
Trestněprávní aspekty policejní provokace  

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá určením co možná nejpřesnějších hranic mezi možným 

zákonným vstupem orgánů činných v trestním řízení do skutkového děje trestného činu 

a nepřípustnou policejní provokací. V návaznosti na vymezení těchto hranic, jakožto hlavního 

cíle práce, poskytuje nejpřiléhavější definici policejní provokace, řeší možné trestněprávní 

důsledky policejní provokace a přináší krátkou analýzu přípustnosti dalších vybraných forem 

jednání, jež mohou mít za následek provokaci k trestnému činu. Za tímto účelem je práce 

rozčleněna do 4 kapitol.  

První kapitola zasazuje problematiku policejní provokace do širšího kontextu boje 

s organizovaným zločinem. Je upozorněno na nutnost velmi pečlivě vážit jaké nástroje a 

v jakém rozsahu volit k potírání organizovaného zločinu, aby jejich nasazení znamenalo 

únosnou míru zásahu do základních lidských práv a svobod.  

Druhá kapitola navazuje na první tak, že se věnuje obecnému představení nástrojů k potírání 

organizovaného zločinu (ale nejen toho) v podobě operativně pátracích a podpůrně operativně 

pátracích prostředků, při jejichž využití dochází nejčastěji k policejní provokaci. U operativně 

pátracího prostředku agenta a podpůrně operativně pátracího prostředku informátora jsou 

učiněny návrhy de lege ferenda s cílem představit možné zlepšení jejich zákonné úpravy.  

Předmětem třetí kapitoly je v jejích první dvou částech analýza dílčích judikátů ESLP a ÚS 

s cílem vymezit, v čem dva zmíněné soudy spatřují policejní provokaci. Na základě toho přináší 

třetí kapitola nejpřiléhavější definici policejní provokace. Třetí část této kapitoly vychází ze 

závěrů předchozích dvou částí a poskytuje vymezení trestněprávních důsledků vyplývajících 

z policejní provokace.  

Čtvrtá, závěrečná kapitola práce, je věnována posuzování přípustnosti vybraných forem 

jednání, jež mohou mít za následek provokaci k trestnému činu. Za tímto účelem je rozebíráno 

jednání soukromé osoby ve vztahu k pachateli trestného činu, a to ve dvou modifikacích – na 

základě instrukcí ze strany policie/bez vědomí policie. Dvě podkapitoly činí exkurz do 

zahraniční úpravy metod blízkých provokaci, jenž slouží k odhalování pachatelů trestné 

činnosti, a to s cílem zhodnotit jejich možnou využitelnost v českém právním prostředí. 

Poslední podkapitola představuje zkoušku spolehlivosti jakožto zvláštní nástroj v rukou GIBS 

k testování odolnosti příslušníků a zaměstnanců vybraných bezpečnostních sborů vůči jejich 

možnému protiprávního jednání. Ze stanoviska NS je vyvozeno, zda jsou výsledky zkoušky 



spolehlivosti použitelné jako důkaz pro účely trestního řízení. Nastíněno je zde také, kdy je již 

zapotřebí volit použití prostředků dle trestního řádu namísto zkoušky spolehlivosti.  
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