 652 

Pouta ocelová + plastová 279 320 320 

Vysílačka + náhlavní souprava 68 236 52 649 51 558 

Balistická vesta 31 480 25 310 25 310 

Balistická přilba s hledím 18 770 16 439 16 439 

Chrániče kolen 531 680 680 

Taktická vesta 1 670 2 925 2 925 

Plynová maska + filtr 3 627 2 954 2 768 

Pouzdra na zbraně + opasek 3 780 3 240 3 240 

Kombinéza Nomex  (nehořlavá)  4 300 3 459 3 549 

Ochranné rukavice  976 792 674 

Obličejová kukla Nomex 320 392 301 

Boty 3 500 2 726 2 725 

Chránič sluchu 3 912 3 912 3 912 

Slaňovací a lezecký mat. 13 768 12 542 12 224 

Batoh 75l 5 500 4 800 4 800 

Celkem 165 605 137 579 136 077 

 

 

3.2. Dělení majetku 

 

 Pro finanční účely třídíme majetek dle vyhlášky 505/2002 Sb. na: 

 

- Nehmotný dlouhodobý majetek (NDM) – obsahuje zejména majetek nad 60 tis. Kč 

s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok. Dobou pouţitelnosti se rozumí doba, po 

kterou je majetek vyuţitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost 

nebo můţe slouţit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných 
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postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. - účtujeme jako 

nehmotné investice 

- Drobný nehmotný dlouhodobý majetek (DNM) – majetek v hodnotě 7 000 a vyšší a 

nepřesahuje částku 60 tis. Kč s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok. Účetní 

jednotka můţe rozhodnout vnitřním předpisem o sníţení stanovené dolní hranice.  

- Hmotný dlouhodobý majetek (HDM) – majetek převyšující částku 40 tis. Kč, 

obsahuje samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok – 

účtujeme jako hmotné investice 

- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (DHDM) – majetek od 3 000 do 40 tis Kč a 

s dobou pouţitelnosti delší neţ jedem rok – účtujeme jako materiál  

- Hmotný majetek (HM) – majetek do 3000 tis. Kč jde do přímé spotřeby.[9]  

 

3.3. Dělení nákladů 

 

      Finanční účetnictví definuje náklady jako spotřebu hodnot v daném období. Náklady 

je nutné odlišit od výdajů, které představují úbytek stavu hotovosti bez ohledu na účel 

jejich pouţití. 

 

Náklady tedy dělíme na:   

- Provozní náklady 

- Finanční náklady 

- Mimořádné náklady 

 

      Provozní náklady zahrnují platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, 

povinné pojistné placené zaměstnavatelem, převod do FKSP, důchody, ostatní sociální 

dávky a ostatní běţné výdaje (tj. ostatní provozní výdaje, neinvestiční příspěvky státním 

příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím). 

 

      Finanční náklady zahrnují prodané cenné papíry, úroky bankám včetně úroku 

z prodlení, bankovní výlohy (např. poplatky, pojištění) 
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      Mimořádné náklady zahrnují operace neobvyklé povahy vzhledem k běţné činnosti, 

mimořádné události nahodile se vyskytující, škody na majetku, opravy nákladů minulých 

účetních období.[10] 

 

      V tabulce 3 jsem uvedl provozní náklady ZJ policie ČR na mzdy v souvislosti 

s výkonem práce, povinné odvody a ostatní osobní výdaje za období 2007 - 2009. 

Tabulka 3 přehled provozních nákladů za období 2007 – 2009                                               Zdroj:[9] 

Osobní výdaje 2007 2008 2009 

   - platy - tarifní plat 9 411 204 8 965 582 10 198 468 

              - povinné poj. na zdravotním poj.      1 385 012 1 499 509 1 604 619 

                                    na sociální zab. 3 847 257 4 165 303 4 459 421 

              - osobní příplatek 539 514 523 681 619 029 

              - příplatek za vedení 112 158 83 397 149 855 

              - pracovní pohotovost  1 529 427 1 838 413 1 400 611 

              - příplatek za přesčas   382 379 742 440 540 451 

   - zvláštní příplatek 1 605 209 1 611 728 1 970 155 

   - pojistné 37 645 35 862 40 793 

   - FKSP 188 224 179 311 203 969 

 Ostatní osobní výdaje       

              - cestovné tuzemské 223 969 297 804 253 001 

                              Zahraniční 37 813 66 077 25 880 

              - úrazy 32 190 17 348 147 552 

              - odchodné 894 678 623 732 706 556 

 

 

 Ostatní provozní náklady 

 

      Kaţdým rokem dochází k nákupu drobného hmotného investičního a neinvestičního 

majetku, který zahrnuje největší část nákladů. V rozhodující míře se jedná o nákup 

spotřebního materiálu, montáţních prvků a náhradních dílů. Na čerpání se nejvýrazněji 

podílí následující druhy výrobků a materiálu: 
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 Výzbrojní materiál:  

- krátké a dlouhé zbraně, náboje pistolové, puškové, brokové, 

pouzdra a opasky, optické a měřicí přístroje, čistící a 

konzervační prostředky na zbraně, terče, pyrotechnický 

materiál: trhaviny, rozněcovače, roznětnice imitační a signální 

prostředky 

 

 Výstrojní materiál: 

- ochranné pomůcky, kancelářské potřeby, prostředky osobní 

hygieny  

 Ţenijní materiál: 

- potápěčské prostředky, detekční soupravy pro pyrotechniky, 

slaňovací a záchranné prostředky, mobilní elektrocentrály 

 Spojovací materiál: 

- radiostanice Pegas Matra, baterie, náhlavní soupravy, mobilní 

telefony 

 Chemický materiál: 

- ochranný protichemický prostředek JP 75A, ochranné masky, 

slzotvorné prostředky, detektory plynů  

 Automobilní materiál: 

- dílenská a strojní zařízení, pneumatiky, pohonné látky a 

mazadla 

 Foto – kino, kriminalistická technika: 

- fotografické, snímací, záznamové a projekční přístroje, zdroje 

do bleskových světel 

 Výpočetní technika: 

- počítačové sestavy, paměťové zařízení, tiskárny, scannery 

 

      Výše provozních nákladů rozepsaných dle účtových skupin za období 2007 aţ 2009 je 

zobrazena v tabulce 4. 

 

 



      Miloš Novák:      Analýza nákladů zásahové jednotky policie ČR 

  

 

 

18 

2010 

Tabulka 4 provozní náklady za období 2007-2009                                                               Zdroj:[9] 

Drobný hmotný majetek 2007 2008 2009 

výzbrojní  mat.  1 739 579 1 375 944 1 259 524 

výstrojní mat. 154 743 35 049 48 935 

ţenijní materiál 15 630 170 699 23 778 

spojovací materiál 840 021 152.550 93 619 

automobilní  0 18 935 3 565 978 

zdravotní materiál 5 712 0 0 

stavebně ubytovací 21 668 7 662 0 

foto-kin a kriminalistický materiál 23 910 62 672 10 438 

výpočetní technika 87 603 58 681 13 827 

Celkem 2 888 866 1 729 642 5 016 099 

 

Materiál jinde nezařazený do předchozích poloţek v hodnotě do 3 000 Kč určený přímo 

do spotřeby je sledován na podrozvahových účtech a zobrazen v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 náklady na spotřební materiál za období 2007 - 2009                                            Zdroj:[9] 

Spotřební materiál 2007 2008 2009 

výzbrojní materiál  2 619 014 2 586 595 684 268 

výstrojní materiál  144 442 75 765 2 253 

ţenijní materiál  67 757 36 368 0 

spojovací materiál  155 484 49 457 14 268 

chemický materiál  16 678 2 005 934 

automobilní materiál 1 997 34 818 4 356 

zdravotní materiál  69 354 2 736 0 

stavebně ubytovací materiál 63 853 46 893 22 061 

foto-kin a kriminalistický materiál 20 415 27 513 15 248 

opravy materiálu a údrţba materiálu 76 795 282 918 476 519 

Celkem 3 235 789 3 145 068 1 219 907 
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3.4. Náklady na výcvikové prostory 

 

       Nutným předpokladem výkonu profese u zásahové jednotky je neustálá připravenost 

po fyzické, psychické, ale také taktické stránce.  Pro udrţení připravenosti se vyuţívá 

různých sportovišť, sportovních hal, plaveckých bazénů, střelnic, opuštěných budov či 

továrních hal. 

 

      Sportovní a plavecké haly jsou vyuţívány pro zvýšení a udrţení kondice členů ZJ a to 

hlavně v zimních měsících, kdy není moţno vést plně výcvik v přírodním prostředí. 

 

      Oproti tomu se náklady na sportoviště kaţdoročně sniţují [viz. tab. 6] a v důsledku 

toho se sniţuje na úkor kvality výcviku i počet výcvikových hodin ve sportovní hale a 

výcvik se musí více přizpůsobovat venkovnímu prostředí. 

 

Tabulka 6 náklady na sportovní zařízení za období 2007 – 2009                            Zdroj:[9] 

sportovní zařízení 2007 2008 2009 

plavecká hala 22 800 24 600 24 000 

sportovní hala 37 760 35 400 23 230 

Celkem 60 560 60 000 47 230 

 

      Prostory na výcvik speciální taktické a střelecké přípravy, které jsou vhodné pro výcvik 

ZJ, policie nevlastní a řeší je bezplatným pronajímáním různých opuštěných či 

nevyuţívaných objektů. Náklady jsou tedy vynakládány jen na přesun jednotky, tedy na 

PHM. V nájemních smlouvách pronajímaných objektů musí být jasně uvedeno časové 

období, ve kterém je moţno objekt vyuţívat a dále jsou zde zaneseny podmínky, za jakým 

účelem se jednotlivý objekt vyuţívá. 

 

3.5. Náklady na vozidla 

 

      Zásahová jednotka má na dopravní prostředky určité poţadavky, které napomáhají 

jednotce při výcviku nebo ostré akci. U kaţdé ZJ musí být určitý počet vozidel v civilním 
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provedení, v policejním provedení, vozidla speciálně upravena pro technický materiál a 

terénní vozidla pro jízdu do nepřístupného terénu. Civilní vozidla jsou vyuţívána ke 

sledování a nepozorovanému přiblíţení a následnému zadrţení nebezpečného pachatele. 

Policejní vozidla se vyuţívají k rychlému přesunu jednotky nebo k násilnému zastavení 

vozidel pachatele, či zajištění prostoru.  

      V souvislosti s obnovou viditelně zastaralého vozového parku došlo v roce 2009 k 

nákupu nových osobních vozů značky Volkswagen Transportér a Škoda Octavia 

v policejní a civilní verzi určených pro výkon sluţby ZJ [viz tabulka 7]. V předchozích 

letech byly vynakládány finance pouze na opravy a odpisy stávajícího vozového parku, o 

jak vysoké náklady se jednalo, se mi bohuţel nepodařilo zjistit. 

 

 

Tabulka 7 náklady na obnovu vozového parku                              Zdroj:[9] 

Vozidla cena v Kč 

VW Transportér 2 662 249 

Škoda Octavia 907 751 

Celkem 3 570 000 

 

     Nákup PHM se provádí dvěma způsoby: 

 

- platebními kartami CCS, kdy odběratelé čerpají PHM u libovolné čerpací 

stanice a nákup je souhrnně fakturován krajské správě PČR 

 

-  formou dodávek do vlastních čerpacích stanic, odkud odběratelé čerpají PHM 

podle potřeby, fakturována je vţdy jednotlivá zaváţka PHM 

 

Výše nákladů na PHM za roky 2007 – 2009 je zobrazena v  tabulce č. 8. 

Tabulka 8 náklady na PHM za období 2007 - 2009                                                        Zdroj:[9] 

PHM 2007 2008 2009 

Litry 31 426,0 29 131,0 25 666,0 

průměrná cena za litr 29,4 29,6 28,2 

celková cena v Kč 923 924,4 862 277,6 723 781,2 
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3.6. Náklady na energie  

 

      Energie jako taková je vyuţívána na vytápění, chlazení, pro ohřev vody, osvětlení a 

elektrické spotřebiče. Spotřeba energie se v průběhu roku výrazně mění, hlavně v závislosti 

na klimatických podmínkách. Ceny energií kaţdoročně stoupají a to má za následek stále 

se zvyšující náklady na energie. Po příchodu ekonomické krize a neustálému zvyšování 

cen energií, muselo dojít k přehodnocení priorit vyuţívání energií a také k motivačním 

faktorům pro sníţení spotřeby a sledování nehospodárného vyuţívání energií. Jelikoţ 

největší díl nákladů připadá na elektrickou energii a teplo, coţ je znázorněno v tabulce 9, 

byla pozornost zaměřena hlavně na redukci elektrických spotřebičů a důraz se kladl i na 

zbytečné  přetápění místností a následné větrání, to se ukázalo jako krok správným 

směrem. 

 

Tabulka 9 náklady na energie za období 2007 - 2009                                                    Zdroj:[9]  

Energie 2 007 2 008 2 009 

Voda 22 266 22 628 31 037 

Teplo 283 306 348 664 344 154 

elektr. Energie 611 982 685 740 152 112 

Celkem 917 554 1 057 032 527 303 
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      Obr. 7 tarifní mzdy za období 2007 - 2008.           Zdroj: autor 

 

4. Analýza a zhodnocení ZJ 

       

      Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaţeny 

především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují firemní minulost, 

současnost a předpovídají budoucí finanční podmínky. Hlavním smyslem finanční analýzy 

je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku[5].  

 

4.1. Analýza osobních nákladů  

 

      Co se týká osobních nákladů, konkrétně tarifních platů v předcházejících letech, 

můţeme sledovat odlišný vývoj [viz. obr.  7]. Platy v roce 2009 zaznamenaly v porovnání 

s rokem 2008 mírný nárůst a to v paradoxně v době ekonomické krize. Důvod je ten, ţe 

rozpočet pro Policii na rok 2009 se uskutečňoval v době, kdy ekonomie České republiky 

byla v relativně dobré kondici a nebylo tedy nutné při jeho sestavování počítat s nějakým 

úsporným opatřením. V praxi to pak znamenalo, ţe v roce 2009 v době kdy ekonomická 

krize vrcholila, ministerstvo vnitra potaţmo i jiné ministerstva disponovaly s částkou, bez 

všech úsporných opatření a škrtů. Tarifní platy policistů zůstaly nadále stejné a konkrétně u 

policistů u zásahových jednotek plat dále ovlivnil počet akcí, které byly účtovány do 

přesčasů a také menší odměny ke konci roku. Kdyţ bychom měli moţnost porovnat čísla 

rozpočtu na jednotku v prvním čtvrtletí roku 2010 zjistíme, ţe dopady ekonomické recese 

výrazně ovlivnily proces rozhodování vlády při sestavování rozpočtu pro jednotlivé 

rezorty. Rozpočet na zásahovou jednotku se tak výrazně sníţil napříč celým jeho spektrem. 

9 411 204

8 965 582

10 198 468

Mzdy 

2007 2008 2009
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V praxi to znamená sníţení platů policistů v porovnání s minulým rokem, pokles nákladů 

na vybavení, výzbroj a výstroj, coţ má negativní dopady jak při realizaci výcviku tak i při 

akcích samotných. 

 

      Co se týká další zmíněné poloţky zvláštních příplatků, do nichţ patří rizikový 

příplatek, je tato poloţka stabilní [viz. obr. 8] i přestoţe se uvaţovalo o mírné sníţení 

tohoto příplatku.  

 

 

      Do fondu FKSP policisté kaţdý měsíc vkládají 2% z tarifního platu[viz. obr.  9], tyto 

finanční prostředky se vyuţívají na kulturní, sportovní a rekreační účely. Tato poloţka je 

také stabilní a z hlediska vývoje nákladů podléhá pouze změnám inflačního vývoje. 

 

 

      Je zajímavé sledovat vývoj nákladů na cestovné. Zde musíme rozlišovat cestovné 

tuzemské a zahraniční [viz. obr. 10]. Do tuzemských cestovních nákladů spadají všechny 

sluţební cesty a výcviky, kde není poskytnuta strava a ubytování a policista má nárok na 
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    Obrázek 8  zvláštní příplatek za roky 2007 – 2009                 Zdroj: autor 

         Obrázek 9 FKSP za období 2007 – 2009                              Zdroj: autor 
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proplacení těchto výdajů. Celkové částky se odráţejí v četnosti sluţebních cest a výcviků 

jednotky. Podobný systém funguje i v případě zahraničních cestovních nákladů. Zásahové 

jednotky často spolupracují na mezinárodní úrovni s jinými zásahovými jednotkami a 

skupinami policie v oblasti výcviku, metodiky a taktiky. Sdělují si na teoretické tak i 

praktické bázi zkušenosti a provádí různá součinnostní cvičení. 

 

 

      Další podstatnou skupinou jsou výdaje na náhrady spojené s pracovním úrazem. 

Zaměstnání bojovníka zásahové jednotky v sobě skrývá mnohá zdravotní rizika jak při 

výcviku tak při akcích samotných. Kaţdý den se provádí výcvik výše zmíněných činností, 

kde je velký důraz kladen na fyzickou připravenost, koordinaci a rychlé myšlení. Ale často 

se bojovník při nácviku těchto činností zraní, coţ je pokládáno jako pracovní úraz. Četnost 

a závaţnost těchto úrazů se nedá nikdy předem odhadnout, proto můţou být čísla na tyto 

výdaje různá, ale nijak výrazně se od sebe neliší [viz. obr. 11]. 
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            Obrázek   10 cestovné tuzemské a zahraniční  za období 2007 - 2009          Zdroj: autor 

Obrázek 11 úrazy a odchodné za období 2007 - 2009                      Zdroj: autor 
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4.2. Analýza vybraných provozních nákladů 

 

       Výzbrojní materiál je skupina nákladů, která je pro chod a funkčnost zásahové 

jednotky naprosto nezbytná. Do této skupiny řadíme veškerou výzbroj jednotky, všechny 

zbraně s jejich příslušenstvím, munici do palných zbraní, doplňky pro zbraně apod. 

Náklady na tyto poloţky jsou dané v závislosti na konkrétních potřebách jednotky a od 

toho se odvíjí také výše nákladů v daných letech [viz obr 12 ]. Tyto nákupy se provádějí na 

určité období a obměna této skupiny materiálu není pravidelná a nedá se předem určit výše 

nákladů. Je třeba ale vycházet z finančních moţností policie a modernizace zbraňových 

systémů, tak aby naše zásahové jednotky drţely krok s jinými moderními policejními 

speciálními útvary v rámci Evropské unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Podobně je tomu tak i u další poloţky výstrojního materiálu kam patří všechny 

ochranné pomůcky a kancelářské potřeby pro kaţdodenní potřebu. Tady se nabízí 

předpoklad, ţe provozní náklady budou pravidelnější a stabilnější poloţkou v porovnání 

s výzbrojním materiálem, ale vzhledem k tomu, ţe se výstrojní materiál dodává v různém 

mnoţství, některé konkrétní poloţky vydrţí několik let, neţ se spotřebují a není tudíţ 

potřeba objednávat tyto poloţky kaţdý rok. Z toho se odvíjejí také výše nákladů 

v jednotlivých letech, coţ je zobrazeno na obrázku č. 13.  

 

      Ţenijní materiál se svým určením zaměřuje na jednotlivé specializované činnosti 

zásahové jednotky. Konkrétně pro pyrotechniky, potápěče a specialisty na výškové práce. 

Patří sem veškeré detekční soupravy pro pyrotechniky, potápěčské prostředky a slaňovací a 

záchranné prostředky. Ţivotnost jednotlivých prostředků je různá, tudíţ náklady na tyto 
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684268
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Obr. 12 výzbrojní mat. za období 2007 – 2009.       Zdroj: autor 
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  Obr. 13 vybrané provozní náklady za období 2007 – 2009.               Zdroj: autor 

prostředky se odvíjejí od jejich opotřebování, případně od nových poţadavků na inovaci a 

modernizaci prostředků [viz obr. 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Poloţka spojovacího materiálu vychází především z vývoje a modernizace spojovacího 

zařízení, kde se upřednostňují prostředky komunikace, které mají co nejlepší ochranu 

přenosu, stabilní a silný signál, spolehlivost a ţivotnost baterií. Je to často jednorázová 

investice, která vychází technického pokroku a finančních moţností policie [viz obr. 13].  

4.3. Analýza nákladů na dopravní prostředky  

 

      V analýze nákladů na dopravní prostředky jsem se chtěl zabývat vytíţeností vozidel, 

nákladů na provoz a údrţbu vozidel, nákladů na jejich technický stav, opotřebení a obnovu. 

Informace které bych k této analýze potřeboval mi však nebyli zpřístupněny. Jediné co se 

mi k dané věci podařilo zjistit byly náklady na PHM za období 2007 – 2009 [viz obr. 14]  

 

                                  Obrázek 14 náklady na PHM za období 2007 – 2009   Zdroj: autor 
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Obr. 15 spotřeba energií za období 2007 – 2009                                 Zdroj: autor 

a náklady na obnovu vozového parku v roce 2009. Z těchto údajů vyplývá, ţe zde dochází 

k úsporám PHM a to především díky stanovením limitů na PHM a větší kontrole 

sluţebních jízd.  

4.4. Analýza energií 

 

      Jestliţe porovnáme jednotlivá čísla provozních nákladů zjistíme, ţe se nejvíce 

redukovala spotřeba elektrické energie, to je nejlépe vidět z obrázku 15. Jak jiţ bylo 

řečeno, bylo to především zásluhou přijetí úsporných opatření a ekonomičtějším 

vyuţití elektrické energie. V tomto případě hodnotím úsporné opatření pozitivně, 

protoţe zmíněné úspory nijak nezasáhly do chodu a funkčnosti zásahové jednotky.  
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5. Závěr 

 

      V bakalářské práci byl proveden rozbor nákladů zásahové jednotky policie ČR. Cílem 

bakalářské práce bylo posoudit finanční náklady na výcvik policistů ze zásahové jednotky 

za období 2007 – 2009.  

      Bakalářská práce byla rozdělena do tří hlavních kapitol. V úvodní kapitole byla 

provedena charakteristika ZJ a seznámení s problematikou výcviku policistů ZJ. Ve druhé 

kapitole jsem z dostupných účetních výkazů stanovil náklady na výstroj a výzbroj policistů 

a uvedl provozní náklady na mzdy a ostatní platby za provedenou práci. Dále jsem stanovil 

náklady na vozidla, výcvikové prostory a energie pro ZJ. Ve třetí kapitole jsem provedl 

analýzu a zhodnocení osobních nákladů, vybraných provozních nákladů a analýzu energií. 

      Po prvotních rozhovorech na ekonomickém pracovišti a na oddělení mzdových 

prostředků, jsem zjistil, ţe se nejedná o jednoduchou problematiku z pohledu účetnictví. 

Problémem bylo přesné stanovení nákladů pro ZJ, neboť účetnictví je vedeno pro určitý 

odbor pod který spadá více oddělení a rozpočet je společný. Dalším problémem bylo 

získání informací z účetních výkazů, kdy mi některé údaje nebyly poskytnuty vůbec, nebo 

jen obecně bez přesného počtu materiálu vyuţívaného ZJ nebo početních stavů policistů 

ZJ.  Jedním z cílů bylo stanovení nákladů na jednoho člena jednotky a toto nemohlo být 

z výše uvedeného důvodu splněno, zaměřil jsem se tedy na celkové náklady ZJ v rozsahu 

poskytnutých účetních výkazů. 

      Z výsledků analýzy vyplývá, ţe v oblasti osobních nákladů konkrétně tarifních platů 

nastal v letech 2007 – 2009 mírný nárůst, tento nárůst byl způsoben zvýšením tarifních 

platů v polovině roku 2009 a to o 3%. Dále byly platy ovlivněny zejména nutností 

zabezpečit řadu mimořádných bezpečnostních akcí Policie ČR, především v souvislosti 

s návštěvou prezidenta USA Baracka Obamy a návštěvy papeţe Benedikta XVI. Rozsah 

takto důleţitých bezpečnostních akcí způsobuje navýšení policistů ve sluţbě a tím i 

navýšení nákladů hlavně v oblasti příplatků za přesčas, větší část odpracovaných 

přesčasových hodin je však vykázána do přesčasových hodin, kdy ale dle zákona 361/2003 

je 150 hodin v kalendářním roce stanoveno do základního tarifu. V oblasti zvláštních 

příplatků, do nichţ spadá rizikový příplatek, nedošlo k výrazným změnám, i přestoţe se 

uvaţovalo o sníţení příplatku.  



      Miloš Novák:      Analýza nákladů zásahové jednotky policie ČR 

  

 

 

29 

2010 

      Další významnou skupinou nákladů jsou provozní náklady, ze kterých jsem vybral 

náklady na výzbrojní materiál, výstrojní materiál, ţenijní materiál a spojovací materiál. 

Tato skupina nákladů je dle mého názoru, nejdůleţitější pro chod a funkčnost zásahové 

jednotky. V oblasti výzbrojního a výstrojního materiálu dochází k nepravidelným nákupům 

na určité období a obměna materiálu a modernizace zbraňových systémů je závislá na 

ţivotnosti a způsobu vyuţití materiálu. Náklady na výzbrojní materiál s ohledem na jejich 

výši, jsou závislé na finančních moţnostech KŘ policie, ale také na konkrétních potřebách 

zásahové jednotky. 

      Náklady vynaloţené na výcvikové prostory pro výcvik speciální taktické a střelecké 

přípravy, které jsou vhodné pro výcvik ZJ, policie KŘ UL nevlastní a řeší je bezplatným 

pronajímáním nevyuţívaných nebo starých opuštěných objektů, jako jsou bývalé vojenské 

kasárny nebo nevyuţité tovární objekty.  Náklady jsou tedy vynakládány pouze na přesun 

jednotky, tedy na PHM a cestovné.  

V analýze nákladů na dopravní prostředky jsem se chtěl zabývat vytíţeností vozidel, 

nákladů na provoz a údrţbu vozidel, nákladů na jejich technický stav, opotřebení a obnovu. 

Informace které bych k této analýze potřeboval, mi však nebyly zpřístupněny. Jediné co se 

mi k dané věci podařilo zjistit, byly náklady na PHM za období 2007 – 2009 a náklady na 

obnovu vozového parku v roce 2009. Z těchto údajů vyplývá, ţe zde dochází k úsporám 

PHM a to především díky stanovením limitů na PHM a větší kontrole sluţebních jízd.  

Nejvíce mne zaujala analýza energií, kdy porovnáním hodnocených období dochází k 

poklesu nákladů a to hlavně za elektrickou energii, kdy za hodnocené období došlo k 

razantnímu poklesu nákladů za elektrickou energii, oproti vodě a teplu. K úsporám došlo 

především zásluhou přijetí úsporných opatření a ekonomičtějším a hospodárnějšímu 

vyuţití elektrické energie.   

Zamyslíme li se nad daným tématem bakalářské práce, tedy nad tím zda náklady 

odpovídají potřebám, mohu říci, ţe vynaloţené náklady na materiál jsou dle potřeb 

jednotky dostačující.  

Bakalářská práce předkládá přehled celkových nákladů na ZJ a přispívá k pochopení 

problematiky financování jednotky. 
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