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Abstrakt: 
Příspěvek charakterizuje současné trendy v rámci obsazování služebních míst a nastiňuje 

možný vývojový trend v souvislosti s manažerským vzděláváním příslušníků bezpečnostních 

sborů v České republice. Tento vývojový trend umožňuje úplné využívání zákona č. 361/2003 

Sb., o Služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění doplňků a novel, 

zejména v otázkách souvisejících s § 19 zákona č. 361/2003 Sb., o Služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění doplňků a novel. Tento vývojový trend v sobě 

zohledňuje skutečnost, která obecně přijímaný fakt, že profese příslušníka bezpečnostního 

sboru, popřípadě policejní profese, která je jako taková velmi obsáhlá a zahrnuje natolik 

rozdílné činnosti, že ji (například na rozdíl od profesí ryze právnických) a nelze vázat na 

jeden jediný obor vzdělání, ale že na něj lze vázat jednotlivá služební místa. A dále popisuje 

činnost Institutu pro veřejnou správu praha s.p.o v souvislosti s tímto vývojovým trendem. 

 

Abstract: 
The paper characterizes current trends in occupation of service positions and indicates a 

possible development trend in relation with the managerial training of members of security 

corps in the Czech Republic. This trend enables a complete utilization of Act No. 361/2003 

Coll. On the Service of Members of the Security Corps, in the wording of supplements and 

amendments, in particular in matters related to § 19 of Act No. 361/2003 Coll., On the 

Service of Members of the Security Corps, as amended and supplemented. This development 

trend takes into account the generally accepted fact that the occupation of a member of 

security corps or a police profession, which as such is very extensive and involves so diverse 

activities that it (for example, unlike professions purely juridicial) can not be tied to one 

single field of education but it can be linked to individual service positions. Furthermore, it 

describes the activities of the Institute for Public Administration Prague in relation to this 

development trend. 

 

 

 

 

 



Úvod 
 

Příspěvek se zabývá novou formou vzdělávání managementu bezpečnostních sborů, které je 

v současné době konstituováno na Institutu pro veřejnou správa Praha. Institut pro veřejnou 

správu Praha (dále také jen „Institut“) je státní příspěvkovou organizací zřízenou 

Ministerstvem vnitra ČR za účelem zajišťování vzdělávání zaměstnanců a úředníků ve 

veřejné správě. 

 

Ministerstvo vnitra rozšířilo Zřizovací listinu Institutu o realizaci manažerského vzdělávání 

zaměstnanců ministerstva vnitra a jeho organizačních složek, zaměstnanců územních 

samosprávných celků, správních úřadů, zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů a 

dále stanovilo Institut výzkumným pracovištěm v oblasti veřejné správy a správní vědy. 
 

V oblasti bezpečnostních sborů chybí ucelené systematické celoživotní manažerské 

vzdělávání, které poskytuje ucelené kompetence pro výkon vedoucího zaměstnance na střední 

a vyšším manažerské pozici. Ucelené manažerské vzdělávání má tvořit vzdělanostní základ 

budování kariéry v oblasti vedení a řízení lidí. 

 

Institut na základě rozšíření zřizovací listiny a vnímaného zmíněného nedostatku 

v celoživotním vzdělávání manažerů bezpečnostních sborů připravuje vzdělávací program 

celoživotního manažerského vzdělávání MBA (Master of Business Administration) a 

rozšiřuje nabídku vzdělávacích služeb o tento komponent. 

 

Studium je součástí celoživotního vzdělávání, profesního a kariérního růstu.  Jedná se o 

neakademické studium zakončené zkouškou.  

 

Institut je v současné době akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva vnitra. Většina 

vzdělávacích programů je akreditována Ministerstvem vnitra podle zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Tento příspěvek nemá ambici stát se neomylným názorem na další směrování vzdělávání 

příslušníků bezpečnostních sborů v České republice, ale má ambici přispět k nastartování 

odborné debaty nad možností dalšího, zejména manažerského vzdělávání příslušníků 

bezpečnostních sborů. Role Policie ČR v rámci ochrany osob a majetku, prevenci kriminality 

a dalšími úkoly, které Policie ČR dle zákona náleží, má ve společnosti nezastupitelnou roli 

(Firstová, 2014, s. 42). Propracovaný systém celoživotního vzdělávání příslušníků 

bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR zcela jednoznačně přispěje k profesionalitě a 

upevnění role, kterou společnost zasluhuje a vyžaduje.  

 

1. Současný stav 

 

Vizí managementu každé větší organizace je mít pro plnění svých cílů dobře vybavené, 

správně připravené a vysoce motivované zaměstnance. Jistě tomu je tak i u Policie ČR, která 

se svými téměř 50 tisíci příslušníky a zaměstnanci nutně musí disponovat vyspělým systémem 

plánování a řízení lidských zdrojů, jehož nedílnou součástí je systém celoživotního 

vzdělávání. Celoživotní vzdělávání, pokud je efektivní, může zabezpečit potřebnou profesní 

připravenost (Pálková, 2017, s. 61). 

 

Platné znění zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů v 

§ 13 pouze stanovuje, že uchazeč musí splnit stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, 



na které má být ustanoven. Na druhou stranu zákon též stanoví, že služební místo je 

charakterizováno nejen požadovaným stupněm vzdělání, ale též oborem nebo zaměřením 

vzdělání. Je tedy nutné celou věc vysvětlit. 

 

Definice pojmu služební místo je obsažena v § 19 odst. 1 zákona o služebním poměru (srov. 

Tomek, 2012, s. 81). Služební místo vyjadřuje organizační a právní postavení příslušníka 

v bezpečnostním sboru. Je charakterizováno zejména stanovenou služební hodností, stupněm 

vzdělání, oborem nebo zaměřením vzdělání, dalším odborným požadavkem, základním 

tarifem, náplní služební činnosti, rozsahem oprávnění a povinností příslušníka. Účelem 

naplnění zákona v této souvislosti je nezpochybnitelný fakt, že příslušníci 

bezpečnostních sborů mají býti vzděláni pro potřeby konkrétního bezpečnostního sboru 

a služebního zařazení. 

 

1.1 Stupeň vzdělání 

 

Stávající úprava požadovaného vzdělání pro výkon služebních míst v jednotlivých služebních 

hodnostech je, podle mého názoru, značně nevyvážená. Vysokoškolské vzdělání získané 

v bakalářském studijním programu je stanoveno pouze pro jednu služební hodnost (vrchního 

komisaře), kdežto vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu je 

stanoveno pro tři služební hodnosti (rada, vrchní rada a vrchní státní rada). To neodpovídá 

potřebám bezpečnostních sborů, které prošly rozsáhlou generační obměnou a zároveň 

citelným úbytkem délesloužících příslušníků po nabytí účinnosti nového zákona o služebním 

poměru a v důsledku nejistoty způsobené bezprecedentními politickými tlaky na vedení 

některých bezpečnostních sborů. Bylo by proto vhodné v budoucnu stanovit pro služební 

hodnost rada (9. tarifní třída) jen bakalářské vzdělání a snížit požadovaný stupeň vzdělání 

u služební hodnosti komisař. Současný požadavek vyššího odborného vzdělání (na 

alternativní bakalářské vzdělání nelze pohlížet jako na povinné) postrádá racionalitu. 

Příslušník, který se snaží postoupit po kariérním žebříčku, zřejmě nebude studovat vyšší 

odbornou školu jen pro splnění požadavku na jednu jedinou služební hodnost.  

 

Pro jmenování do služební hodnosti, a tím také pro kariérní postup příslušníka do vyšší 

služební hodnosti, se stanoví podmínka minimální doby trvání služebního poměru. Znamená 

to, že do výběrového řízení pro obsazení služebního místa, pro které je stanovena vyšší 

služební hodnost, se může přihlásit pouze příslušník, jehož služební poměr trvá po dobu 

stanovenou zákonem o služebním poměru. Tato právní úprava má zabránit neodůvodněnému 

rychlému postupu nezkušeného příslušníka do vysokých služebních hodností, což v minulosti 

vedlo k značným problémům. 

 

1.2 Obor nebo zaměření vzdělání 

 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v § 19 odst. 2 

stanoví: „Nestanoví-li tento zákon jinak, musí příslušník pro služební místo, na které je 

ustanoven, splňovat vedle stupně vzdělání též požadavek oboru nebo zaměření vzdělání, jsou-

li pro služební místo stanoveny“. Stanovování oboru nebo zaměření vzdělání na 

systemizované služební místo je v kompetenci bezpečnostního sboru. 

 

Služební místa odlišuje také rozdílně stanovený obor nebo zaměření vzdělání. Ten však 

nemusí být v systemizaci služebních míst stanoven pro všechna služební místa. Definice 

pojmů obor vzdělání a zaměření vzdělání je zakotven v ustanovení odstavci § 19 odst. 3 a 4 

zákona o služebním poměru. Oborem vzdělání se rozumí ucelená část vzdělání, jíž 



se dosahuje stupně vzdělání a která poskytuje kvalifikaci pro výkon povolání, nebo studijní 

obor, který je součástí studijního programu vysoké školy. Zaměřením vzdělání se rozumí 

vzdělání dosažené v odborném studiu určeném k doplnění odborných vědomostí a dovedností 

potřebných pro výkon služebních činností nebo v programech celoživotního vzdělávání 

orientovaných na výkon služby. Nesplnění tohoto požadavku má totožné důsledky, jako 

nesplnění stanoveného stupně vzdělání, to znamená, že příslušník nesmí dané služební místo 

vykonávat. 

 

Takto zvolená právní úprava v sobě zohledňuje skutečnost, že obecně profese příslušníka 

bezpečnostního sboru, popřípadě policejní profese, je jako taková velmi obsáhlá a zahrnuje 

natolik rozdílné činnosti, že ji (například na rozdíl od profesí ryze právnických) nelze vázat na 

jeden jediný obor vzdělání, ale že na něj lze vázat jednotlivá služební místa. Každé služební 

místo je tak možné a také žádoucí podle jeho začlenění u určité služby policie či v konkrétním 

organizačním článku policie podmínit oborem, případně obory vzdělání, nebo zaměřením 

vzdělání. S touto možností však například Policie ČR systematicky nepracuje a obor nebo 

zaměření vzdělání u služebních míst většinově nevyznačuje, s výjimkou malého množství 

služebních míst, kde je obor nebo zaměření vzdělání zvlášť vyznačen za účelem výběrového 

řízení (tzv. „boční vstup“). 

 

V tuto chvíli se zdá, že zcela zkrachoval původní záměr postupně rozšiřovat okruh služebních 

míst, pro jejichž výkon by bylo nezbytné splnění požadavku oboru nebo zaměření vzdělání. 

O stanovení požadavku oboru nebo zaměření vzdělání v systemizaci služebních míst není ze 

strany služebních funkcionářů příliš velký zájem, protože by byl omezen manévrovací prostor 

pro obsazování služebních míst svými favority, kteří předmětný požadavek nesplňují. I nadále 

pokračuje éra absolventů „zahradnických škol“ či rozličné další rozličné vzdělání, a to i 

u managementu bezpečnostních sborů a pokrok ve zvyšování odbornosti příslušníků na 

exponovaných služebních místech nenastal. Lze z toho usoudit, že zabezpečení zvýšení 

odbornosti příslušníků zatím mezi priority managementu některých bezpečnostních sborů 

nepatří. 

 

1.3 Další odborný požadavek 

 

Pro výkon některých služebních míst je nezbytné stanovit v systemizaci služebních míst také 

další odborný požadavek, zakotvený v ustanovení § 19 odst. 5 zákona o služebním poměru. 

Tím se rozumí požadavek na užší vymezení odborné způsobilosti pro služební místo. Jedná se 

například o požadavek znalosti cizího jazyka, absolvování manažerského kurzu, absolvování 

odborných kurzů zaměřených do oblasti specializovaných činností (zákroků) vykonávaných 

jednotlivými útvary bezpečnostního sboru. Také v zajišťování úzké specializace příslušníků 

mají některé sbory velké rezervy. Důsledky tohoto stavu na bezpečnost a majetek občanů není 

těžké domyslet. 

 

2. Možnost dalšího - manažerského vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů 

 

Ve většině oblastí života je nutné se celoživotně vzdělávat, v oblasti vzdělávání příslušníků 

bezpečnostních sborů nevyjímaje (Firstová, 2017, s. 62). Zvyšující se konkurence, náročnější 

požadavky služebních funkcionářů ale zejména občanů ČR vyžadující profesionalizaci 

příslušníků bezpečnostních sborů, a zvýšení standardů bezpečnosti ale i všeobecně větší tlak 

dnešní doby nutí k neustálému pracovnímu i osobnímu rozvoji, zdokonalování dovedností a 

prohlubování znalostí. V posledních letech láká především profesní online MBA, MPA či 

LLM studium. Splňuje totiž požadavky nejen z hlediska kvality a obsahu studia, ale také 



poutá nabízeným pohodlím a flexibilitou. 

 

Současná doba díky moderním technologiím poskytuje značnou volnost a flexibilitu ve 

vzdělávání. Stále více se prosazuje online forma studia, která zpřístupňuje výuku i velmi 

časově vytíženým zájemcům. To je právě případ MBA, MPA a LLM studia, které poskytuje 

cenné informace potřebné pro oblast řízení a připravuje studenty do vedoucích pozic. 

Absolventi jsou plně připraveni do manažerské praxe, získají dobrou orientaci a potřebný 

nadhled v dané disciplíně. 

 

Titul MBA, MPA či LLM je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, 

psaný za jménem. Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání ať již bakalářského, 

magisterského či doktorského stupně, ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto 

vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje. 

 

Jedná se o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na 

manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. V některých (především 

mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou ke kariérnímu postupu a 

dosažení vyšších manažerských pozic. Toto vzdělání jistě ocení také samostatní podnikatelé 

či pracovníci ve státní správě. Zvyšující se konkurence, náročnější požadavky zaměstnavatelů 

i všeobecně větší tlak dnešní doby nutí k neustálému pracovnímu i osobnímu rozvoji, 

zdokonalování dovedností a prohlubování znalostí. V posledních letech láká především 

profesní online MBA či LLM studium. Splňuje totiž požadavky nejen z hlediska kvality a 

obsahu studia, ale také poutá nabízeným pohodlím a flexibilitou. 

 

Kariérní postup, atraktivní pracovní nabídky, vyšší finanční ohodnocení, nové osobní i 

pracovní kontakty, prohloubení znalostí či celkově velká konkurenční výhoda na trhu práce. 

To jsou základní přínosy a zároveň také hlavní důvody, proč MBA či LLM láká každoročně 

více nových uchazečů. Z průzkumu institutu CEMI (srov. CEMI, 2017), který se zabýval 

dopady studia v pracovní kariéře absolventů, vyplynulo, že celých 92 % z nich se ve firemní 

hierarchii posunulo o jednu a více pozic výše nebo získalo lepší pracovní nabídku. 36 % si 

polepšilo dokonce ihned po ukončení studia, většině (90 %) se to následně podařilo do 

jednoho roku. Není také neobvyklé, že se absolventi vrhnou do založení vlastního podnikání. 

Týká se to až třetiny z nich. 

 

Investice do MBA vzdělání je nepochybně cestou, která otevírá nové možnosti. Ovšem ve 

velké míře záleží na kvalitě daného poskytovatele studia. Při výběru tedy buďte velmi 

obezřetní a důkladně si prověřujte informace. Nejen z finančního hlediska, protože studium 

nepatří k nejlevnějším záležitostem, ale také z hlediska kvality a výše zmíněných studijních 

přínosů. 

 

Zásadní roli hraje zkušený a profesionální lektorský tým, který by měl poskytovat nejen 

teoretické znalosti, ale především předávat zkušenosti z praxe (Firstová, 2017, s. 61). Měl by 

být studentům k dispozici pro individuální konzultace, podporovat je ve studiu a pomáhá 

rozvíjet jejich samostatnou činnost. Institut pro veřejnou správu Praha má ambici uchopit a na 

profesionální úrovni zahájit manažerské vzdělávání pro úředníky územně samosprávných 

celků, státní úředníky a příslušníky bezpečnostních sborů. V současné době byl sestaven 

studijní plán, který reflektuje požadavky jak odborné, tak praktické, potřebné pro tento druh 

profesního vzdělávání. 



Tabulka 1: Návrh kurzů celoživotního vzdělávání – vlastní zpracování 

Návrh manažerského vzdělávání pro příslušníky bezpečnostních sborů  

Cílová skupina vzdělávání: 

Příslušníci Policie České republiky zastávající manažerské pozice. 

Cíle kurzu: 

Cílem kurzu je naplnit vzdělávací potřeby cílové skupiny v oblasti praktických manažerských 

dovedností a požadovaných kompetencí, které jsou nezbytné pro konkrétní zastávanou pozici 

v rámci bezpečnostních sborů.   

Profil absolventa: 

Po absolvování kurzu získá účastník tyto kompetence: 

V oblasti kognitivní bude umět zejména analyzovat pracovní úkoly z hlediska výběru relevantních 

nástrojů řízení a vedení pracovního týmu. Bude schopen řešit pracovní problémy a realizovat 

efektivní kontrolní činnost jako nástroj ke kontinuálnímu rozvoji svěřeného úseku.  

 V oblasti afektivní posílí svoje sociální schopnosti a dovednosti, zejména pak otevřený přístup, 

schopnost efektivně komunikovat a řešit konflikty. V oblasti osobnostního rozvoje bude schopen 

vhodnými postupy posilovat svůj pozitivní osobnostní potenciál.     

Vstupní požadavky na účastníky kurzu: 

Kurz zaměřený na manažerské dovednosti je zařazený po kurzu specializačním a posluchači jsou 

seznámeni s právními předpisy upravujícími řídicí strukturu PČR a vzájemné kompetence.  

 Obsah kurzu: 

1.  Obecný úvod do managementu  

• management a jeho funkce, manažerské vlastnosti, funkce a role  

• specifika řízení bezpečnostních složek  

• nové trendy v řízení, stanovování cílů, plánování, organizování a kontrola  

• metodické kroky při rozhodovací činnosti  

• vymezení, stanovení a hodnocení alternativ  

2. Řízení pracovního času (time management)  

• význam času a efektivní využití pracovního času  

• stanovení cílů a definování priorit  

• techniky plánování času  

• základy organizace pracovního dne  

• současné změny v dynamice strategického plánování  

3. Základy efektivní komunikace a předcházení konfliktům  

• účinná komunikace a prezentace:  

• konflikt a základy jeho řešení:  

• pozitivní komunikace jako účinný nástroj při jednání s lidmi:  

• úspěšné jednání:  

• strategie zvládání konfliktních situací:  

• Praktická cvičení a trénink modelových situací 

• komunikace PČR s veřejností: 

4. Vedení pracovních týmů  

5. Osobnost v zátěži - 8 vyučovacích hodin 

• pojem frustrace a stres, syndrom vyhoření  

• význam sebereflexe v problematice zátěže  

• podmínky pro efektivní zvládání zátěže  

• řešení stížností a interpersonálních vztahů  

6. Korupce a protikorupční opatření - 8 vyučovacích hodin 

• definice korupčního jednání 

• aktuální právní úprava 



• promítání strategie boje proti korupci do právních předpisů   

7. Kontrola a finanční řízení  

• kontrola 

• finanční řízení 

8. Základy analytického vyhodnocování  

9. Metody a metodiky v oblasti řízení bezpečnosti  

• Analýza pomocí kontrolního seznamu - CLA (Checklist analysis) - analýza kontrolním 

seznamem 

• Analýza příčiny a následků (Cause-Consequence Analysis - CCA) - analýza příčin a 

následků - kombinace FTA a ETA 

• Metodika CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) - analýza rizik a řízení 

bezpečnosti informací 

• ETA (Event tree analysis) - analýza stromu událostí 

• FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) - analýza možných vad a jejich následků 

• FMECA (Failure Mode, Effects and Critically Analysis) - analýza možných vad a jejich 

kritických následků 

• FTA (Fault Tree Analysis) - analýza stromu poruchových stavů 

• Forenzní audit 

• HAZOP (Hazard and Operability Study) - riziková a operační analýza  

• HAZID (Hazard Identification Study) - studie identifikace nebezpečí 

• HRA (Human Reliability Analysis) - analýza lidské spolehlivosti 

• MA (Multicriteria Analysis) – multikriteriální analýza pro zhodnocení efektivnosti nasazení 

bezpečnostních opatření 

• PHA (Preliminary Hazard Analysis) 

• Prognózování 

• Pravděpodobnostní metody 

• RR (Relative ranking) - relativní klasifikace 

• SA (Safety Audit) - bezpečnostní audit 

• SR (Safety Review) - bezpečnostní prohlídka 

• W-I (What-if Analysis) - Co když...analýza 

• Winterlingova krizová matice 

10. Analytické techniky použitelné pro identifikaci bezpečnostních rizik  

• Brainstorming 

• Brainwriting 

• PESTLE analýza 

• SWOT analýza 

• VRIO analýza 

• Winterlingova krizová matice 

• Paretovo pravidlo (Pravidlo 80/20) 

• Prognózování (Forecasting) 

• SMART - návrh cílů 

• Technika scénářů 

Zdroj: autoři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

 

V úvodu jsem uvedl, že teto příspěvek nemá ambici stát se bezomylným názorem na další 

směrování vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů v České republice, ale má ambici 

přispět k nastartování odborné debaty nad možností dalšího, zejména manažerského 

vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů. Věřím, že vynaloženým úsilím, které v 

současné době zaměstnanci Institutu pro veřejnou správu Praha na poli manažerského 

vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a úředníků činí, přispěje k vyřešení otázky 

uceleného manažerského vzdělávání. A to nejen v otázce manažerského vzdělávání 

příslušníků bezpečnostních sborů. Věřím také, že po přečtení tohoto příspěvku kdosi neobjeví 

„Kolumbovo vejce“. 
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