Hlava II – Řízení a organizace
Policie České republiky
(§§ 5 – 8)
Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka

§ 5/1
Policie je podřízena ministerstvu.
 Ustanovení deklaruje vztah hierarchické nadřízenosti a
podřízenosti mezi MVČR a PČR; podloženo kompetenčním
zákonem.
 Formálně hierarchická rovina vztahu PČR a MVČR.

Vnitřní pořádek
Bezpečnost a veřejný pořádek spadají do oblasti
vnitřních věcí.
 Kompetenční zákon, zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
stanovuje:
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní
správy pro vnitřní věci, zejména pro
 a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a
bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na
bezpečnost a plynulost silničního provozu…,

Vedení ministerstva
 Jan Kubice - ministr vnitra
 Mgr. Jaroslav Hruška - první náměstek
ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost
 Mgr. Ondřej Veselský - náměstek mv pro veřejnou správu,
legislativu a archivnictví
 Ing. Miroslava Oliveriusová - náměstkyně mv pro
ekonomiku a provoz
 Ing. Pavel Kryštof - náměstek mv pro strategie a
programové řízení
 genmjr. Ing. Miroslav Štěpán - generální ředitel Hasičského
záchranného sboru

k § 5/2
Ministerstvo vytváří podmínky pro
plnění úkolů policie.
 MV vytváří podmínky pro činnost policie?
 Činnost policie pouze usměrňuje - neřídí (to je věcí policejního
prezidenta) k tomu používá nástroje obvyklé ve státní správě
tedy obecně závazné právní předpisy (VMV) a interní
normativní akty (NMV).
 ministr vnitra - Jan Kubice (www.mvcr.cz)
 Obsahová rovina vztahu PČR a MVČR.

§ 5/3
Policejní prezident odpovídá za činnost
policie ministrovi.
 policejní prezident - plk. Mgr. Petr Lessy
 § 2/2 zákona č. 361/2003 Sb….
 Odpovědnostní rovina vztahu PČR a MVČR.

ministr vnitra a policejní prezident

§6
1) Policii tvoří útvary, jimiž jsou
a) Policejní prezidium České republiky (dále jen „policejní
prezidium“) v čele s policejním prezidentem,
b) útvary policie s celostátní působností,
c) krajská ředitelství policie (krajské ředitelství),
d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.
2) Útvary policie uvedené v odstavci 1 písm. b) zřizuje na návrh
policejního prezidenta ministr. Útvary policie uvedené v
odstavci 1 písm. d) zřizuje na návrh ředitele krajského
ředitelství policejní prezident
3) Policejní prezidium řídí činnost policie.

Policejní prezidium
 Má sídlo v Praze.
 Fce – strategická, řídící, metodická, kontrolní.
 IAŘ - RPP214/2008, 226/2008 …25/2011.
 V čele PP stojí policejní prezident.
 PP má čtyři náměstky (www. policie.cz):

plk. Mgr. Vladislav Husák;
plk. Mgr. Martin Červíček;
plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc;

plk. Mgr. Pavel Osvald.

Útvary s celostátní působností - zřizuje na návrh pp ministr (NMV č.
67/2008) taxativní výčet od 1.1.2009
1) Národní protidrogová centrála SKPV
2) Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
3) Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
4) Útvar rychlého nasazení
5) Útvar zvláštních činností SKPV
6) Útvar speciálních činností SKPV
7) Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby
8) Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby
9) Kriminalistický ústav Praha
10) Úřad dok. a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
11) Letecká služba
12) Pyrotechnická služba
13) Ředitelství služby cizinecké policie (NMV č. 3/2011)

Krajská ředitelství – zřízená
zákonem
II. Reformní pilíř
 Ke dni účinnosti zákona tj. 1. 1.2009 zřízeno 8 KŘP, krajská
ředitelství jsou útvary zřízené zákonem, § 118, názvy, sídla a úz.
obvody stanovuje VMV č. 443/2008; 407/2009, kt. se stanoví….
 Počet postupně zvyšován § 118, § 119 + § 122; § 8 odst. 2 k 1. 1.
2012 bude vytvořeno 14 krajských ředitelství.
 Příloha zákona - NÁZVY A SÍDLA 14 krajských ředitelství.
 V čele krajského ředitelství stojí ředitel.
 Okresní ředitelství PČR zanikají.

§ 8/2 (účinnost § 122)
2) V policii se zřizuje 14 krajských ředitelství, jejichž názvy a sídla
jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Územní obvod krajského
ředitelství je shodný s územním obvodem vyššího územního
samosprávného celku.

§ 118 přechodná ustanovení
1) V policii je zřízeno 8 krajských ředitelství. Ministr může zřídit
dalších 6 nových krajských ředitelství.
2) Ministerstvo stanoví vyhláškou názvy a sídla krajských ředitelství
a jejich územní obvody.

Předchozí územní uspořádání Policie ČR
(zák. č. 36/1960)
14 VÚSC
8 PČR správ krajů

79 PČR

OŘ, MŘ(B,O,P)
a
obv.ředitelství
(I.-IV)

Současné územní uspořádání Policie ČR
(zák. č. 347/1997)
14 VÚSC =
14 PČR KŘ

(bez dalšího členění, jen
územní odbory)

§ 8/2 - sídla krajských ředitelství
PŘÍLOHA ZÁKONA - Názvy a sídla krajských ředitelství (§ 122 účinnost)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy se sídlem v Praze.
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze.
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech.
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové.
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.
Krajské ředitelství polici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Policejní služby, ZPPP č. 137/2009 o organizaci PČR.
1) služba pořádkové policie
2) služba KP a V
3) služba dopravní policie
4) ochranná služba
5) služba cizinecké policie
6) služba rychlého nasazení
7) letecká služba
8) pyrotechnická služba
9) služba pro zbraně a bezpečnostní materiál
10) kriminalisticko-technická a znalecká služba

V zákoně byly stanoveny taxativně - taxativní výčet základních
činností (nejedná se o výčet útvarů ???).

Policejní organizace
 Podrobnější vnitřní organizační struktura MVČR a PČR vyplývá
z interních aktů řízení (interní normativní instrukce).
 Nařízení MV - publikovaných ve Věstníku MV.
 RPP a ZPPP - publikovaných ve sbírce IAŘ PČR.
 Obdobnými IP (interními předpisy: RPP, ZPPP, RN, ZPN) je upraveno
řízení útvarů policie, vztahy nadřízenosti a podřízenosti (vertikální
rovina řízení), součinnosti a spolupráce (horizontální rovina řízení) .

Hodnostní označení - NV č. 508/2004,
§ 8 z. č. 361/2003 Sb.

§ 8/1
1) Krajské ředitelství je organizační složkou státu a účetní jednotkou,
jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.
V čele krajského ředitelství je krajský ředitel, který je také vedoucím
organizační složky státu. Útvary policie zřízené v rámci její
působnosti jsou vnitřními organiz. jednotkami krajského ředitelství.

 decentralizace + centralizace = větší prvmc a odpovědnost
 Audit ekonomického úseku v celé organizaci jak personální tak…
 Nové možnosti v ekonomické oblasti, vyšší flexibilita, efektivita,
pokrytí skutečných potřeb, zefektivnění činnosti IZS.
 ZPPP č. 100/ 2009 o ekonomické činnosti, řídící kontrole, tvorbě
rozpočtu a pořizování majetku.

Organizačními složkami státu (§ 3) - jsou např. ministerstva a jiné
správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství,
Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR,
Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky..
jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento
zákon .
Vedoucím organizační složky státu (§ 7) - činí jménem státu právní
úkony týkající se organizační složky, pro určité právní úkony může
písemně pověřit jiného vedoucího zaměstnance této organizační
složky (vnitřním předpisem organizační složky).
 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích… - upravuje způsoby a podmínky
hospodaření s majetkem České republiky, vystupování státu v
právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik OSS.
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech…– upravující
finanční hospodaření OSS.

Ekonomické postavení
§7
Policejní prezidium a útvary policie s celostátní působností se
při nakládání s majetkem České republiky a v právních vztazích
považují za součást organizační složky státu a účetní jednotky
„ministerstvo“.
 PPČR je součástí MVČR jen ve smyslu ekonomickém.
 Obavy o jednotnost (+ odstavec) - Policejní prezident může
stanovit technické parametry technologií a jiných věcných
prostředků používaných policií pro plnění jejích úkolů.
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Právní předpisy

 Ústavní zákony (zejména):
č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a
o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky.
 Zákony (zejména):
 č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů;
 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů;
 č. 36/1960 Sb., o územním členění státu , ve znění pozdějších
předpisů;
 č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů;
 č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy
 Sekundární právní předpisy (zejména):
 VMV č. 443/2008 Sb., (407/2009) kterou se stanoví názvy, sídla a
územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vybrané interní akty řízení Policie České republiky a Ministerstva
vnitra České republiky.
 www. policie.cz
 www.mvcr.cz

