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Upozornění na nezákonný přístup vůči příslušníkům Policie ČR – stanovisko 
 
Reaguji tímto na Vaše upozornění na údajné dlouhodobé porušování zákona vedoucími 
funkcionáři Policie České republiky ve vztahu k řadovým příslušníkům Policie České republiky, 
kteří uplatnili a uplatňují své oprávněné nároky. Konkrétně se jedná o uplatňování nároků z titulu 
objektivní nemožnosti řádného čerpání přestávky ve službě na jídlo a odpočinek, ve smyslu 
ustanovení § 60 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
(dále jen „zákon o služebním poměru“).  
 
Kvituji Vaše úvodní sdělení o konstruktivním řešení této problematiky ze strany příslušných 
služebních funkcionářů, vycházející ze zkušenosti mnoha příslušníků Policie České republiky. 
Ubezpečuji Vás, že korektní řešení právních problémů, spokojenost a stabilita příslušníků Policie 
České republiky (dále jen „příslušníků“) je prioritou celého managementu Policie České republiky.  
 
Ve svém podání ale zároveň upozorňujete na to, že ne všichni služební funkcionáři řeší 
problematiku ke spokojenosti příslušníků.  V případě, že disponujete relevantní informací, kde a 
jakým konkrétním způsobem dochází k porušování zákonnosti, žádám o sdělení těchto 
skutečností. Vedení Policejního prezidia ČR  se těmito konkrétními podněty bude zabývat a budou 
řádně prověřeny.  
 
Čerpání přestávek na jídlo a odpočinek upravuje ustanovení § 60 zákona o služebním poměru. 
K aplikaci tohoto ustanovení je nutné uvést, že podmínky výkonu služby na jednotlivých  
pracovištích (útvarech) jsou velmi různorodé. Ovlivňuje to nejen charakter výkonu služby, 
zatíženost útvarů, rozvržení doby služby, ale také například nedostatek personálního zajištění 
služeben. Ke všem těmto okolnostem, ať už teritoriálním či personálním musí služební funkcionář 
přihlédnout. Může tedy dojít k situaci, kdy na útvarech se shodnou služební náplní mohou mít 
v různých krajských ředitelstvích jiné podmínky, a jinak nastaveno čerpání přestávek ve službě. 
V rámci možného sjednocení praxe bylo vydáno metodické doporučení vedoucí odboru 
personálního Policejního prezidia České republiky č. 1/2018, kde jsou stanoveny zásady 
rozvrhování doby služby, které v čl. 13 podrobně rozvádí ustanovení § 60 zákona o služebním 
poměru.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že problematika čerpání přestávek ve službě je velmi rozmanitá a je 
nutné ji posuzovat přísně individuálně a důsledně zkoumat konkrétní aspekty výkonu služby. 
Příslušní služební funkcionáři, kteří vedou řízení ve věcech služebního poměru, si zjišťují potřebné 
důkazy o tom, jak fakticky na dané služebně přestávky probíhaly, jak byly organizačně zajištěny 
(např. dostatečnou a předem zajištěnou zastupitelností), jak byly realizovány a jak odpočinek 
příslušníka reálně vypadal apod. V případě, kdy se účastník řízení domnívá, že jsou poškozena 
jeho práva například nečinností, může se za využití procesních nástrojů účinně bránit.  
 
Opětovně považuji za nutné upozornit na to, že obstrukce a průtahy nejsou v žádném případě 
v zájmu služebních funkcionářů Policie České republiky. Jsem přesvědčen o odpovědném přístupu 
všech dotčených služebních funkcionářů, kteří se zabývají řízením a o striktním  dodržování 
právních předpisů a interních aktů řízení z jejich strany. 
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