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Abstrakt 

Tato práce se zabývá demokratizací policie ve čtyřech postkomunistických zemích střední a 

východní Evropy – České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Zájem práce je upřen na 

transformaci uniformované policie s ohledem na personální otázku. S využitím teorií tranzice 

jsou ověřovány tři hypotézy. První z nich předpokládá, že policie je pilířem nedemokratického 

režimu a přechod k demokracii v této instituci trvá dlouho. Druhá považuje policii jen za odraz 

společnosti a její přechod tak není odlišný od zbytku společnosti a státních institucí. Poslední z 

hypotéz říká, že policie je příliš důležitá a je tak prioritou nového režimu provést její rychlou 

transformaci. 

V době přechodu k demokracii dochází k obměně vedení, prověření příslušníků, propuštění 

zkompromitovaných jedinců, jmenování nových vedoucích policistů a náboru těch řadových. 

Pohled na personální změny je tak vhodným ukazatelem událostí, které policie v souvislosti s 

transformací země podstoupila. Analýza demokratizace čtyř policejních sborů potvrdila, i přes 

řadu rozdílných faktorů a procesů, ve všech zkoumaných zemích hypotézu tvrdící, že 

transformace instituce jako je policie, je složitým úkolem, který trvá dlouhou dobu. Stejně tak 

se ukázalo, že charakter předchozího nedemokratického režimu a způsob tranzice celé země 

byly prvky, které ovlivnily výslednou podobu reformy policie. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the democratisation of the police in the four post-communist 

countries of Central and Eastern Europe – the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. 

The interest of the thesis is focused on the transformation of the regular police with regard to 

the personnel issue. Using the theories of transition three hypotheses are verified. The first one 

presupposes that the police are the pillar of a nondemocratic regime and the transition to 

democracy takes a long time in this institution. The other considers the police to be the reflection 

of society, so its transition is not different from the rest of society and state institutions. The last 



of the hypotheses says that the police are too important and it is the priority of the new regime 

to make its quick transformation. 

At the time of transition to democracy, there is a change in leadership, verification of police 

officers, the dismissal of compromised individuals, the appointment of new senior policemen, 

and the recruitment of the rest of the police force. The perspective of personnel changes is thus 

an appropriate indicator of the events that the police have undergone in connection with the 

transformation of the country. Despite a number of different factors and processes, an analysis 

of the democratisation of the four police forces has shown that a hypothesis claiming that the 

transformation of an institution like the police is a complex task that takes a long time, has been 

confirmed in all the countries under consideration. Similarly, it turned out that the character of 

the previous nondemocratic regime and the way the whole country was transformed were 

elements that influenced the resulting form of police reform. 
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ÚVOD 

Kolaps komunistických režimů ve střední a východní Evropě, na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let dvacátého století, znamenal konec vlády jedné strany, socialistického 

hospodářství, nedemokratických institucí a praktik. Policie byla jednou ze složek režimu, která 

kromě svých fundamentálních funkcí často plnila i úkoly politické. Tyto úkoly, mnohdy 

obsahující násilí a mířící na vlastní občany, představovaly břímě, se kterým policie stála na 

prahu nové éry (Mareš 2006: 1). 

V centru zájmu této práce stojí otázka, jak se transformuje policie, ozbrojený bezpečnostní sbor, 

zajišťující vnitřní bezpečnost státu. Samotný pohled na demokratizaci policie nám umožní 

zjistit, jak moc je policie odlišná od zbytku společnosti. 

Existující modely teorie přechodů pojednávají o přechodu k demokracii celé země, jejích 

institucí a společnosti. O to zajímavější je zkoumat pomocí těchto modelů jen transformaci 

jedné, konkrétní instituce. Na základě politologických metod je zkoumáno bezpečnostní téma. 

Bude tak rozvedena současná debata a stav teoretického poznání věnujícího se přechodům k 

demokracii. 

V současnosti je považováno, podle organizace Freedom House (2017: 12–13), za svobodné 

jen 87 zemí z celkového počtu 195. Ostatní jsou označeny jako částečně svobodné, či 

nesvobodné. Podpora šíření demokracie ve světě je jedním z důležitých zájmů vyspělých a 

svobodných zemí. Výzkum přechodů k demokracii tak má nespornou praktickou relevanci a 

bude i nadále důležitou oblastí zájmu. I navzdory faktu, že vlny,1 během nichž se v krátkém 

časovém období demokratizovalo více zemí najednou, jsou už nejspíše minulostí. 

Empirická data, pro tuto práci, poskytne demokratická transformace policejních sborů zemí 

Visegrádské skupiny – regionálního uskupení České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. 

Visegrádská skupina zahrnuje čtyři země ve střední a východní Evropě, kterým tato spolupráce 

po pádu komunistických režimů usnadnila přechod od nedemokratického systému ke svobodné, 

pluralitní a demokratické společnosti (International Visegrad Fund 2015). Vzhledem ke 

společné komunistické minulosti, geografické blízkosti, řadě oblastí společného zájmu a dalším 

faktorům, přibližujícím všechny země, bude zajímavé sledovat, zda transformace policie 

proběhla stejným, či naopak odlišným způsobem. 

                                                           
1 Termín používaný Samuelem P. Huntingtonem (2008). 
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Hlavní zájem práce je upřen na reformy a změny, které vedly k demokratizaci a transformaci 

policejních sborů ve zmíněných zemích. Na mysli máme transformační proces spojený se 

změnou režimu a přechodem od nedemokraticky fungujícího státu k demokracii. Neboť 

celospolečenské změny, ke kterým došlo na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého 

století, zasáhly i policejní sbory a proměnily jejich strukturu a fungování. V práci bude využito 

metody sledování procesu, podrobného sledování čtyř historických případů neboli rekonstrukce 

a analýzy sledu událostí, tak jak se postupně udály. 

Ve čtyřech případových studiích je sledován proces transformace uniformované, pořádkové 

policie a ministerstva vnitra, instituce, do jejíž gesce policie spadá. Zájem práce je už méně 

upřen na neuniformovanou, či tajnou policii.2 I přes fakt, že je logické hledat ty nejvíce 

zpolitizované osoby, které jsou současně nejobtížněji nahraditelnými odborníky ve své profesi 

právě u tajné policie. V nedemokratických režimech tvoří podstatnou část úkolů tajné policie 

zpravodajská činnost, kterou v demokratických zemích vykonávají odlišné instituce, 

zpravodajské služby. Ty jsou zpravidla odděleny od instituce policie, která je v centru zájmu 

této práce. Na druhou stranu ani neuniformovaná policie nebyla ani nemohla být opomenuta. 

V nedemokratických režimech byla linie oddělující běžnou policii od té tajné těžko oddělitelná. 

Navíc řada příslušníků tajné policie se v mnohých případech objevila v policejním sboru nové, 

demokratické policie.3 

Proces reformy policie je sledován s ohledem na personální otázku. Období přechodu k 

demokracii a konsolidace nového režimu je totiž časem, kdy dochází k odvolání starých elit a 

nástupu těch nových. Dochází k prověření starých pracovníků, potažmo jejich propuštění. Po 

období reorganizace a restrukturalizace přichází fáze, kdy je nutné budovat nový sbor – přichází 

nové vedení i zaměstnanci (Zetocha 2009a: 38). Vzhledem ke svým úkolům, policie musí tyto 

kroky zvládnout v jeden čas. 

Personální změny, jako průvodní znak přechodu k demokracii, jsou tak zajímavým a odlišným 

pohledem na přechod k demokracii v jedné konkrétní instituci – policii. Obměna osob je zde 

ukazatelem změn. To, jakým způsobem nový režim naloží s pracovníky tehdejších ozbrojených 

složek, které byly v řadě případů represivní, má dopad na způsob vypořádání se s minulostí celé 

země. Tato práce tak může doplnit obrázek transformace jednotlivých států. Bude nás zajímat, 

                                                           
2 Více k užívané terminologii viz níže (pozn. aut.). 
3 Rozlišit mezi uniformovanou policií a tajnou policií se ukázalo podobně složité i při psaní tohoto textu. 

V literatuře je na řadě míst pojem policie, či policista používán i pro jedince a instituci, kde je vhodné použít termín 

tajné služby, nebo tajná policie (pozn. aut.). 
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zda přechod policie probíhá stejně jako v ostatních segmentech státu. Sledujeme tempo těchto 

změn – transformuje se policie rychleji či pomaleji. Téma uniformované policie není tolik 

zmapovaným segmentem transformace bezpečnostních složek, reformě uniformované policie 

se dostalo méně pozornosti než reformě zpravodajských služeb. Snahou této práce je tak doplnit 

současné znalosti v oblasti vývoje policie. Na základě důležitosti policie pro bývalý 

nedemokratický režim, pro samotnou tranzici, ale neméně i pro nový režim a jeho občany, byly 

stanoveny tři pracovní hypotézy. 

I) policie je pilíř nedemokratického režimu a přechod k demokracii v této instituci trvá dlouho 

II) policie je jen odrazem společnosti a její přechod není odlišný od zbytku společnosti a 

státních institucí 

III) policie je příliš důležitá a nový režim tak provede její rychlou transformaci 

Demokratizace policie je zkoumána ve třech rovinách, stejným způsobem jsou strukturovány i 

samotné případové studie. Institucionální otázka je zkoumána v první rovině. Jedná se zejména 

o situaci na ministerstvu vnitra se zaměřením na hlavní aktéry.4 Ti jednají o provedení reforem 

a dalším směřování ministerstva a policie. Charakteristickým vyjádřením druhé roviny 

zabývající se prověřením jsou mechanismy kontroly ve formě prověrkových komisí, lustračních 

zákonů a jiných prvků. Ty měly za úkol očistit nově budovaný sbor od zkompromitovaných 

příslušníků. I přes fakt, že množství osob se rozhodlo z rozdílných důvodů opustit bezpečnostní 

složky státu, podstatnou část nového sboru tvořili stále lidé pracující u této instituce už v době 

nedemokratického režimu. Prvky kontroly také vysílaly signál směrem k veřejnosti, se kterou 

byl potřeba vybudovat vztah založený na důvěře. Poslední, třetí rovina úzce souvisí 

s předchozími dvěma. Řešení personální otázky bylo výslednicí prováděných reforem a 

nastavení prověřovacích mechanismů. Zkoumána je nejen situace, kdy policisté chtěli nadále 

zůstat u policie, ale i stav opačný – důvody jejich odchodu. 

Tematické vymezení této analýzy je demokratizace policie v době přechodu k demokracii 

ve zkoumaných zemích. Zkoumán je konec předchozí instituce policie a následné budování 

nového policejního sboru v demokratické zemi. Práce je časově vymezena počátkem přechodu 

k demokracii a koncem v první polovině devadesátých let. 

                                                           
4 Kapitola pojednávající o české policii obsahuje v institucionální části pojednání o federálním ministerstvu vnitra, 

vzhledem ke státnímu uspořádání Československa v době přechodu k demokracii. Tato část je platná i pro 

slovenskou policii (pozn. aut.). 
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Původní názvy pojmů vyskytujících se v práci, jsou ve většině případů překládány tak, jak jsou 

používány v českém akademickém prostředí. K označení konkrétních bezpečnostních sborů 

v nedemokratických režimech budou využívány následující pojmy. Uniformovaná policie je 

ztotožňována s policií pořádkovou.5 Obsahující ovšem i neuniformovanou složku kriminální 

policie. Může být využito i pojmu státní policie reflektující zřizovatele tohoto sboru. Druhým 

pólem je neuniformovaná policie, často označovaná jako policie tajná. Tato instituce často 

vykonávala řadu činností, které v demokracii plní různé organizace. Proto do portfolia tajné 

policie patřila zpravodajská činnost, ale i policejní úkoly. Práce tajné policie sloužila cílům 

vládnoucího režimu, proto se lze v řadě prací setkat s pojmem (tajná) politická policie. Tento 

pojem není ovšem zcela přesný. Např. československá Státní bezpečnost zahrnovala i Správu 

vyšetřování (Bohman 2010: 157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Anglicky psaná literatura využívá termín regular police (pozn. aut.). 
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TEORETICKÝ RÁMEC 

1. Zdroje 

Hlavním zdrojem poznatků, pro jednotlivé případové studie, se staly knihy, kapitoly 

z kolektivních monografií a sborníků a články v odborných časopisech. Jedná se o práce 

analyzující transformaci policie, celého bezpečnostního sboru, nebo celé země v konkrétních 

zkoumaných případech. Tyto práce zobrazující události z perspektivy historie, politologie, 

sociologie, či mezinárodních vztahů se věnují i personální problematice policejních sborů. 

Cenným zdrojem dat jsou práce, které obsahují svědectví osob, které byly samotnými aktéry, 

či blízkými pozorovateli dění u policie. Důležitým zdrojem se stala elektronická komunikace 

s osobami věnujícími se danému tématu. Někteří z nich byli přímými aktéry transformace 

policie. Mohla tak být rozšířena existující znalost transformačních procesů se zaměřením na 

policejní sbory čtyř zemí střední a východní Evropy. 

Snahou autora práce bylo získat oficiální informace od příslušných policejních sborů, či 

ministerstev vnitra. Bohužel ani v jednom případě tato snaha nebyla úspěšná. Dané instituce 

odpověděly, že nedisponují takovými daty, či nekomunikovaly vůbec. Články dobového tisku 

byly využity jen v minimální míře. Jejich relevance k tématu byla malá, většinou byly zaměřeny 

na kauzy s nepodloženými informacemi. V případě Československa bylo možné částečně 

čerpat i z archivních materiálů. 

Níže zmíněné práce se staly významným zdrojem dat pro zkoumané policejní sbory. Jedná se 

především o práci Miroslava Mareše (2006) Policie a zpravodajské služby v demokratizačním 

procesu v České republice6, vnitřní bezpečnostní (policejní a zpravodajské) složky jsou 

analyzovány v průběhu změny režimu včetně jejich následné reformy. Kirsten Lundberg (1992) 

se ve své případové studii The Czech Republic: Police Reform in a New Democracy zaobírala 

otázkou výstavby ministerstva vnitra a policie na federální i republikové úrovni. Stranou 

nezůstal rozbor nejdůležitějších úkolů hlavních aktérů a překážek kterým museli čelit. 

Pro kapitolu o slovenské policii se stal důležitým zdrojem sborník příspěvků Reforming 

Represive State Apparatus – The Central European Experience editovaný Igorem Blaževićem 

                                                           
6 Zmíněný text, který byl využit pro potřeby této práce je rukopisem, který byl posléze publikován v ruském jazyce 

jako kapitola knihy [Mareš, Miroslav (2006). Policija i specslužby v processe demokratizacii v Češskoj 

Respublike. In: Balík, Stanislav – Pšeja, Pavel, Perechod k demokratii – češskij opyt (Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury), s. 158–178]. 
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a Scottem Hudsonem (2008). Do této práce přispěli svými postřehy i aktéři, či současníci 

demokratizace policie. Jedním z nich byl poslanec československého federálního parlamentu 

Ivan Šimko (2008a; 2008b), který se ve dvou příspěvcích zaměřil na vývoj policie a 

ministerstva vnitra včetně faktorů odlišných od českého procesu transformace. Juraj Kohutiar 

(2008), příslušník kontrarozvědky na federální úrovni, řešil otázku složitosti nakládání 

s bývalými příslušníky tajné policie. Novinář Milan Žitný (2008) zase upozorňoval na výzvy 

pro policii v podobě stále přítomného politického vlivu na její práci. 

Reformu polské policie zmapovala ve svých článcích zejména Maria Haberfeld (1997); 

(Kutnjak Ivković – Haberfeld 2000). Personální obměna patřící mezi širší reorganizaci, kterou 

si policie v Polsku prošla, je dávána do souvislostí s jejím dopadem na funkčnost a práci sboru. 

Autorkou akcentované výzvy spojené s náborem nových policistů byly průvodním znakem 

tranzice nejen pro polskou policii. Podobným případem autora zaměřeného na záležitosti 

policie je v maďarských reáliích István Szikinger (1999b; 2000a). Rychlý obrat od zamýšlené 

transformace policie, která by byla nově decentralizovaná a odpovědná regionálním vládám 

k rozhodnutí uchovat policii komunistického typu je sledován na pozadí účinkování 

konkrétních aktérů. Okolnosti a dopady přetrvání starých struktur, které bránily policii v její 

liberalizaci, se staly oblastí zájmu tohoto výzkumníka. 

E-mailová komunikace vedená s následujícími osobami umožnila lépe uchopit složitý proces 

demokratizace policie. Ivana Kvapilová (2017) z Archivu bezpečnostních složek a Miroslav 

Mareš (2017), profesor politologie na Masarykově univerzitě pomohli objasnit nejasnosti 

ohledně reformy československých ozbrojených složek. Pavel Žáček (2017), bývalý ředitel 

Ústavu pro studium totalitních režimů a Petr Zeman (2017), bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční 

styky a informace vyjasnili fenomén tzv. reaktivovaných. Orientaci v často až protichůdných 

informacích o reformě polské policie pomohli porozumět Andrzej Zybertowicz (2017), 

profesor sociologie na Univerzitě Mikuláše Koperníka a Paweł Tarnawski (2017), bývalý 

policista, dnes působící na Jagellonské univerzitě. Překonat jazykovou bariéru a obecný 

nedostatek zdrojů týkající se demokratizace maďarské policie pomohl překonat zejména István 

Szikinger (2017), prominentní maďarský autor v oblasti reformy a vývoje maďarské policie. 

Szikinger, vzděláním a současnou profesí právník, v době přechodu k demokracii zastával jako 

civilní osoba post vedoucího hlavního oddělení pro policii a pohraniční stráž na ministerstvu 

vnitra. Druhou osobou se kterou byla konzultována demokratizace police v Maďarsku byl 

Vince Vári (2017) působící na Národní univerzitě pro veřejnou správu. 
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2. Teorie 

Teoretickou oporu pro tuto práci poskytne literatura věnující se teoriím přechodů. Tyto teorie 

poslouží jako analytický rámec aplikovaný na transformační procesy policejních sborů zemí 

Visegrádské skupiny. Karel Zetocha (2009a) ve své disertační práci, Změna politického režimu 

a reforma civilní bezpečnostní zpravodajské služby: Česká republika, zkoumal aplikovatelnost 

teorie tranzice, konsolidace demokracie a poznatků studia nedemokratických režimů na českou 

civilní zpravodajskou službu. Výsledkem jeho práce je potvrzená hypotéza o možnosti využití 

teorií, které se zaobírají změnou celého politického systému jen na jeden konkrétní segment 

státu, na bezpečnostní služby. Argumenty pro toto tvrzení přinesly výsledky případové studie, 

které potvrdily teoretické předpoklady o dopadech charakteru starého režimu a způsobu 

přechodu k demokracii na nový režim. Tezi o vztahu mezi charakterem předchozího 

nedemokratického režimu a dostupnými možnostmi demokratizace artikulovali Linz se 

Stepanem (1996: 54–55). 

István Szikinger (2001: 17) tvrdí, že transformace policie je nedílnou součástí transformace 

společnosti čili politické transformace. K pochopení změn funkčního a organizačního 

charakteru, které policie podstoupí, je nutné tyto změny posuzovat v souvislosti s transformací 

politické a ústavní oblasti. Policie stojí v centru změn státu a ve společnosti. Smysl a moc 

policie přesahuje její funkční úkoly. Legitimita policie a její význam pro společnost je odrazem 

činů policie. Stejně tak práce policie ovlivňuje změny ve společnosti. Demokraticky fungující 

policie je v symbióze s demokratickou společností. Efektivní a legitimní policejní sbor je 

v době přechodu, jinými slovy v čase nepokoje, zvýšené míry násilí a nestability, nezbytnou 

podmínkou pro bezpečnost obyvatel. Bez zajištěné bezpečnosti právě policií nemůžeme mluvit 

o cestě ke stabilitě a demokracii (Marenin – Caparini 2004). 

Policie neboli obecně represivní složky často hrají klíčovou roli pro nedemokratické režimy 

různého typu. Problémem však je, že jsou nezbytnou institucí i pro nově se rodící režimy. 

Policejní sbory nemohou být vzhledem ke své důležité funkci a úkolům rozpuštěny. Jejich role 

nespočívá jen ve vynucování a zachování práva, ale může též pomáhat k ustavení režimu, či 

naopak fungovat jako nástroj pro zachování nedemokratického státního zřízení, zastrašování a 

potírání opozice, či jinými funkcemi sloužit režimu. Stejně tak je role policie důležitá během 

samotného přechodu k demokracii (Mareš 2012). 
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Následující teoretická rozvaha se v první části věnuje studiu změny režimu v souvislosti 

s policií. Způsobům přechodu k demokracii, studiu nedemokratických režimů a dalším hlavním 

směrům bádání na poli teorie tranzice se zabývá další oddíl. 

2.1 Teorie tranzice 

V devadesátých letech dvacátého století demokratizační procesy ve střední a východní Evropě 

představovaly impuls pro rozmach teorií přechodů. Nové stěžejní práce navázaly na své 

předchůdkyně ze sedmdesátých let, kdy se přechody k demokracii, či obecně změny politických 

režimů,7 staly důležitým objektem zkoumání, převážně politologie a mezinárodních vztahů 

(Pridham – Vanhanen 1994: 1–6). 

Guillermo O‘Donnell a Philippe C. Schmitter (2013: 5–6) chápou přechod jako vytyčené 

období, probíhající mezi ukončením nedemokratického režimu a nastolením nového 

demokratického, které je nejen časem dynamických změn, ale také časem nestability a nejistoty. 

Během období přechodu k demokracii, kdy ještě nejsou zcela nové, demokratické instituce 

ustanoveny a ty nedemokratické, v rukou starých garnitur, mohou ještě přetrvávat, dochází 

kromě snahy o uspokojení partikulárních zájmů také k boji o určení pravidel a uspořádání, které 

v budoucnu určí vítěze a poražené. Podobně jako jiní autoři poukazují na to, že demokracie 

není vždy výsledným stavem transformačního procesu, ale je jen jednou z možností, jak může 

přechod dopadnout.8 

Marek Ženíšek (2006: 58) mluví o třech teoretických přístupech,9 podle kterých autoři 

vysvětlují demokratizaci. Jedná se o: modernizační, tranzitní a strukturální přístup, kdy se 

každý z nich věnuje odlišným rysům tranzice. Povaha odstraňovaného režimu, příčiny a způsob 

jeho ukončení, aktéři a různé strategie, jednotlivé etapy přechodů, podmínky pro úspěšnou 

transformaci, strukturální a politické změny a jiné vnitřní faktory, a konsolidace demokracie 

jsou hlavními oblastmi zájmu tranzitologů.10 Nezanedbatelnou část prací představují případové 

studie konkrétních transformujících se zemí. Otázkou zůstává, zda je vůbec možné stanovit 

obecný model, jak se země transformují, vzhledem ke zcela odlišnému prostředí a okolnostem. 

                                                           
7 V období sedmdesátých let autoři analyzovali přechody k demokracii v Jižní Americe, Španělsku a Portugalsku. 

Dřívější práce se zabývaly protichůdnými procesy, situacemi po zhroucení demokratického uspořádání (Pridham 

– Vanhanen 1994: 1–6). 
8 Obecné používání pojmu „přechod k demokracii“ může být proto v určitých případech matoucí (Przeworski 

1995: 37). V této práci jsou pojmy: tranzice, transformace, reforma a přechod k demokracii užívány jako 

synonyma. Námi zkoumané případy jsou příklady přechodu od nedemokratického stavu k demokratickému 

zřízení. 
9 Ty se mohou ještě dále dělit na modely demokratizace zabývající se konkrétními faktory přechodu. 
10 Zde je důležité podotknout, že mnohé z konceptů a termínů různých autorů se překrývají, ale i doplňují. Jak se 

později ukáže u typologií přechodů, jeden fenomén mohou různí autoři nazývat odlišnými termíny. 
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Podle Rustowa (1970: 346) vede ke vzniku demokracie mnoho cest, mnoho rozličných faktorů 

ovlivňuje jejich úspěšnost, stejně tak postoje konkrétních aktérů se mohou lišit. 

Studium teorie přechodů je úzce spojeno s dalšími disciplínami, zejména politologického 

bádání. Jedná se především o studium nedemokratických režimů a teorie demokracie.11 Z těchto 

oblastí je pro studium tranzice důležitá povaha odstraňovaného režimu, respektive ustavení a 

konsolidace demokracie. V centru zájmu výzkumníků je charakteristika těchto režimů 

umožňující jejich dělení, obecné definování pojmů a typologii jednotlivých režimů. 

Autoři věnující se nedemokratickým režimům rozlišují dva základní typy: totalitní a 

autoritářské. Nejvýznamnějším teoretikem v oblasti studia těchto režimů je Juan J. Linz (2000) 

s knihou Totalitarian and Authoritarian Regimes. O autoritářských režimech píše také 

Giovanni Sartori (1993) ve své dvoudílné knize Theory of Democracy nebo Paul Brooker 

(2014). Raymond Aron (1993) a jeho kniha Demokracie a totalitarismus, Hannah Arendt 

(2000) a její třísvazková publikace nazvaná Původ totalitarismu, Carl J. Friedrich a Zbigniew 

K. Brzezinski (1965) a jejich společně sepsané dílo s názvem Totalitarian Dictatorship and 

Autocracy, a Jacob L. Talmon (1998) a O původu totalitní demokracie jsou významnými autory, 

kteří se věnují totalitarismu a totalitním režimům. 

Juan J. Linz a Alfred Stepan (1996) rozšiřují klasifikaci a přidávají posttotalitní režimy. Tři 

typy posttotalitních režimů – raný, zamrzlý a zralý – se liší v míře uchování kontrolních 

mechanismů společnosti. Pokud je porovnán faktor plurality v různých oblastech státu, 

v totalitním režimu je pluralita zcela potlačena. Zralý posttotalitarismus se naopak může 

vyznačovat relativní volností v určitých segmentech státu, např. v kultuře. Juan J. Linz a 

Houchang E. Chehabi (1998) mluví v knize Sultanistic Regimes o sultanistických režimech. 

Posledním zmiňovaným typem jsou hybridní režimy, definované např. Fareedem Zakariou 

(1997), který používá termín „neliberální demokracie,“ který se poprvé objevil v jeho článku 

The Rise of Illiberal Democracy. Nebo Larry J. Diamond (2002) mluví v článku Thinking About 

Hybrid Regimes o „rozvíjející se“ demokracii. 

2.2 Pět kategorií tranzitologické literatury 

Tranzitologickou literaturu lze, na základě jejího zaměření, rozdělit do pěti kategorií. První 

kategorie obsahuje díla pojednávající o (vnitřních) faktorech a jejich vlivu na demokracii, druhá 

kategorie uvádí práce pokoušející se o etapizaci přechodu, další práce jsou uspořádány okolo 

                                                           
11 Součástí bádání v této oblasti jsou i otázky vymezení demokracie a jejích různých forem. Příkladem může být 

politologická teorie Roberta A. Dahla (2006), který přispěl do debaty termínem „polyarchie.“ 
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tématu ukončení starého režimu, čtvrtou skupinu je možné identifikovat podle zaměření na 

aktéry a jejich strategie, poslední a nejobsáhlejší skupinou jsou díla o typech přechodů. 

Mezi další významné autory zabývající se teorií přechodů patří Jerzy Wiatr (1992) a jeho Four 

essays on East European democratic transformation, Leonardo Morlino (1998) a Democracy 

between Consolidation and Crisis: Parties, Groups, and Citizens in Southern Europe, Thomas 

Carothers (2002) a jeho článek The End of the Transition Paradigm, či souborné dílo 

Democratization editované Davidem Potterem, Davidem Goldblattem, Margaret Kiloh a 

Paulem Lewisem (1997). 

Zástupci česky psané literatury jsou především Vladimíra Dvořáková a Jiří Kunc (1994), kteří 

se v knize O přechodech k demokracii, věnují přehledu autorů a jejich konceptů týkajících se 

problematiky změny režimu. Studie mapuje fáze přechodu od konce starého 

(nedemokratického) režimu a jeho charakteristiky, přes budování nových (demokratických) 

institucí až po vypořádání se s minulostí. Též analyzuje transformační proces 

v Československu. Kapitola Teorie přechodů v knize Blanky Říchové (2014) Přehled 

moderních politologických teorií představuje na pozadí vývoje tranzitologie nejvýznamnější 

autory a práce tohoto odvětví. Marek Ženíšek (2006) ve své knize Přechody k demokracii 

v teorii a praxi představuje typologie nedemokratických režimů podle různých autorů, stejně 

jako koncepty v rámci teorie přechodů, které později demonstruje na řadě historických příkladů. 

2.2.1 (Vnitřní) faktory a demokracie 

První kategorii objevující se v tranzitologické literatuře lze označit jako „vnitřní faktory a 

demokracie.“ V těchto pracích je analyzována souvislost mezi charakterem daného státu a 

typem politického systému, demokracií. V knize Political Man: The Social Bases of Politics 

dochází Seymour Martin Lipset (1960) po komparaci sady ukazatelů v konkrétních zemích k 

tezi, že existuje přímý vztah mezi socioekonomickým rozvojem, či modernitou společnosti a 

demokracií. 

Barrington Moore (1966) ve své knize Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord 

and Peasant in the Making of the Modern World porovnává vývoj v několika zemích a 

poukazuje jak odlišný sociální rozvoj a industrializace společně s různými prvotními režimy 

vedou k odlišným typům režimu: demokracii, fašismu a komunismu. Moore zdůrazňuje, že 

násilí, či revoluce musí předcházet demokratickému zřízení. Podle autora, další podmínkou pro 

demokracii je vrstva buržoazie. 
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Dietrich Rueschmeyer spolu s Johnem D. Stephensem a Evelyne Huber Stephens (1992) 

v knize Capitalist Development taktéž hledal spojitost mezi strukturálními faktory, v jeho 

případě dělnickou třídou, a demokracií. Graeme J. Gill (2000) ve své knize The Dynamics of 

Democratization. Elites, Civil Society and the Transition Process sumarizuje a kriticky reaguje 

na dosavadní koncepty teorie přechodů (k demokracii). Autor považuje občanskou společnost12 

za klíčového aktéra transformačního procesu, který musí být pro pochopení demokratizačního 

procesu brán v potaz. Reaguje tak na autory vyzdvihující roli elit. 

2.2.2 Etapy přechodů 

Autoři, kteří se zaměřili na přechodné období, mezi odstraněním starého režimu a nastolením 

nového, se pokusili toto období rozfázovat na etapy a určit tak další směřování procesu 

transformace. Této otázce se věnují především publikace autorů Dankwarta A. Rustowa (1970) 

a Adama Przeworského (1991). V těchto pracích je zájem upřen na faktory a problémy, které 

mohou přechod a jeho vývoj urychlit, či naopak zbrzdit, nebo mu celkově zamezit.13 Pozornost 

je věnována způsobu provádění změn a vnitřní dynamice celého transformačního procesu. 

Změnu režimu je potřeba chápat jako dynamický proces, nejen jako výsledek sociálních, 

ekonomických a jiných procesů. Przeworski (1991) navazuje na průkopníka tohoto směru 

Rustowa (1970) a přichází s podrobným rozčleněním průběhu tranzice. Zabývá se jednotlivými 

aktéry a analyzuje jejich rozhodnutí a kroky během celého procesu demokratizace. 

Případné detailnější fázování se už týká konkrétního transformačního procesu. Tady můžeme 

zmínit Samuela P. Huntingtona (2008) a jeho rozpracované typy přechodů během třetí vlny 

demokratizace, více níže. Graeme Gill (2000) se v analýze demokratizačních procesů 

postkomunistických zemí soustředil na řadu oblastí v dílčích fázích transformace. Během 

hroucení režimů ho zajímala ekonomická krize, politická mobilizace, tlak a vliv mezinárodního 

prostředí a nejednotnost v rámci režimu. Dále to byly tyto oblasti: liberalizace, smlouvy a 

vyjednávání o demokracii, občanská společnost, role jednotlivců, podoba tranzice a path 

dependence. 

Konečnou fází přechodu, ustavením a konsolidací demokracie, se zabývá Klaus von Beyme 

(2000), Wolfgang Merkel (1996), ale i Samuel P. Huntington (2008). Scott Mainwaring, 

Guillermo O’Donnell společně s J. Samuel Valenzuela (1992) patří k editorům knihy Issues in 

                                                           
12 V knize Democracy and Post-Communism. Political change in the post-communist World Gill (2001) analyzuje 

roli občanské společnosti ve východní Evropě a zemích bývalého Sovětského svazu. 
13 Celý proces transformace může selhat, či se zastavit na mrtvém bodě. Pro Rustowa (1970) je demokracie, jako 

výsledný stav transformačního procesu, jen jednou z možností, jak takový proces může skončit. Demokratické 

zřízení může být dokonce nezamýšleným východiskem bojů, které probíhají ve společnosti. 
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Democratic Consolidation. The New South American Democracies in Comparative 

Perspective, která analyzuje některé potíže ekonomického, politického i sociálního rázu se 

kterými se nově demokratizované země Jižní Ameriky musely potýkat. 

2.2.3 Ukončení režimů 

Analýza empirických způsobů a cest ukončení nedemokratických režimů vedla posléze autory 

k vytvoření řady obecných kategorií. Typickým představitelem tohoto proudu je Alfred Stepan 

(1986), který ve své práci Paths Toward Redemocratization: Theoretical and Comparative 

Considerations14 vymezil osm různých typů možného ukončení nedemokratických režimů. 

Položil tak základy klasifikace procesů vedoucích k ukončení režimů. Jedná se o tyto typy: 

vnitřní restaurace po dobytí zvnějšku, vnitřní přeformulování, zvnějšku monitorované 

nastolení, redemokratizace zahájená zevnitř autoritářských režimů, ukončení režimu tlakem 

společnosti, pakt mezi politickými stranami, organizovaná násilná revolta koordinovaná 

reformistickými stranami a revoluční válka vedená marxisty. 

The Breakdown of Democratic Regimes od Juana J. Linze a Alfreda Stepana (1978) představuje 

dílo, které jak už název napovídá, zkoumá procesy, které vedly k pádu demokratického zřízení 

a ustanovení nedemokratického režimu. Toto souborné dílo je složeno ze čtyř dílů. Teoretičtěji 

zaměřené Crisis, Breakdown and Reequilibration15 se obecně zabývá otázkou pádu 

demokratických režimů. Díly Europe; Latin America; a Chile16 už konkrétně analyzují procesy 

v rámci případových studií. 

V práci Luciana Martinse (1986) nazvané The „Liberalization“ of Authoritarian Rule in Brazil 

autor zdůrazňuje některé poznatky k pádu autoritářských režimů a jejich přechodu 

k demokracii. Martins mluví o tom, že i přes současnou stabilitu autoritářského režimu, je režim 

přesto objektem nepřetržité změny a přizpůsobování. Podmínkou transformace takovéhoto 

režimu není převrat, ke změně může dojít „evolučními“ procesy. Demokracie, jako výsledný 

stav, je jen jednou z možností vývoje. Typologie přechodů zahrnuje dvě varianty: kontinuální 

a diskontinuální přechod. 

                                                           
14 Práce vyšla v rámci řady knih Transitions from Authoritarian Rule editované autory: Guillermem O’Donnellem, 

Philippem C. Schmitterem, a Laurencem Whiteheadem (1986), do které přispěli odborníci na tranzitologii. Kromě 

zmíněných, například Adam Przeworski, Terry Lynn Karl nebo Abraham F. Lowenthal. Názvy jednotlivých knih 

znějí: Southern Europe; Latin America; Comparative Perspectives a Tentative Conclusions about Uncertain 

Democracies (tento díl sepsali jen O’Donnell se Schmitterem). Některé příspěvky, jako například ten Alfreda 

Stepana (1986) přicházejí s poznatky pro teoretické uchopení transformačních procesů. Jiní autoři analyzují 

konkrétní historické případy. Obecně knihy shromáždily dosavadní znalosti tranzitologie. 
15 Juan J. Linz je jediným autorem této části. 
16 Autorem tohoto svazku je J. Samuel Valenzuela. 
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2.2.4 Aktéři a taktika 

Specifická kritéria během doby konce režimu se stala polem výzkumu pro další politology. 

Jedním z takových kritérií jsou aktéři tranzice. Leonardo Morlino (1980 cit. dle Ženíšek 2006: 

60) představil dva modely přechodu k demokracii, na základě identifikace hybné síly. V 

reformátorském modelu iniciativa na změnu vychází od elit nedemokratického režimu. I přes 

nízký výskyt násilí, policie a armáda patří mezi klíčové aktéry. Naopak masová společnost se 

podílí jen do malé míry. Diskontinuitní model identifikuje velké zapojení masové společnosti, 

velkou míru násilí, ale také absenci policie a armády. Tento model pracuje v kratším časovém 

rámci. 

Autoři Terry Lynn Karl a Philippe C. Schmitter17 (1991a) své práci Modes of Transition in 

Latin America, Southern and Eastern Europe kladou důraz na aktéry, kteří si volí konkrétní 

strategie, což zásadně ovlivňuje celkový průběh tranzice, stejně jako konečný stav. Obě veličiny 

jsou různě kombinovány. Na straně aktérů autoři rozlišují elity a masy, které volí mezi 

multilaterálním – kompromisem, či jednostranným – silou jednáním. Kategorie pakt a vnucení 

jsou započaty (politickými) elitami, reforma a revoluce jsou v režii mas. Pro dosažení úspěšné 

demokratizace se jeví jako nejvhodnější přechod paktem nebo reformou. Tyto varianty jsou 

založené na ochotě ke kompromisu. 

Samuel Huntington18 (2008) ve své knize, Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého 

století, vymezuje demokratizační vlny a protivlny.19 Během demokratizační vlny se odehraje 

větší počet přechodů k demokracii než k nedemokratickým režimům. Transformační přechody 

námi vybraných zemí spadají do zatím poslední, třetí vlny, která začala v roce 1974. Podobně 

jako jiní autoři, Huntington rozlišuje politické skupiny podílející se na demokratizaci na základě 

jejich postoje k demokracii (pro/proti) a dělení vláda/opozice. V rámci opozice se jedná o 

radikální extremisty a umírněné demokraty. V případě vlády to jsou reformátoři, 

demokratizátoři, liberálové, či stoupenci starých pořádků. Během tranzice hrají důležitou roli 

tři definované vztahy, a to mezi: vládou a opozicí, reformátory a stoupenci starých pořádků (ve 

vládnoucí koalici) a mezi umírněnými demokraty a opozičními extremisty. 

                                                           
17 Autoři jsou též podepsaní pod významný článek What Democracy Is… and Is Not taktéž definující 

charakteristiky politického zřízení (Karl – Schmitter 1991b). 
18 Články How Countries Democratize a Will More Countries Become Democratic? společně s dříve vydanou 

knihou Political Order in Changing Societies zabývající se demokratizací zemí patří mezi další důležitá díla tohoto 

autora (Huntington 2009; Huntington 1984; Huntington 1968). 
19 Na Huntingtonovy premisy reaguje Larry J. Diamond (1996) článkem Is the Third Wave Over? 
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2.2.5 Typy přechodů 

Oblíbenou oblastí zájmu badatelů věnujících se teoriím tranzice se stalo vytváření typologií 

ukončení režimu, které jsou založené na rozdílných faktorech. Na toto téma vzniklo množství 

prací. V řadě případů dochází k rozdílnému pojmenování stejných, nebo velmi podobných jevů 

a typů. Donald Share (1987), ve svém článku Transitions to Democracy and Transition through 

Transaction, představuje typologii přechodů z autoritářského režimu k demokratickému 

zřízení. Share rozlišuje čtyři různé typy: posílení demokratizace, přechod zlomem, přechod 

revolučním bojem a přechod transakcí. Podmínky přechodu transakcí se odlišují od těch 

provázejících zbylé tři typy, jak autor dokládá na příkladu demokratizace Španělska 

v sedmdesátých letech. V tomto případě sehrály klíčovou roli postoje a dovednosti elit, jak při 

zahájení tranzice, tak při jejím samotném průběhu. 

Rozvinutí oblasti typologie přechodů se věnovali i další autoři. Scott Mainwaring, v článku 

napsaném s Eduardem Violou (1985), rozlišil a pracoval se třemi typy: přechod transakcí, 

přechod oddělováním/vyproštěním a přechod v důsledku porážky režimu. Autoři reagují na 

přechody v Jižní Americe a tamější charakter nedemokratických režimů a procesů. Guillermo 

O’Donnell klasifikuje jen dva typy, přechod transakcí a kolapsem režimu. Juan J. Linz dělí 

nerevoluční přechody na ruptura by golpe, což lze přeložit jako zhroucení ranou, či šokem a 

reforma pactada, neboli sjednanou reformou. Giuseppe Di Palma20 je považován za autora 

termínu přechod transakcí (Mainwaring 1989). 

Huntington (2008; 2009) rozlišuje také tři typy přechodů k demokracii: přerody (Maďarsko), 

výměny (Československo a Polsko) a přeměny. Jak už bylo řečeno, Huntington rozfázoval 

transformační procesy, k nimž došlo během třetí vlny demokratizace. V rámci přerodů autor 

rozlišil pět fází, čtyři z nich patří ještě do období nedemokratického režimu. Jedná se o: nástup 

reformátorů, získání moci, nezdar liberalizace, zpětná legitimita: potlačování stoupenců starých 

pořádků a kooptování opozice. Výměny mohou být rozděleny do tří fází: střetnutí o svržení 

nedemokratického režimu, vlastní zhroucení režimu a boj, který nastane po pádu režimu. Určité 

kroky byly identifikovány i u přeměn, konkrétně čtyři: vláda zahájila liberalizační procesy, 

alespoň v omezené míře a začala ztrácet moc a autoritu, reakce opozice na oslabení vládní 

pozice a celospolečenské uvolnění s cílem získat větší podporu, vystupňovat tlak na vládu 

s konečným důsledkem jejího svržení, vláda z pozice držitele moci zavedla protiopatření, která 

mají za úkol zamezit stupňování tlaku ze strany opozice a potlačit kritiky režimu, předešlé 

                                                           
20 Di Palma (1990) se ve své knize To Craft Democracies. An Essay on Democratic Transitions zabývá kroky 

během tranzice, které povedou k demokracii. 
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kroky odhalily, že situace je pro obě strany patová, strany se tudíž snaží naleznout konsensuální 

řešení. 

Juan J. Linz spolu s Alfredem Stepanem (1996) stojí za knihou Problems of Democratic 

Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. 

Autoři identifikují řadu proměnných, na základě, kterých analyzují řadu případových studií. 

Mezi zmíněné proměnné patří povaha odstraňovaného režimu (autory redefinované moderní 

typy nedemokratických režimů) a její vliv na průběh transformace a její výsledný stav, či 

charakter společnosti a elit. Mezi zkoumanými zeměmi jsou i země relevantní pro tuto práci. 

Základní tezí práce Geralda L. Muncka a Carol Skalnik Leffové (1997) s názvem Modes of 

Transition and Democratization: South America and Eastern Europe in Comparative 

Perspective je, že způsob průběhu transformace určuje pravidla pro další uspořádání a ovlivňuje 

tak vývoj nového politického systému. Ovlivněno je zejména: nastavení pravidel pro politické 

elity, ochota přijmout nově nastavené podmínky a nové ústavní normy. Autoři rozlišují několik 

typů přechodů, které jsou výslednicí aktérů a jimi zvolené strategie. Aktéři: elity (držitelé moci) 

/opoziční elity/obě skupiny dohromady volí z těchto strategií: 

konfrontace/přizpůsobení/kombinace obou strategií. Kombinací vznikají čtyři možnosti, které 

lze označit za krajní: revoluce shora, sociální revoluce, reforma zdola a konzervativní reforma 

a tři umírněné: reforma zlomem (Československo), reforma vyproštěním (Maďarsko) a reforma 

transakcí (Polsko). Teorie je aplikována na země východní Evropy a Latinské Ameriky. 

2.3 Tranzice a policie 

Autoři analyzující demokratizační procesy se zaměřují na různé aspekty celého vývoje událostí, 

jak bylo uvedeno výše. S ohledem na ozbrojené složky, či konkrétněji policii, se literatura 

omezuje spíše jen na přiznání jejího významného postavení v demokratizačním procesu než na 

podrobnou analýzu její role a charakteru transformace.21 Ozbrojené složky, jako důležitý aktér 

demokratizačního procesu, jsou ztotožňovány více s institucí armády než přímo s policií.22 

Armáda má potenciál zabránit možným demokratizačním procesům ve společnosti z pozice 

síly, postavení v režimu a jejího vlivu a udržet tak stávající režim u moci. Pro demokratizátory 

je proto důležité mít armádu na své straně, nebo přinejmenším zajistit, aby armáda byla 

neutrálním aktérem (Linz 2000). 

                                                           
21 Práce spojující témata policie a demokratizace se ve většině případů věnují reformě policie ve smyslu větší 

demokratizace postupů, mechanismů a celkového nastavení policie, nikoli přechodu policie nedemokratického 

režimu k policii pracující v demokratickém zřízení. 
22 A pokud s policií, tak spíše s tou tajnou. 
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Na druhou stranu, policie je také ozbrojeným bezpečnostním sborem a nezbytnou složkou 

každého státního zřízení. Funkcí policie je především vynucování a zachovávání práva. Policie 

slouží k zajištění vnitřního pořádku a vnitřní bezpečnosti, plní úkoly vedoucí k ochraně 

bezpečnosti osob a majetku, chrání veřejný pořádek a předchází trestné činnosti (Policie ČR 

2015). Policii tedy můžeme chápat jako garanta vnitřní bezpečnosti, podobně jako chápeme 

armádu jako garanta bezpečnosti vnější. Úloha policie v rámci přechodu může být tedy do jisté 

míry podobná úloze armády. Ozbrojené složky jsou nejčastěji v této situaci spojovány 

s potlačováním protestů, zásahům proti demonstrantům, či s jinými prvky kontroly společnosti, 

jako je dohled nad sdělovacími prostředky (Mareš 2012).23 Role policie a její rozměr se liší 

podle druhu a průběhu přechodu k demokracii. 

Významnou oblastí výzkumu jsou práce věnující se transformaci policie ve směru definování 

určitých znaků, principů nebo požadavků, které musí policie naplnit, pokud chce být chápána 

jako demokratická a demokraticky fungující. Diskutovány jsou také výzvy, kterým reformující 

se sbory musí čelit. Mezi autory věnující se „democratic policing“ patří Dilip K. Das a Otwin 

Marenin (2000), Markus H. F. Mohler (2009), či David H. Bayley (2001: 13–15), který přichází 

se čtyřmi normativními předpisy, které musí policie udělat, aby byla usnadněna její 

transformace. Předpisy jsou následující: 1) nejvyšší operační prioritou policie musí být sloužit 

potřebám jednotlivých občanů a skupin, 2) policie musí být odpovědná právu, nikoli vládě, 3) 

policie musí chránit lidská práva, zejména ty, která jsou potřebná pro nespoutanou politickou 

aktivitu, která je charakteristickým znakem demokracie, 4) činnosti policie by měly být 

transparentní. Jako opak demokraticky fungující demokracie můžeme chápat „regime policing“ 

a jeho principy. 

Implementace a přijímání demokratických principů patří mezi analyzované oblasti knihy 

Transforming Police in Central and Eastern Europe. Process and Progress editované Marinou 

Caparini a Otwinem Mareninem (2004). Analýza námi zkoumaných demokratizačních procesů 

policejních sborů patří mezi 14 případových studií této knihy.24 Mezi další autory věnující se 

                                                           
23 Nesmíme též zapomínat na jiné útvary, konkrétně tajné služby. Ty musí projít reformou také. Občanská 

společnost tyto složky často vnímá jako nejhorší a nejrepresivnější část režimu vzhledem k jejich činnosti 

namířené na potírání opozice a útlaku obyvatel. Tyto složky by měly být rozpuštěny. Pro nově budovaný sbor je 

důležité lidem spjatým s tajnými službami (sem patří i informátoři) zamezit přístup do jeho řad. Příslušníky nových 

sborů se musí stát lidé vycvičení v demokratickém zřízení, ideálně za pomoci zahraničních partnerů. 

Profesionálové, kteří nebyli svázáni s režimem mohou pokračovat ve své práci, ale základ všech složek tajných 

služeb musí být nahrazen. Nedílnou součástí vypořádání se s minulostí je zpřístupnění archivů tajných služeb 

badatelům, respektive složkám činným v trestním řízení pro prošetření činů spáchaných v nedemokratickém 

režimu. Nově vybudované tajné služby musí mít přesně vymezený rámec pravomocí a úkolů (Mareš 2012). 
24 Slovensko není samostatnou kapitolou této knihy. Vzhledem k federativnímu uspořádání Československa je 

v kapitole pojednávají o české policii historická část platná ovšem i pro Slovensko (pozn. aut.). 
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reformám a vývoji policejních sborů obecně patří např. Philip C. Stenning a Clifford C. 

Shearing (2005), nebo Mark Shaw (2002). 

Důležitým úkolem pro demokratizátory, podobně jako u armády, je ustavení civilní kontroly 

nad policií. Policie musí být neutrální a uchráněna politickému tlaku (Kaldor – Vejvoda 1997: 

63). Musí být ustaven dohled nad její činností. Kromě toho, že prezident policie je jmenován 

ministrem vnitra, voleným představitelem výkonné moci, dohled drží parlament, nejčastěji 

parlamentní komise. Vnitřní kontrola je zajišťována inspekcí policie. Po vypořádání se s 

nastalou situací po pádu režimu je nejlepší rozpustit ty jednotky policie, které se podílely na 

potírání demokratické opozice, a stejně tak propustit veškeré jednotlivce svázané s režimem. 

Vzhledem k úloze policie, není rozpuštění celého sboru možné. Pro správné fungování policie 

musí být nastaveny takové podmínky, které umožní profesionální službu, včetně adekvátního 

finančního ohodnocení a tréninku a vzdělání nově přijatých policistů (Mareš 2012). 

Důvěryhodnost nově budovaného sboru a jak na policii nahlíží občanská společnost je zásadním 

bodem reformy. Policie je v očích veřejnosti spojována s praktikami předchozího režimu a mezi 

lidmi převládá nedůvěra k tomuto ozbrojenému sboru. Průzkumy veřejného mínění, zkoumající 

důvěru občanů v policii a spokojenost s její prací, jsou způsobem analýzy demokratizace 

policie (Lundberg 1992: 16). Pokud občané považují činnost policie za více ohrožující než 

ochraňující, dodávající pocit bezpečí, a to z důvodů korupce, násilného chování vůči 

obyvatelům a naplňování jen vlastních zájmů, dosažení legitimity je v tomto případě složitým 

úkolem. To se přenáší na celý státní aparát (Zernova 2013). Pokud však policie začne fungovat 

na základě demokratických principů, občané uvidí, že neslouží vládnoucímu režimu, či 

vlastním zájmům, ale společnosti, proces demokratizace bude posílen (Travis 1998). 

Další práce se zaměřují na vývoj instituce policie jako takové. Jsou analyzovány změny 

v organizační struktuře a právní změny měnící pravomoci policie. Tyto práce se zaobírají 

vývojem policie v širším měřítku. Nejsou tak svázány obdobím transformace v demokratické 

zřízení. Věnují se proto trendům a výzvám, které před sbory stojí a kterým se budou v budoucnu 

věnovat (Meško – Fields – Lobnikar – Sotlar 2013). 

V době transformace vzrůstá kriminalita a objevují se nové formy zločinů a hrozeb. Mohou 

také vzniknout extremistické skupiny, které budou usilovat o obnovení starého režimu, či o 

vznik jiné formy nedemokratického zřízení. V rámci národnostně heterogenních států se mohou 

navíc objevit secesionistické tendence (Mareš 2012). Vývoj kriminality se tak stal častým 

zájmem kvantitativního výzkumu. 
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Otázkou zůstávají vlastní zájmy policie během přechodu k demokracii. Kromě snahy o udržení 

stávajícího postavení, vlivu a dalších „benefitů“ vyplývajících z napojení na vládnoucí režim, 

můžeme zmínit obavu z demokratizace ve smyslu možného odhalení činností v období 

nedemokratického režimu, které demokratická společnost považuje za nedemokratické, 

nemorální, či nelegální. S možným strachem z neznámého je spojena otázka dalšího profesního 

uplatnění policistů v novém režimu. Zvláštní situace může nastat u elit s vazbami na policii. 

Aktéři musí vyhodnocovat situaci, zda výhodnější statky bude nabízet zachování tohoto 

partnerství, či naopak elity budou chtít, nebo budou nuceni tyto vazby zpřetrhat. Důvody mohou 

být různé, ekonomické pohnutky mohou být jedněmi z nich. 
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PŘÍPADOVÉ STUDIE 

3. Česká republika 

3.1 Úvod 

V této kapitole je ve třech úrovních sledována reforma policejních složek po roce 1989. První 

z nich je rovina institucionální. I na této úrovni je ovšem kladen důraz na aktéry, kteří v jejich 

rámci figurují. Tato oblast zahrnuje ministerstvo vnitra, ale i zrušení Státní bezpečnosti. Druhá 

část se věnuje oblasti prověření osob dříve pracujících v bezpečnostním aparátu 

komunistického režimu. Důležité bylo jak naložit s bývalými příslušníky bezpečnostních sborů 

komunistického režimu.25 Řada bývalých členů policie odešla dobrovolně, jiní ovšem nikoli. 

Musela se zajistit důvěryhodnost nově budovaného sboru (Mareš 2006: 7–8). Pro tyto účely 

byly kromě prověrkových a občanských komisí zřízeny lustrační zákony.26 Tyto mechanismy 

měly zajistit, že nové policejní sbory neponesou personální břímě z minulosti (David 2003: 

387–188). Třetí úroveň transformace policie sleduje samotný proces obměny pracovníků 

policie. 

Charakter komunistického režimu v Československu šlo v době tranzice označit za zamrzlý 

posttotalitarismus. Komunistická strana, která byla stále v čele země, téměř beze změny 

uplatňovala většinu svých kontrolních mechanismů. Na druhou stranu, část kritiků režimu byla 

do jisté míry „tolerována.“ Zkostnatělý a slábnoucí režim poté nebyl schopen reagovat na úsilí 

volající po ukončení vlády jedné strany. Přechod Československa k demokracii je typizován 

jako tranzice kolapsem. Po studentských protestech se komunistický režim zhroutil a moc byla 

předána prozatímní vládě (Linz – Stepan 1996: 42–51; 295). Způsob konce starého režimu se 

na základě práce Karlové a Schmittera (1991a: 275–277) jeví jako případ spadající do modelu 

reforma – přechod je nenásilný, založený na mobilizaci mas a ujednaném kompromisu vzešlém 

ze společného jednání.27 

                                                           
25 Situace v personální oblasti republikové policie byla podobná té na federální úrovni (Lundberg 1992: 4–5). 

Součástí policie byli až do konce března 1993 vojáci základní služby (Policie ČR 2017a). 
26 Jedná se o tuto dvojici právních předpisů: „velký lustrační zákon“ (zákon č. 451/1991) a „malý lustrační zákon“ 

(zákon č. 279/1992). Oba tyto zákony zamezují výkonu služby u policie a v jiných bezpečnostních sborech, či  
složkách státní správy lidem spjatým a spolupracujícím s komunistickým režimem, konkrétně například se Státní 

bezpečností, či Lidovými milicemi. 
27 Vzhledem k tehdejšímu federálnímu zřízení skládajícího se ze dvou zemí je tento odstavec platný i pro 

Slovensko. Co se týká charakteru režimu, i přes určité rozdíly se nejednalo o podstatné odlišnosti (Civín 2004: 

111). 
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Proměny policie nereagovaly jen na transformaci ve smyslu změny režimu, ale také na rozpad 

Československa na dva státy. Vznik Policie ČR tak byl výslednicí dvou procesů – federalizace 

(policie na federální tak na úrovni obou republik) a dekomunizace (zrušení Veřejné 

bezpečnosti, respektive celého Sboru národní bezpečnosti) (Mareš – Suchánek 2015: 80).28 

Průběh ukončení komunistického režimu a tranzice celé země ovlivnili transformaci samotné 

policie.29 Nepřítomnost násilí během přechodu k novému demokratickému zřízení vedl k 

postupným reformám bezpečnostních složek. Relativně poklidný průběh měl však i stinné 

stránky (Mareš 2006: 1; 5–6). 

Před listopadem 1989 existoval Sbor národní bezpečnosti, vnitřní bezpečnostní aparát 

komunistického Československa, který spadal pod ministerstvo vnitra a plně sloužil zájmům 

komunistické strany. Skládal se z Veřejné bezpečnosti a Státní bezpečnosti.30 Veřejná 

bezpečnost plnila funkci pořádkové, uniformované policie. Státní bezpečnost byla politicky 

orientovanou institucí, ve které se snoubily policejní a zpravodajské úlohy. S pádem 

komunistického režimu se nástupnickou institucí stal Federální policejní sbor České a 

Slovenské federální republiky, který vznikl v srpnu 1991. Na úrovni republik to byla policie 

česká a slovenská.31 Po rozpuštění Státní bezpečnosti, ke kterému došlo už v únoru 1990, tak 

zanikla i Veřejná bezpečnost, druhá složka Sboru národní bezpečnosti. Ta do této doby působila 

téměř beze změn, na institucionálním poli nepodstoupila žádnou výraznější transformaci 

(Mareš 2006: 2–3; 8). Na rozdíl od Státní bezpečnosti, která byla rozpuštěna, v případě Veřejné 

bezpečnosti došlo v roce 1991 k „symbolické“ změně jejího názvu a transformaci na Policii 

České republiky. Bývalí příslušníci Veřejné bezpečnosti byli převedeni do sboru policie (Tvrdá 

2016: 12–13). 

3.2 Instituce 

3.2.1 Federální ministerstvo vnitra 

Politickým představitelům trvalo více než rok reorganizovat federální ministerstvo vnitra a tím 

pádem i policii (Lundberg 1992: 4). Ministerstvo vnitra bylo po několik prvních týdnů od 

počátku revoluce bez svého ministra (Ruml 2006: 111). Policejní důstojníci včetně řadových 

policistů se obávali, že dosazení člena disentu do čela ministerstva by mohlo být pro ně 

                                                           
28 Třetím procesem je depolitizace – zákaz členství a činnosti v politických stranách a hnutích vedoucí k zamezení 

vlivu stranické nomenklatury (zákon č. 74/1990). 
29 Jedním z prvků může být rozhodnutí nezakázat komunistickou stranu (Šimko 2008b: 41). 
30 Třetí složkou byl Pohotovostní sbor, který působil zejména v pohraničí (Bohman 2010: 160). 
31 Kompetence Policie ČR a federálního sboru byly rozdělené. Policie ČR působila jen na území České republiky 

(zákon č. 283/1991; zákon č. 333/1991). 
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ohrožením, ve formě politické msty (Bureš 2006: 200). Nástup nového ministra vnitra Richarda 

Sachera, z Československé strany lidové, který se ujal funkce 30. prosince 1989, ukončil 

dlouholeté ovládání ministerstva vnitra Komunistickou stranou Československa. Odlišný 

pohled na personální politiku ministerstva vnitra a reformu policie vedly ke sporům ministra 

s Občanským fórem. Neshody vyústily až do fáze, kdy byly na federálním ministerstvu ve 

skutečnosti dvě vládnoucí místa – Sacherova administrativa a Občanské fórum (Blažek 2006: 

176). Situaci nezmírnily ani ustavené prověrkové a občanské komise, které měly úlohu veřejné 

kontroly dohlížející na personální obměnu na ministerstvu vnitra. Členy těchto komisí byly i 

delegáti z Občanského fóra (Ústav pro studium totalitních režimů 2017d). 

Reformátoři chtěli oslabit moc ministerstva, jeho dřívější kompetence byly proto přesouvány 

jiným resortům. Tyto debaty se odehrávaly ještě v době federace, kdy se přemýšlelo, jaké 

pravomoci, či autonomii obdrží jednotlivé republiky. Čelní představitelé obou republik 

požadovali vytvoření republikových a obecních policejních sborů (Lundberg 1992: 4). Jen 

příslušníci policie, přímo vykonávající službu, zůstali ve služebním poměru, jinak celé 

ministerstvo vnitra přešlo na model fungující na rovině civilních zaměstnanců (Ruml 2006: 

113).32 

Frolík (2006: 106) upozorňuje na jev, který panoval na ministerstvu vnitra i v policejním sboru. 

Popisuje ho jako „neformální funkční organizaci“ na základě „rodinných klanů“, která 

fungovala vedle oficiálního hierarchického nastavení. Fenomén byl spojený s generační 

obměnou začínající v druhé polovině sedmdesátých let, kdy se novými příslušníky 

bezpečnostních sborů stávali lidé z rodin, kde už toto povolání někdo vykonával. Situace byla 

umocněna nalézáním životního partnera ve stejné instituci a postupným budováním rodinných 

vazeb. Výsledkem byl přístup k důležitým informacím a možnosti vědět o záměrech nového 

vedení s předstihem. Příkladem může být podání výpovědi před propuštěním, kdy si tak jedinec 

zachoval nárok na odstupné. 

3.2.2 Ministerstvo vnitra ČSR 

Na úrovni českého ministerstva vnitra probíhaly změny na nejvyšší pozici za okolností, kdy si 

ministerstvo samo budovalo svoje postavení. Celý proces byl ztěžován neustále se měnícím 

politickým prostředím. Tomáš Hradílek, který se stal ministrem po červnových volbách v roce 

1990, rezignoval na svoji pozici už 14. listopadu téhož roku. Sám se nepovažoval za vhodného 

                                                           
32 Frolík (2006: 103) mluví o „inflaci šarží“, čímž poukazuje na to, že většina zaměstnanců ministerstva byla 

příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Docházelo tak k symbióze obou institucí v jeden celek. 
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ministra.33 Ještě v listopadu 1990 byl Hradílek nahrazen Tomášem Sokolem, obhájcem 

disidentů v době komunismu a městským prokurátorem v Praze. Ten pokračoval v realizaci 

započatého trendu reforem. Organizační část těchto změn – v mnohém snadnější než 

transformace psychologická – se týkala oddělení policie od zbytku agendy ministerstva. Na této 

separaci se začalo pracovat s vědomím přesunu správy policie z federálního tělesa.34 Personální 

očista se týkala i republikové instituce. Ta však probíhala odlišně od federální úrovně, která 

byla založena na právním rámci – rozkazu ministra vnitra.35 Česká národní rada podobné 

opatření nenařídila, vše probíhalo na neformální rovině. Bylo obměněno velké procento osob 

ve vedoucích postech ministerstva, podobná situace byla na všech úrovních policie, kde byli 

zkompromitovaní policisté nahrazováni důvěryhodnými jedinci (Lundberg 1992: 5–6). 

Z dříve centrálně řízené policie ministerstvem vnitra byly přesouvány kompetence na 

republikové policie. Policejní reformou přešla pravomoc řízení policie poprvé na Českou 

republiku. Důležitým úkolem Tomáše Sokola bylo angažování schopných a prověřených 

zástupců – Karla Ludvíka jako náměstka a Bohumila Šálka na pozici vedoucího policejní 

administrativy, kteří měli zlepšit obraz policie v očích veřejnosti a obnovit morálku sboru.36 Na 

počátku roku 1992 si byli oba vědomi, že reforma nebude jednoduchá a krátká. Vycházeli z 

omezeného množství změn, které mohli realizovat v době nedokončeného právního rámce a 

probíhajících změn ve společnosti. Základem pro novou policii měl být sbor s kvalitním 

vzděláním a výcvikem. Nejdříve však potřebovali určit priority na nejbližší měsíce, navrátit 

respekt povolání policisty a vyplnit volná místa ve sboru (Lundberg 1992: 1). 

Ministr vnitra navrhl zcela nový rámec struktury české policie. Ta byla historicky vždy 

podřízena ministerstvu vnitra, které se ovšem v minulosti podílelo i na policejní práci. Některé 

úkoly činilo dokonce nezávisle na policii. Za komunistického režimu byly navíc nejvyšší 

struktury vedení policie a ministerstva vnitra téměř identické (Foltin – Rohál – Šikolová 2013: 

65–67). Všichni zaměstnanci ministerstva vnitra a policie museli podepsat přísahu, že v době 

komunismu neparticipovali na pronásledování spoluobčanů (Lundberg 1992: 4). 

                                                           
33 Objevily se, ale také zvěsti o jeho údajné spolupráci s komunistickou stranou (Jenks 2004: 29). 
34 Policejní složka byla jednou z pěti prvků ministerstva, na které bylo rozděleno. Policejní složku tvořila téměř 

polovina zaměstnanců ministerstva (Jenks 2004: 29–30). 
35 Federální právní úprava poskytovala prvky „ochrany.“ Komise měly za úkol důkladně pročítat spisy Státní 

bezpečnosti včetně osobních složek, součástí bylo podávání výpovědí a formální slyšení. Chybějící legislativa na 

republikové úrovni mohla vést k propuštění od policie, či z ministerstva bez povinného formálního slyšení (Jenks 

2004: 30). 
36 Karel Ludvík byl policistou v letech 1962–1968, po 21. srpnu 1968 musel sbor opustit. Bohumil Šálek se dostal 

na ministerstvo až v lednu 1991, kdy předchozích 20 let strávil u kriminální policie (Lundberg 1992: 6). 
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3.2.3 Zánik Státní bezpečnosti 

Změny v institucionální oblasti byly charakteristické zejména snahou o pečlivé oddělení 

vyšetřovací a zpravodajské činnosti. Dne 15. února 1990 byla zrušena Státní bezpečnost,37 z 

jisté části na popud občanské společnosti (Mareš 2006: 8). Státní bezpečnost byla rozpuštěna 

po třech měsících od počátku sametové revoluce.38 Později se vyprofilovaly a vznikly vnější i 

vnitřní (civilní) zpravodajské služby a vojenská zpravodajská služba (Tvrdá 2016: 12). Sbor 

národní bezpečnosti byl zrušen v roce 1991, rok po zrušení Státní bezpečnosti (Bohman 2010: 

161). 

První složka Státní bezpečnosti byla zrušená v prosinci roku 1989. I přes snahu rychle očistit 

policejní složky a zbavit se příslušníků spjatých se starým režimem, nebylo tak snadné tento 

úkol zrealizovat. Vysoce specializované pozice plnící operace, které jsou nutné i pro 

demokratické zřízení nemohli zastávat nově přijatí policisté bez potřebných znalostí. Pro jejich 

nabytí je nutný dlouhodobější výcvik (Čarnogurský 2006: 49).39 

Zeman (2006: 115; 126) považuje zrušení tajné policie za krok, který je nutné učinit rychle po 

kolapsu starého režimu. Tento krok vnímá jako spolurozhodující, zda přechod bude úspěšný, či 

nikoli. Rozpuštění tajné policie je krokem, kterým je deklarováno oddělení se od starého 

zřízení. Navíc dochází k ochraně před obratem celé transformace a návratu komunistického 

režimu. Nový režim musí vybudovat nové instituce nebo reformovat zbylé prvky 

nedemokratických institucí. Na druhou stranu, uvést staré pracovníky do neřešitelné 

společenské situace není praktické. I mezi jednotlivými prvky tajné služby komunistického 

režimu je nutné rozlišovat. Náplní nových složek budou i úkoly, které vykonávala i stará 

instituce. 

3.3 Prověření 

3.3.1 Prověrkové a občanské komise 

V rámci prověrkových komisí byla prověřována činnost příslušníků Sboru národní bezpečnosti 

během služby v době komunismu, ale i postoj k novému státnímu zřízení. V rámci těchto 

komisí zasedali kromě zástupců občanských komisí také příslušníci Sboru národní bezpečnosti, 

                                                           
37 S tím bylo spojeno odevzdání služebních průkazů, zbraní a přesun příslušníků do zálohy (Blažek 2006: 176). 
38 Rozkaz ministra vnitra ukládal urychleně ukončit pracovní poměr příslušníkům Sboru národní bezpečnosti 

spadajícím do složky Státní bezpečnosti. To se týkalo řádově stovek osob. Někteří z nich mohli být zařazeni k 

Veřejné bezpečnosti za současného doporučení občanských komisí (Ústav pro studium totalitních režimů 2017c). 
39 I když příslušníků spjatých s režimem byl nezanedbatelný počet, řada lidí se věnovala hlavně své profesi – 

kriminalistické práci, či správním činnostem a politicky se projevovala jako běžná populace (Mareš 2006: 3). 
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ti nezkompromitovaní, ale i ti, bývalí40 (Ústav pro studium totalitních režimů 2017b). Komise 

měly zabránit proniknutí jedinců svázaných s komunistickým režimem do vedoucích postů 

v rámci Veřejné bezpečnosti (Kvapilová 2008: 106).41 

Prověrky byly považovány za jediný proveditelný krok, který byl navíc potřebný. A to navzdory 

nedostatkům občanských a prověrkových komisí. Zásadním problémem byla jejich oddělená 

činnost, kdy spolu nespolupracovaly, pracovaly jiným způsobem a na jiném základě. Výsledky 

občanských a prověrkových komisí se proto mohly zcela lišit a jejich funkčnost a hodnověrnost 

byla zpochybněna (Zeman 2006: 117–118). 

Proto se i v novém sboru objevili jedinci, kteří byli určitým způsobem svázaní s komunistickou 

minulostí, či nesouhlasili s novým režimem. Proponentům komunistického režimu, kterým se 

podařilo udržet své pozice i v novém režimu, mohli být v tomto ohledu nápomocny spřízněné 

osoby zasedající v těchto komisích (Kříž – Mareš 2011: 44). Nové demokratické zřízení však 

většina policistů uznávala, či se k této otázce stavěla apoliticky a pokračovala ve své práci. Bylo 

možné dokonce navázat na určité, zejména kriminalistické postupy z dob starého režimu (Mareš 

2006: 7–8).42 

Občanská veřejnost byla přítomna těmto personálním přezkoumáním (Ruml 2006: 112). Členy 

ale byli i bývalí policisté, kteří museli opustit svá místa kvůli své podpoře politického uvolnění 

během Pražského jara 1968. Pro to byla také zřízena rehabilitační komise, která měla za úkol 

projednávat žádosti o rehabilitaci příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří byli nuceni 

opustit sbor pro svoje politické postoje a jednání právě mezi lety 1968 a 1969 (Ústav pro 

studium totalitních režimů 2017a). U policie začali pracovat i lidé, kteří aktivně patřili k opozici 

nedemokratického režimu. 

Příslušníci Státní bezpečnosti měli být na základě těchto prověrek rozděleni do tří kategorií. 

Jedna část měla být přiřazena ke službě u policie, druhá mohla pracovat v tajných službách 

nového režimu a poslední byla vyloučena z práce v nových bezpečnostních sborech. Nejvíce 

                                                           
40 Bývalými příslušníky jsou myšleni ti, „kteří byli propuštění nebo byli nuceni odejít pro své politické názory“ 

(Ústav pro studium totalitních režimů 2017b). Většinou se jednalo o osoby propuštěné po roce 1968 až 1969 a 

v době normalizace (Kvapilová 2017). 
41 Komise byly ustanoveny ještě v době existence Veřejné bezpečnosti (pozn. aut.). 
42 Do větší míry se tento jev týkal zpravodajských služeb. V rámci policie patřil v této otázce mezi nejvýraznější 

osoby Stanislav Novotný, dříve občanský aktivista, v letech 1993–1994 policejní prezident (Policie ČR 2017b). 

Dále se jednalo o osoby, které musely opustit sbor v souvislosti s Pražským jarem 1968, poté se pohybovali 

v blízkosti sdružení Obroda a po roce 1990 se vrátili k policii (o tzv. reaktivovaných viz níže) (Mareš 2017). 

Příkladem může být Jiří Sprušil, kontroverzní policista, který se v roce 1990 stal náčelníkem Krajské správy VB 

Ostrava (Spurný 1992). 
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kritizovaní byli tzv. reaktivovaní.43 Zůstává otázkou, zda by bez nich mohl celý bezpečnostní 

aparát vůbec fungovat (Zeman 2006: 117–118). 

3.4 Obměna 

3.4.1 Proměna sboru 

Pro policisty byla revoluce otřes, který neočekávali. Po pochopení či přiznání si, že nastává 

radikální zvrat, jejich reakce k jakýmkoli změnám byly pasivní, doprovázené strachem o 

budoucí postavení a svoje profesní místo. Pociťovali strach, že jejich služeb už nebude potřeba. 

Celá policie stála spíše stranou a vyčkávala, jak se bude situace dále vyvíjet a očekávala rozkazy 

z vyšších míst. Ty však přicházely pomalu (Jenks – Costelloe – Krebs 2003: 90; 103–104).44 

Sbor národní bezpečnosti byl koncem osmdesátých let byrokratickou organizací, jejímž členům 

šlo zejména o setrvání ve funkci s výhledem na penze. V roce 1990 bylo propuštěno celkem 

7787 členů Sboru národní bezpečnosti, jen 74 z nich však proto, že odmítli slíbit věrnost 

novému režimu. Navíc, jen 13 z nich bylo příslušníky Státní bezpečnosti (Blažek – Žáček 2005: 

111). Od policie neodcházeli jen lidé, kteří neprošli prověrkami, včetně řady schopných a 

pracovitých policistů. Mezi další důvody patřila neochota sloužit v novém demokratickém 

řízení, které odporovalo přesvědčení řady bývalých příslušníků Veřejné bezpečnosti. Jiní 

nesouhlasili se zaváděnými změnami a nastaveným směrem fungování policie. Chybějící 

právní rámec ztěžoval práci v roce 1990 i proreformním policistům, kteří propadali rozčarování 

ze stavu, v jakém se tehdejší policejní sbor nacházel (Lundberg 1992: 4). 

Důležitým úkolem a tématem v letech následujících po samotné reformě policie byla i 

generační obměna a nástup nových rekrutů vycvičených už v době demokracie. Mladí policisté 

byli v této době častěji spojováni s porušením zákona. Vysvětlením může být hromadné 

nabírání nových rekrutů mezi nimiž bylo hodně nespolehlivých lidí. Do uvolněných funkcí se 

mnohdy dostali lidé, kterým chyběla kompetentnost a jiné osobnostní předpoklady pro výkon 

funkce. Někteří pocházeli z disidentských kruhů a občanských uskupení. Objevily se i jiné 

problémy spojené s personální otázkou. Z míst u policie, kde je zapotřebí specializace začali 

                                                           
43 Jako „reaktivovaní“ jsou označováni ti příslušníci Sboru národní bezpečnosti, kteří byli propuštěni na základě 

prověrek v souvislosti s jejich příklonem k demokratizačním proudům let 1968 a 1969. Do služby se vrátili až po 

roce 1989 a pádu komunismu (Žáček 2017). Podle Zemana (2017) je pozitivní role reaktivovaných zejména pro 

výstavbu nových zpravodajských služeb nedoceněna. I navzdory faktu, že s odchodem do důchodu jejich vliv po 

pár letech pomalu slábl. „Reaktivovaní“ jsou ryze československým jevem. Polská transformace bezpečnostních 

složek se obešla bez rázných změn. I když maďarské povstání v roce 1956 znamenalo výrazný předěl pro policii, 

aktéři z tohoto období byli v době přechodu k demokracii už v pokročilém věku. 
44 Přesto značná část příslušníků této instituce zastávala záporný postoj k nově budovanému režimu (Mareš 2006: 

1). 
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odcházet lidé (poctiví, vzdělaní, zkušení a věkem prověření profesionálové) do soukromého 

sektoru, kde jim byly nabídnuty lepší podmínky, včetně platového ohodnocení, které jim státní 

sektor nebyl schopen poskytnout. U policie chyběli lidé, kteří by je nahradili. Jejich místa proto 

obsadili mladí a nezkušení policisté (Jenks 2004: 34–36). Odchod zaměstnanců pracujících na 

svých místech řadu let a jejich nahrazení nekvalifikovanými lidmi znamenal oslabení funkce 

policie. 

V březnu 1992 bylo u policie 3000 volných míst (Lundberg 1992: 9–10). Vzhledem k přesunu 

nových pravomocí z federální policie na republikové těleso a výsledkům lustračních 

mechanismů, měla policie pověření nabrat 8000 tisíc policistů během dvou let. To se ukázalo 

jako velmi obtížný úkol. Podobně důležité bylo udržet kompetentní zaměstnance (Jenks 2004: 

30). 

Pár let po sametové revoluci a podstoupených změnách a reformách, vlivné a vysoké pozice u 

nově vybudované policie byly obsazovány lidmi spjatými s bývalým režimem – 

nomenklaturou, a to navzdory zmíněným reformám a kontrolním mechanismům. I přes snahu 

o důvěryhodnou instituci s novou „tváří“ se policie nebyla schopna naplno etablovat a zbavit 

vazeb na minulý režim (Zajíček 1996: 24). V prvních letech po roce 1989 nebylo v České 

republice naplňováno usnesení České národní rady a vize poslanců, že vedoucí místa u policie 

budou obsazována vysokoškolsky vzdělanými osobami z řad civilistů, kteří nebudou 

zkompromitováni činností v komunistickém režimu (Spurný 1992a). 

3.5  Shrnutí 

Transformační proces české policie ukázal, že obměna osob na ministerstvu vnitra je v mnohém 

snazší než reorganizace útvarů policie, kde jsou vyžadovány technické a odborné znalosti. Pro 

nový režim bylo obtížné najít osoby s potřebnou expertizou. Problémem pro reformátory byla 

situace, kdy cílem bylo provést reformu a propustit příslušníky spjaté se starým režimem, ale 

přitom nebylo možné zastavit, či ukončit práci, kterou vykonávali na svých profesních místech 

(Frolík 2006: 105). Unikátním fenoménem byly osoby, které se navrátily do služby po řadě let 

po propuštění od policie z politických důvodů. V porovnání s ostatními zkoumanými zeměmi 

byly lustrační mechanismy nastaveny přísně. Přesto tyto mechanismy nefungovaly bezchybně. 

Do funkcí u policie se dostali i lidé zkompromitovaní komunistickým režimem. Postupná 
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proměna policie byla zatěžována a prodlužována odlišnými pohledy zainteresovaných aktérů 

na věc.45 

4. Slovensko46 

4.1 Úvod 

Směřování slovenského ministerstva vnitra – první úroveň analýzy – bylo definováno osobou 

Vladimíra Mečiara. Ten se obklopil lidmi, kteří byli ochotní sloužit především jeho politickým 

zájmům. V řadě případů se jednalo o osoby s minulostí spojenou se Státní bezpečností. Panující 

atmosféra na ministerstvu vnitra, kde byla řada postů obsazována zkompromitovanými lidmi 

měla vliv na fungování prověřovacích mechanismů. Situace na federálním ministerstvu vnitra, 

společném orgánu obou zemí, je popsána v kapitole o české policii. Na Slovensku byly podobně 

jako v Česku ustanovovány občanské komise. Stejně tak platil lustrační zákon, který byl ovšem 

implementován v mírnější podobě. Očista sboru byla složitým procesem. Jelikož bylo nutné 

zachovat funkčnost policie, prověření sboru nebylo tak přísné. Ve výsledku se tak mohli i 

v novém demokratickém sboru objevit zkompromitovaní jedinci. Na druhou stranu se 

neobjevily žádné pokusy zvrátit nastoupený vývoj demokratizace nebo jinak paralyzovat práci 

policie. 

Pokles moci komunistické strany v posledních letech nedemokratického režimu, i přes její 

přetrvávající přítomnost v čele země, byl jedním z faktorů, který se promítl do podoby 

transformace policie. Způsob předání moci také určil charakter, obsah a rozsah reformy 

ministerstva vnitra a policie, podobně jako tomu bylo v ostatních zkoumaných zemích. Po 

přechodu k demokracii začaly reformované instituce na základě přijatých opatření plnit funkce, 

které jsou vlastní demokratickému státu. Transformace policie není ovšem jen institucionální 

otázkou, neméně důležitou je otázka personální – jak se nový režim vypořádal s lidmi, kteří 

v době nedemokratického režimu pracovali u policie často ztotožňované s represemi vůči 

vlastnímu obyvatelstvu (Šimko 2008a: 59). 

                                                           
45 Návrh nového zákona o policii se objevil krátce po vypuknutí revoluce, leč k jeho dokončení v následujících 18 

měsících nedošlo (Jenks – Costelloe – Krebs 2003: 103–104). Změny v nastavení nového institucionální rámce 

byly v průběhu transformace doprovázeny sváry mezi jednotlivými prvky bezpečnostního systému a vnitřními 

aférami. Vyjádřením těchto problémů byly očerňující kampaně namířené na příslušníky jedné z institucí, únik 

informací, či porušení zákona policisty. Průvodním jevem byla častá výměna osob na řídících pozicích, leckdy byl 

zmiňován politický podtext (Mareš 2006: 10). 
46 Část věnující se charakteru komunistického režimu a způsobu jeho ukončení je popsána v kapitole „Česká 

republika“ (pozn. aut.). 
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Veřejná bezpečnost, jedna ze složek Sboru národní bezpečnosti byla institucí, ze které v lednu 

1991 vznikl Policejní sbor Slovenské republiky (Policajný zbor Slovenskej republiky). Nové 

právní úpravy se policie dočkala už v roce 1993 v souvislosti s rozdělením Československa 

(Policista 2006: I–II). Další vývoj Státní bezpečnosti, neuniformované druhé složky Sboru 

národní bezpečnosti před listopadem 1989, zastínil vývoj pořádkové, uniformované policie.47 I 

když tento fakt – upření více zájmu na zpravodajské služby – můžeme pozorovat u všech zemí 

našeho výzkumu, situace na Slovensku byla zesílena dvěma jevy. V době transformace se 

Slovensko rozhodlo institucionálně neoddělit tajné služby od ministerstva vnitra, a tudíž i 

policie. Druhým fenoménem byla osoba Vladimíra Mečiara a osob v jeho okolí spojovaných se 

zneužíváním zpravodajských služeb (Palko 2004: 12–17). 

4.2 Instituce 

4.2.1 Ministerstvo vnitra SSR 

Prvním nekomunistickým slovenským ministrem vnitra byl v lednu 1990 jmenován Vladimír 

Mečiar.48 Vzhledem k agendám spadajícím do gesce ministerstva vnitra, jmenování ministra 

bylo na Slovensku podobně složitým procesem jako na federální úrovni. Osoba samotného 

Mečiara a výběr jeho nejbližších spolupracovníků zásadním způsobem ovlivnil směřování celé 

země, nejen policie a ministerstva vnitra. Mečiar, dříve pracující jako podnikový právník, se 

obklopil a spoléhal na lidi, které lze rozdělit do tří skupin. První skupina se skládala z osob, se 

kterými Mečiar působil v Československém svazu mládeže. Pro nesouhlas s vpádem vojsk 

Varšavské smlouvy v roce 1968 a na základě pozdějších prověrek byli tito lidé vyloučeni 

z komunistické strany. Druhou skupinou byli příslušníci Státní bezpečnosti propuštění po roce 

1968. Od sedmdesátých let ovšem řada z nich patřila mezi informátory tajné policie.49 Osoby 

z obou skupin, reformní komunisté vyloučení, či propuštění po roce 1968, stáli na konci 

osmdesátých let za vznikem dvou institucí – Obrody a Strany demokratického socialismu. Třetí 

skupinu reprezentovali vysoce postavení důstojníci Státní bezpečnosti, kteří mohli po roce 

1989, díky Mečiarovi, působit jako zástupci policejního velitele krajské policie (Williams 

2001a: 124–125). Restrukturalizace ministerstva vnitra byla vedena směrem k obsazení 

důležitých pozic lidmi, kteří budou loajální právě Mečiarovi. Proto nebyla řada příslušníků 

                                                           
47 Badatelská činnost mapující práci tajných služeb a jejich vývoje po přechodu k demokracii podobně dominovala 

nad studiem pořádkové, uniformované policie (pozn aut.). 
48 O pár měsíců později, po volbách v červnu 1990, se Mečiar stal slovenským premiérem (David 2011: 116). 
49 Mečiar se pro své „pro-liberalizační“ postoje z let 1968 a 1969 dostal pod dohled Státní bezpečnosti. O pár let 

později, v roce 1985 byl zařazen Státní bezpečností mezi možné informátory. Zmizení spisů a složek Státní 

bezpečnosti v lednu 1990 zamezuje vyjasnění nejasného vztahu Mečiara a Státní bezpečnosti (Williams 2001a: 

124). 
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Státní bezpečnosti propuštěna, ale jen přesunuta na jinou pozici, včetně těch u policie (Post 

2015: 73). Tito lidé tak měli vliv i na personální otázku ministerstva vnitra a policie.50 

Jednou z výrazných osob z Mečiarova okolí byl plukovník Jaroslav Svěchota. Ke spolupráci se 

Státní bezpečností se dostal na konci šedesátých let. I když byl v roce 1970 ze Státní 

bezpečnosti propuštěn, stal se později jejím agentem.51 V roce 1990 stanul v čele slovenské 

expozitury Úřadu na ochranu ústavy a demokracie. Svěchota zneužíval svého postavení, kdy 

tlačil na občanské komise, aby umožnily zůstat příslušníkům Státní bezpečnosti ve službě. 

Výjimkou nebyla snaha tyto prověřovací mechanismy zcela obejít. Náměstek federálního 

ministra vnitra Jan Ruml ho po několika měsících pro jeho počínání odvolal (Respekt 1991; 

Spurný 1992b). Svěchota se poté ovšem stal náměstkem slovenského ministra vnitra. Na svoji 

pozici rezignoval až poté, co vstoupil v platnost lustrační zákon (Williams: 2001a: 126).52 

4.3 Prověření 

4.3.1 Slovenský přístup 

Slovenská transformace policejních složek započala ještě v rámci československého soustátí 

v roce 1989 a pokračovala i v následujících letech až do rozdělení. Slovensko se tak nacházelo 

v podobné situaci, jako druhý nástupnický stát – Česká republika.53 Reforma ministerstva vnitra 

a policie přesto neprobíhala identicky. Je možné zaznamenat jisté rozdíly, které jsou ještě 

významnější ve vztahu k federální úrovni. Krátce po započaté demokratizaci se v agendě 

reformátorů objevila očista sboru. Podobně jako v České republice, vyjádřením těchto snah byl 

vznik občanských komisí.54 Federálním shromážděním přijatý poměrně jasný, i když 

kontroverzní lustrační zákon byl na Slovensku realizován odlišně, mnohem mírnějším 

                                                           
50 Na federálním ministerstvu vnitra se po zrušení Státní bezpečnosti, ke kterému došlo 1. února 1990 objevily 

snahy různých aktérů o tzv. divoké lustrace. Tito aktéři se snažili zjistit obsah osobních spisů, který by mohli 

využít v politickém boji (Suk 2012: 153). 
51 Svěchota, který byl spojen se zločiny Slovenské informační služby, patřil mezi tzv. reaktivované. Poslední 

slovenský náčelník Správy Státní bezpečnosti byl jednou z negativních postav spojených s tímto fenoménem 

(Zeman 2017). Právě Svěchota je považován za toho, kdo stál za zmizením spisů z archivu Státní bezpečnosti, 

včetně složky Vladimíra Mečiara. V té době stál v čele slovenské expozitury Úřadu na ochranu ústavy a 

demokracie federálního ministerstva vnitra (Zetocha 2009b: 205). Svěchota sám později přiznal, že v řadě případů 

jednal na základě pokynů bratislavského rozvědčíka KGB (Williams 2001a: 126). 
52 Williams (2001a: 125–126) vypichuje další dvě konkrétní osoby. Plukovníka Dezidera Kóňu, kterého Mečiar 

dosadil na personální oddělení ministerstva vnitra. Ve funkci setrval do dubna 1990, kdy se jeho nástupcem stal 

bývalý agent Státní bezpečnosti. Kóňa, který získal výcvik u KGB působil za komunistického režimu na Vysoké 

škole Sboru národní bezpečnosti. Druhým důležitým mužem byl Igor Cibula, novinář, pracovník Státní 

bezpečnosti, ze které byl v roce 1970 pro své názory propuštěn. Byl také zakladatel Strany demokratického 

socialismu, kde působil i Mečiar. Po přechodu k demokracii Cibula začal pracovat ve vnější zpravodajské službě 

ČSFR a psát do novin ve prospěch Mečiara. 
53 V porovnání s Českou republikou, menší zkušenosti s vedením státu spolu s menší základnou osob ztěžovaly 

situaci na ministerstvu vnitra a vedení policie (Henderson 2005: 2). 
54 Ruml (2008: 56) hodnotí práci těchto komisí jako špatnou. 
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způsobem, jak poznamenává Šimko (2008a: 59). Propuštěni byli jen lidé, kteří pracovali 

ve správě Státní bezpečnosti zabývající se bojem s vnitřním nepřítelem.55 Ve výsledku tak nový 

policejní sbor v drtivé většině tvořili mladí policisté a naopak ti, kteří se blížili odchodu do 

penze a sloužili už v době komunistického režimu. Chybějící vrstva policistů ve středních letech 

spolu s uvedenou přítomností staré generace měla za následek absenci zavádění nových 

pracovních postupů. Z tohoto nastavení vyplynula nálada, která ve sboru převládala. K její 

změně nestačilo jen prosté přijetí nového zákona (Šimko 2008a: 59–60).56 

4.3.2 Prověrky a lustrační zákon 

Občanské komise provedly první selekci těch, kteří budou moci zůstat u sboru a těch, kteří 

budou muset odejít. Práci u nové reformované policie zamezoval příslušníkům Státní 

bezpečnosti přijatý lustrační zákon. Podobně zamezoval vysokým představitelům komunistické 

strany zastávat jisté funkce, na nižších postech na ministerstvu vnitra a u policie ovšem pracovat 

směli. Přístup k očistě policie nebyl proto tak přísný. U policie tak i nadále pracovalo57 množství 

osob spojených s komunistickým režimem (Ruml 2008: 56).58 

I když se lustrační zákon stal po rozpadu Československa součástí právního pořádku obou 

nástupnických zemí, na rozdíl od České republiky, zákon nebyl na Slovensku vymáhán. Po pěti 

letech, v roce 1996 formálně vypršela jeho platnost, kdy účinnost tohoto zákona nebyla 

prodloužena. Jedno z vysvětlení můžeme hledat v rámci slovenské stranické politiky, konkrétně 

ve vazbě některých vedoucích politických postav na bývalou tajnou policii (David 2011: 71–

72). 

4.4 Obměna 

4.4.1 Reforma 

Personální otázka byla jedním z hlavních úkolů, který měl být v souvislosti s transformací 

policie učiněn. Obecně převládal názor, že je zapotřebí mladších a „méně zkompromitovaných“ 

policistů (Žitný 2008: 46). Policie byla ale v komplikované situaci. Musela se vypořádat s 

požadavky společnosti a politiků, aby u policie pracovali jen prověření, nezkompromitovaní 

                                                           
55 Na rozdíl od České republiky, slovenské zpravodajské služby zpočátku nebyly odděleny od ministerstva vnitra 

a policie. Místo toho se začala Slovenská informační služba rozvíjet v jejich rámci (Šimko 2008b: 41). 
56 Šimko popisuje situaci u policie v době psaní textu, který byl publikován v roce 2008 (pozn. aut.). 
57 Podle Rumla (2008: 56) 70 až 80 % dnešních policistů (text byl vydaný v roce 2008) nastoupilo službu po roce 

1989, přesto se u policie ještě nacházejí lidé, kteří své kariéry začali během komunistického režimu. 
58 I na pozicích v nově vzniklé zpravodajské službě zůstaly osoby, které dříve pracovaly pro komunistické tajné 

služby. I přes formální zrušení Státní bezpečnosti se nepodařilo zcela očistit zaměstnaneckou základnu. Aby mohlo 

několik takových osob zůstat, využívanou záminkou se stala jejich „profesní nepostradatelnost.“ Tento „důvod“ 

byl využíván i v rámci policie (Šimko 2008b: 40). 
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lidé, demokraté. Současně se muselo jednat o vycvičené jedince. Policie navíc musela fungovat 

nepřetržitě, proto oběma požadavkům nemohlo být vyhověno současně.59 Výsledkem byl ne 

zcela přísný a pečlivý proces očisty policejního sboru (Ruml 2008: 56–57). 

Reforma tajných služeb zastínila transformaci slovenského policejního sboru. Podle Žitného 

(2008: 46) na Slovensku, ale ani v České republice nedošlo k „opravdové“ reformě týkající se 

policie, jejího uspořádání a pracovních metod. Zabránění politického vlivu na práci policie se 

stalo prvkem, který se nepovedlo naplnit..60 Za problematický byl považován krok, kdy 

policejní prezident byl dosazován do funkce ministrem vnitra – politikem. Tento fakt neumožnil 

zevrubnou reformu policie ani neodstranil vliv politiků na práci policie. Naopak ponechal 

příležitost ke korupčnímu jednání.61 Vztah mezi politikou a policejním prezidentem může být 

doložen častým jevem, který následoval po parlamentních volbách a změně vlády – výměnou 

policejního prezidenta doprovázenou odchodem jeho podřízených a dalších policistů (Žitný 

2008: 46–47). O nutnosti odlišného způsobu výběru nového policejního prezidenta mluvil i 

Ruml (2008: 58). Podle něho mělo být upuštěno od výběru kandidáta z řad policie, který 

zachovává loajalitu právě vládnoucí politické struktuře. Kritéria by měla být nastavena tak, aby 

v čele policie mohla stanout civilní osoba s potřebným vzděláním a schopnostmi. 

4.4.2 Obměna 

Na otázku vypořádání se s bývalými příslušníky bezpečnostních sborů komunistického režimu 

může být nahlíženo ze dvou pohledů. Etického, kdy je na příslušníky nahlíženo negativně, jako 

na ty, kteří pronásledovali spoluobčany a porušovali lidská práva. Tito lidé byli považováni za 

jakýsi symbol represálií nedemokratického zřízení.62 Pak je tu druhý pohled, ten praktický. 

Řada osob pracujících za komunistického režimu byla ve své profesi odborníky, vykonávající 

svoji činnost dobře. Navíc lidí ochotných a schopných pokračovat ve své kariéře i v novém 

režimu (Kohutiar 2008: 35).63 

Podle Šimka (2008b: 40–41) můžeme nakládání s personální otázkou rozdělit do tří fází. První 

fázi nazývá politickou, neboť personální nominace byly krátce po revoluci založeny na 

                                                           
59 Oproti tomu zpravodajské služby mohly být vytvořeny kompletně nové (Ruml 2008: 56–57). 
60 Fakt, který je aplikovatelný i na Českou republiku (pozn. aut.). 
61 Korupční jednání je myšleno ve smyslu, že se do čela policie dostane osoba loajální vládnoucí straně, nebo, že 

osoba získá post jako „odměnu“ (Ruml 2008: 57). 
62 Rozdělení společnosti na „my“ (většinová společnost) a „oni“ (příslušníci bezpečnostního aparátu, respektive 

celý komunistický režim) je v každé zemi jinak ostré, např. v Maďarsku bylo slabší, než jaká byla situace na 

Slovensku, respektive v celém tehdejším Československu. Proto bylo také v Československu propuštěno více 

příslušníků tajných služeb než v Maďarsku, ale i v Polsku (Kohutiar 2008: 35). 
63 I když Juraj Kohutiar (2008: 35) zde mluvil o pracovnících zpravodajských služeb, základní myšlenka je platná 

i pro policii. 
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politickém rozhodnutí. Druhé stadium v pořadí se zabývalo etickou rovinou. Ovlivňujícím 

prvkem byl přijatý lustrační zákon obsahující jisté morální hledisko a hodnocení. Odsuzoval 

komunistický režim podobně jako jeho spolupracovníky. Jako technokratická je popisována 

poslední etapa, která platí i v současné době. Morální hledisko, platné během druhé fáze už není 

relevantní. V současnosti je nahlíženo na spolupráci s dřívějším komunistickým režimem jako 

na bezpečnostní riziko pro stávající státní zřízení. 

Politické elity stály před rozhodnutím, zda zcela zavrhnout všechny osoby pracující 

v bezpečnostním aparátu nedemokratického režimu, či části umožnit pokračovat i po přechodu 

k demokracii. Kohutiar (2008: 35) navrhuje ponechat ve službě omezený počet pracovníků 

z doby komunismu, kteří by pomohli vybudovat nový sbor. Jejich využití by tak bylo časově 

omezené, s čímž by byli od samého začátku dotyční obeznámeni. Konkrétně by se jednalo o 

pět až osm let, poté by byli propuštěni ze služby. V tomto momentě je důležité jim poskytnout 

náležité „odstupné.“ Podobně by měli být vyplaceni i dříve propuštění. Tito lidé by se neměli 

dostat do svízelné ekonomické situace. Pro nový režim by z toho mohly vyplývat nepříjemné 

skutečnosti ve formě odhalených tajných informací a jiných způsobů „odplaty“ za propuštění. 

4.5 Shrnutí 

Šimko (2008a: 59) se ptá do jaké míry měla, či dokonce ještě má „minulost“ vliv na 

institucionální a politickou moc. Vladimír Mečiar a jeho spolupracovníci na ministerstvu vnitra 

„zařídili,“ že vliv starých kádrů na reformu policie a její další směřování policie byl značný. 

Problémem, podobně jako v České republice, zůstal vliv politiků na práci policie. Vývoj v řadě 

případů kopíroval situaci v České republice. Odlišností byl lustrační zákon, který na Slovensku 

přestal platit už v roce 1996. Za nedostatečnou přísnost byly mnohými kritizovány komise, 

které měly za úkol prověřit bývalé příslušníky bezpečnostních sborů. Jejich práce byla ovšem 

složitá, policie nesměla být ochromena. Nemůžeme mluvit navíc ani o tom, že by se k policii 

dostalo velké množství osob, které by chtěly sabotovat práci policie v novém demokratickém 

zřízení, či ji jinak poškodit. 
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5. Maďarsko 

5.1 Úvod 

Nárůst kriminality stál podle proklamací politiků, z vládní koalice – tehdejší opozice 

komunistického režimu, za změnou názoru na reformu policie. Poté co se ujali vlády,64 policie 

již neměla podstoupit výrazných změn. V čele ministerstva a policie tak zůstaly osoby, které 

vyznávaly staré metody práce používané za komunismu. Zamýšlené reformy tak byly brzy 

ukončeny a policie pokračovala ve starém nastavení. Změny přicházely jen pomalu. Chybějící 

prověřovací mechanismy spolu se slabým lustračním zákonem umožnily zachování starých 

struktur v čele policie a ministerstva vnitra. Na nižších úrovních policie byly snahy o výběr 

nových vedoucích policistů založené na výběrovém řízení. Jednalo se ovšem často jen o iluzorní 

změny. Přesto policejní sbor dostál v první polovině devadesátých let podstatné obměny. Svoji 

roli sehrál především otevřený pracovní trh umožňující nové možnosti uplatnění. 

Vznik pluralitního stranického systému a relativně rychlá ekonomická transformace byly 

v Maďarsku doprovázeny přetrváním struktur a procesů z dob komunismu. V prvních letech po 

přechodu k demokracii se hlavním rysem policie a její práce stala kontinuita. Zásadní přeměna, 

kterou přinesla politická transformace, se policie týkala jen velmi omezeně (Szikinger 1999b: 

71–73). Právě o policii mluví Kőszeg (2008: 49) jako o „chráněném ostrově komunistického 

dědictví.“ Charaktery přechodu k demokracii a nedemokratického režimu samotného byly 

prvky, které určily nejen další směřování a fungování země, ale také policie. Té umožnily 

přečkat přechod k demokracii téměř beze změn. 65 

Zralý posttotalitarismus, tak označují Linz se Stepanem (1996: 42–46; 295) maďarský režim 

v době transformace. Takový režim se od zamrzlého posttotalitarismu – za který bylo 

považováno Československo – liší výraznými změnami,66 které započaly ve všech oblastech 

kromě té politické, komunistická strana byla stále v čele země. K jisté změně charakteru režimu 

došlo koncem roku 1988 a v následujícím roce s blížícím se koncem komunistické vlády, kdy 

začala být přiznávána legitimita i jiným politickým subjektům. Povaha režimu se tak změnila 

ještě před změnou režimu samotného. Uspořádání svobodných voleb, ze kterých vzešla nová 

vláda, bylo výsledkem vyjednaného přechodu mezi stále více hlasitým křídlem reformátorů v 

                                                           
64 V této souvislosti sehrál svoji roli i neúspěšný postup policie při zvládání občanských nepokojů, více níže (pozn. 

aut.). 
65 Szikinger (1996: 37) mluví v této souvislosti o „policejní kontrole transformace,“ namísto „kontrolované 

transformaci policie.“ 
66 Výraznými změnami můžeme chápat „prosazování plurality“ (Balík 2005: 47). 
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komunistické straně a demokratické opozice. Právě nejsilnější z opozičních stran účastnící se 

jednání kulatého stolu získala na základě voleb nejvíce křesel v parlamentu a utvořila vládnoucí 

koalici, ve které měla hlavní slovo. Maďarský přechod k demokracii je do modelu Karlové a 

Schmittera (1991a: 276–277) těžce zařaditelný. Nachází se mezi póly přechod paktem a 

vnucením, tomu je blíže. První krok vzešel od elit – z komunistické strany. Ovšem opozice 

přebrala iniciativu a dovedla elity ke kulatému stolu, i přes fakt, že samotná opozice nebyla 

masově podporována společností. 

Maďarská policie si zachovala svůj název Policie (Rendörség), který používala i v době 

komunismu. Až do roku 1990 byly součástí policie všechny tajné služby.67 Hranice mezi prací 

uniformované policie a tajné policie byla v době komunismu pro veřejnost nejasná. Jednotné 

uspořádání instituce bylo však spíše jen formální. Ve skutečnosti policie a tajné služby 

pracovaly odděleně. Mimoto policie v podřízené pozici. Právě v roce 1990 byly veškeré tajné 

služby odděleny od policie, kdy vznikla řada nových zpravodajských služeb (Brodeur – Gill – 

Töllborg 2003: 81–85). Maďarská policejní reforma byla zaměřena nejen na oddělení policie 

od politiky, ale právě také na oddělení uniformované policie od tajných služeb (Keresztes 

Dimovné 2004: 72). 

5.2 Instituce 

5.2.1 Dvě události 

Pro transformaci policie byla kromě úmluv vzešlých z jednání kulatého stolu v létě 1989, 

určující aféra Dunagate. K události došlo ještě před plánovanými prvními demokratickými 

volbami v roce 1990, které se měly konat v březnu, právě na základě ujednání opozice a 

vládnoucí komunistické strany. V lednu novináři odhalili skandál týkající se sledování členů 

opozice tajnou službou a pokusu o infiltraci opozičních politických stran. Získané informace 

měly být předávány ministru vnitra a řadě členů komunistické strany. Aféra Dunagate 

znamenala rozpuštění jedné složky tajných služeb pracující v rámci vnitřní bezpečnosti a 

vytvoření civilních i vojenských zpravodajských služeb.68 Důležitým výsledkem bylo oddělení 

                                                           
67 V době komunismu byly všechny tajné služby součástí policie. V rámci ministerstva vnitra existoval speciální 

Úsek, kam tyto služby spadaly. Úsek byl řízen náměstkem ministra vnitra zodpovědným za státní bezpečnost. 

Ministr vnitra tak stál v čele policie i všech tajných služeb (Szikinger 2017). V textu je užíván pojem tajné služby, 

jako termín zastřešující všechny služby, které spadaly do speciálního Úseku (pozn. aut.). 
68 Rozpuštěna byla jen Služba pro vnitřní bezpečnost (III/3), ostatní zpravodajské služby nikoli. Vzhledem k tomu, 

že podobně jako u policie, žádná celková očista tajných služeb včetně prověřování neproběhla, i bývalí pracovníci 

jediné zrušené části mohli jít pracovat k policii, či do jiné zpravodajské služby. Mnoho osob opustilo zpravodajské 

služby (dobrovolně). Řada z nich navázala své kariéry v soukromém sektoru. Okolo 900 zaměstnanců tajných 

služeb bylo přesunuto do různých pozic v rámci policie (Caparini 2010: 69). 
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uniformované policie od zpravodajských služeb. Po tomto skandálu rezignovala většina vedení 

tajných služeb (Caparini 2010: 67–70). 

Balázs Horváth, první ministr vnitra v demokratické vládě zamýšlel transformovat policii v 

civilní instituci. Jeho záměr ovšem narazil na odpor odborové organizace policie.69 Vojenská 

tradice policie byla obnovena krátce poté nástupem Borosse, pravicového konzervativce a 

skutečného zastánce tvrdé linie, který se ujal funkce po rezignaci Horvátha. Ten opustil post 

ministra vnitra v říjnu 1990 v souvislosti s nezvládnutými celonárodními demonstracemi a 

blokádou řidičů taxi (Kőszeg 2008: 50).70 

Na personální politiku měla vliv i další událost, která se udála jen o několik měsíců později, na 

podzim roku 1990. Po skončení stávky taxikářů a dalších událostí spojených s oznámením 

vlády deregulovat ceny benzínu sehrál hlavní roli Péter Boross, který se stal v prosinci 1990 

ministrem vnitra.71 Tato událost ovlivnila celé směřování ministerstva vnitra a práci policie. 

Mimo jiné zapříčinila, že Zákon o policii byl přijat až v roce 1994 a dále pozdržela provedení 

řádné reformy policie (Kim 2013: 111–115). 

Boross, zastánce tvrdé linie, kladoucí hlavní důraz na potírání zločinu, který byl v té době na 

vzestupu, se už méně zaobíral otázkami spojenými s demokratizací policie. Úkolem Borosse 

bylo záměrné komplikování práce na policejním zákoně a blokování liberalizačních snah. Toto 

jednání, které vzešlo na popud vlády, přiznal i samotný Boross. Zkušení a vysoce postavení 

policejní představitelé viděli za neúspěchem policie během události z podzimu 1990 

liberalizaci.72 Reformátorské snahy zdůrazňující a volající po liberalizaci celé policie a její 

práce byly po konci stávky umlčeny. Pro příště už měla jít policie cestou, kterou razil i Boross. 

A to směrem centralizované a militarizované jednotky, ne nepodobné té z doby komunismu, 

která bude podrobena jen postupným změnám. Vysoké posty u policie zastávané řadou policistů 

působících už v komunismu a chybějící očista policejního sboru jen nahrávala tomuto vývoji 

(Szikinger 1999b: 72–73). 

                                                           
69 I když byly policejní odbory založeny proreformně smýšlejícími policisty, okolnosti negativně znějící pro jeho 

členy hrály rozhodující roli. Většina policistů se obávala ztráty benefitů, které užívala, příkladem může být 

předčasný odchod do důchodu, či zachování platů. Reorganizace policie jim toto nemohla zaručit. Mezi policisty 

také převládal pocit nadřazenosti nad běžnými občany. Navíc, ministr Horváth neměl žádný ucelený plán, jak 

transformaci provést. Demilitarizace se měla týkat především zaměstnanců ministerstva, plány pro policii nebyly 

zcela vypracovány (Szikinger 2017). 
70 Kritika se na policii snesla i ze strany vlády (Boda 2010: 189). 
71 Na konci roku 1993 se Boross stal dokonce premiérem Maďarska (Punnett – Honszki 1995: 114). 
72 Policejní šéf budapešťské policie Sándor Barna, odmítl pokyn vlády nasadit jednotky na zvládání nepokojů. 

Považoval to za protiústavní a podobně jako řada dalších policejních vedoucích preferoval nezasahovat (Benke – 

Kádár 2000). 
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5.2.2 Reforma policie? 

Depolitizace, demilitarizace a decentralizace patřily k cílům reformátorů maďarské policie.73 

V návaznosti na přechod k demokracii byly jmenovány do vlivných pozic v rámci policie osoby 

pocházející zejména z akademické sféry, i přestože se jednalo o teoretiky bez předchozí 

profesní zkušenosti v tomto oboru. Názory a snahy reformátorů byly ovšem záhy potlačeny 

zainteresovanými aktéry a jejich pohledem na směřování policie. Ten spočíval v opatrném 

vývoji, ne v zásadní proměně. Autoritářské vedení policie si z předložených návrhů vybralo jen 

ty, které se hodily jejich zájmům, jiné nebralo v potaz (Boda 2010: 187–188; 190). Obhájci 

zachování centralizované policie byli vysocí policejní představitelé, kteří si chtěli uchovat svoje 

postavení a moc (Keresztes Dimovné 2004: 73). 

Za účelem depolitizace policie bylo v roce 1990 vytvořeno Národní policejní velitelství, které 

už nebylo součástí ministerstva vnitra.74 Národní policejní prezident stojící v čele sboru byl 

jmenován premiérem na doporučení ministra vnitra. Určit do jakého bodu sahala nezávislost 

policejního prezidenta na ministru vnitra bylo složité. Mělo být zamezeno přímého vlivu 

politiků, zejména pak ministra vnitra, na práci policie a samotné policisty. Omezení přišlo i 

z druhé strany, policistům bylo zakázáno členství v politických stranách a jiné zapojení do 

politických aktivit (Kertész – Szikinger 2000: 274–245). 

Na druhou stranu, už v roce 1994 přijetím Zákona o policii, byly navráceny pravomoci ministra 

vnitra v určitých případech instruovat policii. O návratu typu ministerstva vnitra snoubícího 

se s policií, zejména v otázce personálního obsazení může být řeč po volbách v roce 1998. 

V této době se stal ministrem vnitra bývalý policejní velitel Sándor Pintér. Spolu s ním přišlo 

na ministerstvo vnitra a do civilních administrativních oblastí množství bývalých policistů. 

Protože nebyl jmenován žádný zástupce ministra pro oblast vymáhání práva, ministr vnitra řídil 

policii sám (Benke – Kádár 2000). 

Decentralizace, jako další bod reformy, byla odmítnuta jako nepotřebná ještě před konáním 

druhého kola svobodných voleb a týdny před jmenováním nové konzervativní vládní koalice. 

Nedlouho po skončení prvního kola voleb to oznámil státní tajemník pro administrativní 

                                                           
73 Ještě před prvními svobodnými volbami v roce 1990 se na tomto shodovali všichni hlavní političtí aktéři (Kőszeg 

2008: 49). I když první vládní koalice považovala policii za nástroj bývalého komunistického režimu, propustit 

všechny policisty najednou nebylo možné. Nástrojem pro překonání nedůvěry v policii, která zůstala sjednocená, 

centralizovaná a militarizovaná měl být přísný vládní dohled (Boda 2010: 189). 
74 Podle Tvrdé (2016: 39) politická povaha vyšších pozic zůstala. 
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záležitosti Imre Verebélyi ještě v době úřadu ministra vnitra Balázse Horvátha (Kőszeg 2008: 

50).75 

V komunistickém Maďarsku byla policie a ministerstvo vnitra silně militarizováno. Na základě 

požadavků demokratické opozice byla změněna struktura ministerstva vnitra, které bylo 

založeno na pozicích generálů a vysoce postavených policistů v instituci fungující na civilní 

bázi (Szikinger 1999a: 4). Na druhou stranu, Zákon o policii přijatý v roce 1994 paradoxně ještě 

zesílil vojenský charakter policie a potvrdil směr vedoucí k remilitarizaci sboru (Kőszeg 2008: 

51). 

5.3 Prověření 

5.3.1 „Snaha“ o změnu 

Téměř všichni policisté na vedoucích pozicích započali své kariéry u policie v době 

komunismu. Ve svých pozicích často zůstali i lidé, kteří vyznávali diskriminační metody, 

například vůči Romům. Nic na tom nemění ani fakt, že v prvních letech po pádu komunismu 

opustily policejní sbor více než dvě třetiny příslušníků (Szikinger 2000a: 95). K radikální 

proměně více než poloviny policistů nebylo během politické transformace zapotřebí žádných 

čistek. Policisté nemuseli procházet žádným procesem prověřování.76 Svoji roli sehrála 

přirozená obměna společně s otevřením pracovního trhu přinášející možnosti nového uplatnění 

a jinými důvody vedoucími k ukončení služby u policie (Szikinger 1999b: 73). 

Pokud nemůžeme zcela mluvit o změně na vedoucích místech u celostátní policie, tak jak se 

udály na politické úrovni v souvislosti s přechodem k demokracii, v župních a místních 

policiích se snahy o zavedení reforem a provedení reorganizace policie udály. Byly nastaveny 

mechanismy, které měly pomoci vybrat nové vedení způsobem založeným na otevřeném 

výběrovém řízení.77 Kandidáti, kteří se do něj přihlásili, podali písemné i ústní prohlášení. Na 

základě těchto podkladů vydávaly ustavené komise sestávající ze zástupců Národního 

policejního velitelství, ministerstva vnitra, policejního sboru, místních vlád, a vědeckých 

pracovišť doporučení. Místní vlády a župní samosprávná tělesa před konečným jmenováním 

policejním prezidentem posuzovala návrhy komisí. Ve většině případů respektovala rozhodnutí 

                                                           
75 Horváth pracoval dříve jako právní zástupce (Masát 2002: 143). 
76 Chybějící očista sboru jako důsledek souznění vlády a policejního vedení byla „vyvážena“ zachováním instituce 

policie a její funkčnosti. Vyslovená věrnost a aktivní podpora výstavby nového demokratického režimu z úst 

policejního vedení mohla být jen stěží vládou odmítnuta. Vybudovat zcela nový policejní sbor v omezeném 

časovém rámci by bez součinnosti policie bylo jen velmi komplikované (Szikinger 2000b: 124). 
77 Systém umožňující místním samosprávám nominovat nového velitele policie na regionální úrovni byl zaveden 

přijatým Zákonem o policii z roku 1994 (Vera Institute of Justice 1998: 3). 
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komise a postoupila návrh ke jmenování. Na druhou stranu se stávalo, že národní policejní 

prezident nakonec při jmenování zcela nedbal doporučení komise. Důvodem byla snaha 

vyslyšet potřebu změny a ohlášený záměr vlády obměnit alespoň část vedení. Výběrového 

řízení se mohli zúčastnit i policejní vedoucí v té době působící, či lidé spojení s komunistickou 

stranou. Ti tak měli značnou výhodu před nově hlásícími se, kterým chyběla kvalifikace. 

Vzhledem k tomu, že se ve výsledku přihlásilo jen málo kandidátů a komise rozhodovaly podle 

profesních měřítek, řada těchto komisí byla nucena doporučit stávající policisty (Szikinger 

2000a: 96; Szikinger 1999b: 72–73). 

5.3.2 Lustrace 

Krátce po přechodu k demokracii se začaly objevovat iniciativy volající po zavedení lustračních 

mechanismů. To zcela neodpovídalo povaze komunistického režimu, který byl v řadě případů 

liberálnější než například režim v Československu. Stejně tak sjednaný přechod dával spíše 

tušit absenci lustrací. Druhá otázka je účinnost tohoto mechanismu (Williams – Szczerbiak – 

Fowler 2003: 5–8). Lustrační zákon neboli Zákon o prověření pozadí osob zastávajících určité 

klíčové funkce, byl v Maďarsku prvně přijat v březnu 1994. Už o dva roky později byl přijat 

nový zákon, neboť původní předpis byl Ústavním soudem shledán „vágním.“ Zákon se 

vztahoval na řadu veřejných pozic, jejich výčet se v průběhu let měnil. Lustrované osoby byly 

prověřovány ve vztahu k tajné policii a komunistické straně. Vzhledem k chybějícímu 

sankčnímu mechanismu byla efektivita tohoto zákona, který byl účinný do roku 2004, sporná. 

Pozitivní výsledek lustrace byl zveřejněn, pokud osoba, které se prověření týkalo do 30 dnů 

nerezignovala na svoji funkci (Syllová 2013: 3; Nález č. 35/2002: čl. IX). Velitel maďarské 

policie, generálmajor László Salgó musel přiznat, že donášel informace na své spoluobčany. 

Toto přiznání ovšem k jeho rezignaci nevedlo (Stan 2009b: 114). 

5.4 Obměna 

5.4.1 Obměna policistů 

Po prvních svobodných volbách v roce 1990 nová vláda jmenovala Győző Szabóa na pozici 

národního policejního prezidenta. Jako bývalý soudce neměl žádnou vojenskou hodnost. To 

mělo vliv i na jeho postavení v rámci policie. Generální (profesionální) zástupce policejního 

komisaře se stal András Turós,78 který před volbami v roce 1990 zastával post národního 

                                                           
78 Policejní generál Turós dříve zastával funkci náměstka ministra vnitra zodpovědného za práci policie. Podobně 

jako Boross, i Turós byl představitel tvrdé linie komunistického režimu a vojenského stylu policie (Szikinger 

2017). 
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policejního prezidenta. Vzhledem k chybějícím zkušenostem nového velitele a jeho oslabené 

pozici v rámci instituce, Turós zůstal prakticky v čele policie a měl pod kontrolou její práci. 

Ministr vnitra oceňoval Turósovy profesní kvality a zkušenosti, proto odmítal Turóse i přes 

protesty Svazu svobodných demokratů – Maďarské liberální strany odvolat. Toto uskupení 

odsuzovalo Turósovy metody ještě z dob komunismu. Ministr vnitra nechtěl podlehnout 

hlasům volajících po naprostém odstřižení se od minulosti. Turós si uchoval svoji pozici až do 

roku 1996, i přes vznik nové vlády a jmenování nového ministra vnitra, který byl liberál 

(Szikinger 2000a: 95). 

Podobně jako v jiných zemích i v Maďarsku v době tranzice docházelo k nárůstu kriminality, 

doprovázeného sníženou efektivitou práce policie. Snaha vládnoucích stran a jiných zájmových 

skupin ovlivňovat práci policie včetně její organizační struktury byla jedním z občasných 

průvodních jevů. Výkon práce policistů byl podkopáván častými změnami na pozicích vysoce 

a středně postavených policistů, a ještě větší obměnou operativců.79 V rámci toho, co Póczik 

(2011: 90) nazývá politickým „konečným očištěním“, naopak řada zkušených policistů byla 

propuštěna. V době všeobecného zmatku se řada bývalých podporovatelů komunistické strany 

rychle dostala do vysokých funkcí. Personální změny znamenaly kromě snížené objasněnosti 

případů také rozsáhlejší korupci. Neuniformovaná policie měla být rozpuštěna, a to včetně sítě 

informátorů, která sloužila jako základ pro její práci, ale byla využívaná také při vyšetřování 

běžné kriminality (Póczik 2011: 90). 

Personální změny byly v řadě případů jen iluzorní, kdy stávající vedoucí policisté byli 

nahrazováni svými zástupci. Tato praxe jen podrývala celý proces transformace. K žádnému 

obratu u policie tudíž nedošlo. Podobný dojem zanechala téměř neochota transformace policie 

a výměny osob na klíčových postech na státní úrovni. Vláda nebyla schopná, či dokonce 

ochotná odstranit zastánce stylu policejní práce odporující novému zřízení a jeho principům a 

osoby spojené s komunistickým režimem. Skutečný zájem nové demokratické vlády byl tak 

zpochybněn. Skokový nárůst kriminality, zamezující změnám policie, se stal jen 

zjednodušujícím vysvětlením (Szikinger 1999b: 71–73).80 

                                                           
79 Po roce 1990 vedení maďarské policie zažívalo pocit nejistoty, neboť vládní změny byly téměř pravidelně 

doplňovány změnami ve vedení policie. Do roku 2010 se na pozici velitele policie vystřídalo osm osob. Ti tak 

měli jen omezený čas na svoji práci (Boda 2010: 190). 
80 Objevily se i hlasy považující policií artikulovanou hrozbu trestné činnosti za zveličenou (Vera Institute of 

Justice 1998: 1). 
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5.4.2 Odchod policistů 

Vzhledem k neochotě přijmout nové požadavky, které se objevily s přechodem k demokracii, 

opustilo sbor množství osob. Všichni policisté museli přísahat věrnost nové demokratické 

republice. Většina tak učinila, kteří odmítli, byli propuštěni (Pinter 2015 cit. dle Shelley 1999: 

77; Matei 1994: 135). Ze služby byli uvolněni všichni velitelé, zároveň měli ovšem právo se 

ucházet o některé z nabízených volných míst. Skutečně byla tedy vyměněna jen více než 

polovina míst. Provedený audit policie uvedl, že zejména policisté ve vyšších hodnostech jsou 

schopni s patřičným výcvikem naplnit žádané změny.81 Nově přijatým velitelům měli 

v naplnění požadavků práce policie v nových podmínkách pomoci kvalifikovaní odborníci 

(Kertész – Szikinger 2000: 280). 

Podle Póczika (2011: 90) nebyla policie dostatečně připravená na změny, které přišly s pádem 

komunismu. Přechod k demokracii ohrozil profesní budoucnost policistů, kteří tak pociťovali 

nejistotu a obavy. Maďarská policie se musela potýkat s masivním odchodem policistů ze 

služby zejména mezi lety 1994 až 1996, kdy policejní sbor opustilo více než 1600 příslušníků. 

Tato skutečnost ztěžovala přirozenou generační obměnu spojenou s předáváním zkušeností. 

Jejich odchod je vysvětlován řadou důvodů. Mezi ně patří zejména výše platů, která ve srovnání 

se soukromým sektorem a novými příležitostmi na otevřeném trhu nebyla dostatečně 

motivující. S tím je spojen vznik soukromých bezpečnostních agentur snoubících práci v oboru 

a lepší pracovní podmínky. Vliv měl i samotný charakter policejní práce, respektive její náročné 

pracovní podmínky (Keresztes Dimovné 2004: 78). Pro policii bylo důležité udržet své vysoce 

kvalifikované specialisty. Obměna velkého množství policejního sboru během krátkého 

časového úseku je spojena se sníženou efektivitou a kvalitou policejní práce (Wilson – Walsh 

1997: 53). 

5.5 Shrnutí 

Transformaci maďarské policie je vhodné rozdělit na dvě úrovně – řadové policisty a vedení 

policie spolu s ministerstvem vnitra. I přes chybějící formálně ustavené prověřovací 

mechanismy došlo v prvních letech po přechodu k demokracii k proměně více než poloviny 

policejního sboru. Odchod policistů byl spojen zejména s novým tržním prostředím, řada osob 

ovšem nechtěla sloužit v nových demokratických podmínkách. Opačná situace probíhala 

                                                           
81 TC Team Consult ve zprávě analyzující maďarskou policii ve vztahu k budoucí reformě se kriticky vyjádřil 

zejména o policistech na nižších postech a jejich potenciálu vykonávat službu v nových demokratických 

podmínkách. Tito policisté navíc v řadě případů postrádali motivaci ke „zlepšení“ (Gottlieb – Krözsel – Prestel 

1998: 53). 
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v rámci vedoucích pozic. Fenoménem prvních let bylo setrvání ve funkcích osob spojených 

s komunistickým režimem a vyznávajících staré metody. Tito lidé odmítali radikální proměnu 

fungování policie, připouštěli jen pozvolný vývoj. Na druhou stranu se objevují hlasy, zda by 

bylo možné bez těchto osob udržet práci policie. Kvalifikovaných osob, které by mohly tyto 

posty zastávat byl taktéž nedostatek. Podle Váriho (2017) lze obecně říci, že maďarská policie 

doposud neprošla skutečnou proměnou. 

6. Polsko 

6.1 Úvod 

Polský komunistický režim, jako jediný v regionu střední a východní Evropy ve všech svých 

fázích patřil svým charakterem spíše k autoritářským režimům než k těm totalitním. Stejně tak 

bylo Polsko první zemí v regionu, která mezi lety 1988 a 1989 započala tranzici. Linz a Stepan 

(1996: 255) tvrdí, že právě to, že v této době stáli v čele Polska „komunisté v uniformách“ 

zapříčinilo, že režim zahájil tranzici paktem, se kterou opozice souhlasila. V porovnání 

s ostatními zeměmi se polský autoritářský režim odlišoval v míře svobody, kterou ponechal 

občanské společnosti a církvi. Karl a Schmitter (1991a: 276–277) mluví v polském případě o 

přechodu reformou, stejně jako v Československu. Vlny stávek přiměly nedemokratickou 

polskou vládu k jednáním kulatého stolu. Výsledkem byly zčásti svobodné volby, které 

opanovalo opoziční hnutí Solidarita. 

Mírová povaha politické a sociální transformace určujícím způsobem ovlivnila další směřování 

země. Dohody z jednání kulatých stolů umožnily řadě „starých“ struktur uchovat si svoje 

postavení. Sjednaný přechod k demokracii znamenal, že i přes uskutečněnou policejní reformu, 

její dopady nebyly tak výrazné (Grajewski 2004: 451). Při srovnání Polska s komunistickými 

zeměmi střední a východní Evropy, považuje Dworzecki (2009: 1–2) „společensko-

geopolitickou“ situaci za liberální. V této atmosféře se policie mohla do jisté míry zabývat 

zejména bojem s kriminalitou. V důsledku toho započatý transformační proces policie měl 

evoluční charakter. 

Pozdní odchod komunistického ministra vnitra, až v červenci 1990, umožnil řadě dalších osob 

uchovat si svoje místo na ministerstvu vnitra a u policie. Příslušníci komunistické policie 

nemuseli procházet prověřovacími mechanismy. Přesto v rámci reorganizačních kroků opustil 

sbor podstatný počet policistů. Jedním z důvodů byla obava, že by podobné prověřovací 

mechanismy, jako byly nastaveny pro tajnou policii, mohly být ustaveny i pro policisty. Radši 
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tak zvolili dobrovolný odchod včetně odstupného. Přesto řada zdrojů mluví zejména 

v souvislosti s vedoucími pozicemi u policie s prověřením, kdy vysoko postavení policisté 

museli své funkce opustit. Vysvětlením může být nepřesné definování pojmu prověření. Tito 

lidé neodešli na základě právně založených prověřovacích mechanismů, ale v souvislosti s širší 

restrukturalizací a reformou sboru. 

Občanská milice (Milicja Obywatelska) – uniformovaná, pořádková policie v době 

komunistického režimu – byla v roce 1990 zřízením polské státní Policie (Policja) zrušena. 

Bývalí příslušníci Milice se tímto krokem měli stát policisty nového sboru (Act on the Police 

1990: čl. 146, 149). Během časů nedemokratického zřízení bylo složité určit linii, oddělující 

policejní a zpravodajské pravomoci jednotlivých složek, v rámci celého bezpečnostního 

aparátu. Ten zahrnoval dvě základní složky. Uniformovanou Občanskou milici a Bezpečnostní 

službu ministerstva vnitra (Służba Bezpieczeństwa) neboli tajnou (politickou) policii (Tvrdá 

2016: 61). Po pádu komunistického režimu byl zájem o reformu upřen zejména na tajnou 

policii, která plnila cíle komunistické strany. Význam Bezpečnostní služby dokládají i slova 

Zbigniewa Bujaka, vůdce podzemního odporu z osmdesátých let. Při jeho popisu strategie boje 

s komunistickým režimem, Bujak nepovažoval uniformovanou policii za protivníka, proti 

kterému je potřeba bojovat, tím pro něj a celé hnutí byla tajná policie (Kennedy – Porter 2000: 

79). 

Na druhou stranu  i uniformovaná policie byla zapojena do řady represivních akcí proti opozici. 

Její transformace byla důležitým bodem odborového hnutí Solidarita. Oddělení uniformované 

policie od té tajné patřilo mezi hlavní požadavky opozice už od osmdesátých let (Dzialuk 1994: 

106). V době přechodu Polska k demokracii byla Milice transformována na civilní policii. Osud 

Bezpečnostní služby následoval trajektorii prověření, snížení počtu členů a reorganizaci v Úřad 

ochrany státu (Urząd Ochrony Państwa) (Sanford 1992: 23). 

6.2 Instituce 

6.2.1 Ministerstvo vnitra 

I přes výsledky červnových polosvobodných voleb z roku 1989 a o tři měsíce později následné 

jmenování nové vlády, v jejímž čele nestál komunista, ale novinář a jeden z vůdců Solidarity 

Tadeusz Mazowiecki, zůstal generál Czesław Kiszczak, na základě ujednání kulatého stolu, na 

pozici ministra vnitra.82 Ten vedl ministerstvo už od roku 1981 (Dzialuk 1994: 105). Kiszczak 

                                                           
82 Kiszczak jako ministr vnitra a jeden z předních představitelů komunistické strany stál u zahájení jednání 

kulatého stolu, na kterém se i později podílel (Łoś – Zybertowicz 2000: 125). 
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měl blízko k Wojciechu Jaruzelskému, toho času polskému prezidentu. Na ministerstvu vnitra 

nedošlo v této době k žádné personální obměně nejvyššího vedení. Až na Krzysztofa 

Kozłowského, který se stal v únoru 1990 náměstkem ministra vnitra, byli všichni vysocí 

představitelé členy komunistické strany. Ozbrojené složky tak i dlouhé měsíce po změně 

politické situace z léta 1989 zůstávaly pod vedením stále stejných osob, které je spravovaly už 

v době zásahů proti demokratické opozici. Na straně opozice chyběli zkušení lidé, kteří by tyto 

posty mohli zastávat. Navíc, řada vlivných osob z nových politických proponentů byla 

zkompromitována vazbou na tajné služby v době komunismu (Grajewski 2004: 452). 

Ještě před složením Mazowieckého nové vlády v roce 1989, komunistický parlament schválil 

zákon, který umožnil ministru vnitra provádět změny v rámci ministerstva, bez svolení 

předsedy vlády. Vláda a její orgány neměla nad ministerstvem vnitra kontrolu, i když už 

nespadalo pod nadvládu polské komunistické strany. Byl to právě Kiszczak, kdo kontroloval 

první kroky transformace ministerstva. Ty byly zaměřené na reorganizaci celé instituce. Mnozí 

ovšem považovali změny jen za snahu uspokojit veřejnost, neboť Kiszczak nebyl ochoten 

omezit svoje pravomoci. Odmítl například nahradit své náměstky zástupci hnutí Solidarita. 

Nebyly vyslyšeny ani návrhy radikálních reformátorů volající po zásadní proměně. Tyto návrhy 

by ale ohrozily a narazily na hluboce zakotvené byrokratické struktury (Łoś – Zybertowicz 

2000: 125; Winslow nedatováno). Kiszczak stál v čele ministerstva do července 1990, kdy 

došlo k personálním změnám kabinetu. Až v této době tak byl odstraněn ministr, který působil 

už v dobách bývalé komunistické vlády (Łoś – Zybertowicz 2000: 125). 

Kompletní přeměna bezpečnostního aparátu byla provedena sérií tří zákonů z dubna 1990, tři 

měsíce po vlastním rozpuštění Polské sjednocené dělnické strany.83 Po rozpuštění Bezpečnostní 

služby a propuštění jejích členů, vznikl v květnu 1990 Úřad ochrany státu (Grajewski 2004: 

453). Do jeho čela jmenoval předseda vlády Tadeusz Mazowiecki dne 10. května Krzysztofa 

Kozłowského, editora katolického týdeníku.84 Kozłowski nepocházel z politických ani 

vojenských kruhů. Jen dva měsíce poté, 6. července 1990, už Kozłowski nahradil Kiszczaka, v 

čele celého ministerstva vnitra. Do konce prvního měsíce, kdy stál tento bývalý novinář v čele 

ministerstva, propustil všechny funkcionáře, kteří neprošli mechanismem prověření (Dudek – 

Paczkowski 2005: 232). 

                                                           
83 Zákony se týkaly postavení ministerstva vnitra, policie a nové zpravodajské služby (Łoś – Zybertowicz 2000: 

125). 
84 Zástupcem vedoucího Úřadu ochrany státu byl jmenován Andrzej Milczanowski (O Policji 2017). 



44 
 

Došlo tak k prvním krokům v oblasti personální obměny institucí vnitřní obrany. Z pozice 

vrchního velitele Občanské milice byl propuštěn generál Zenon Trzciński. Na místo policejního 

prezidenta v rámci nového sboru byl jmenován plukovník Leszek Lamparski spolu se dvěma 

náměstky, plukovníky Bogusławem Strzeleckým a Januszem Wydrou (O Policji 2017). Za 

reformu policie byl zodpovědný Jerzy Zimowski, právník a politický aktivista z hnutí 

Solidarita. Po roce 1989 zastával na ministerstvu vnitra funkci státního tajemníka, mezi roky 

1990–1996 byl náměstkem pro vnitřní záležitosti (Ćwiek-Karpowicz – Kaczyński 2006: 65). 

Po roce 1990 docházelo v Polsku k častým změnám na postu ministra vnitra. Mnohými je 

ministr pokládán jen za politickou figuru, kdy vrchní policejní velitel, druhá osoba v hierarchii, 

je považován za skutečného aktéra, který rozhoduje. Ovšem ani tomuto postu se nevyhnuly 

časté změny (Kutnjak Ivković – Haberfeld 2000: 201–202). Řada neúspěšných a častých 

personálních obměn na nejvyšších pozicích vedení policie měla negativní efekt na obraz policie 

u veřejnosti, tak i na samotnou práci policie (Kutnjak Ivković – Haberfeld 2000: 214). 

6.3 Prověření 

6.3.1 Zánik Bezpečnostní služby 

Na základě přijatých zákonů byla Bezpečnostní služba zrušena a její zaměstnanci stáli před 

rozhodnutím, jak s nastalou situací naložit. Možnostmi bylo ucházet se o práci u policie, v nově 

vzniklém Úřadu ochrany státu nebo v jiných institucích. Často využívanou možností byl 

celkový odchod ze služby včetně odstupného. Policisté z pořádkové policie nemuseli procházet 

prověřením. V důsledku očekávané očisty Bezpečnostní služby bylo nejméně 6000 

zaměstnanců převedeno do sboru uniformované policie. V červenci 1990 dokonce došlo k 

propouštění dalších policistů z Občanské milice, aby uvolnili pozice pro další příchozí z řad 

Bezpečnostní služby (Łoś – Zybertowicz 2000: 125). 

Celkem se ucházelo o práci u Úřadu ochrany státu na 14500 žadatelů. Okolo 8000 prošlo 

prověřovacím mechanismem a bylo uznáno způsobilými pro práci na ministerstvu vnitra. Práci 

u Úřadu ochrany státu našlo nakonec na 4000 z nich. Práce u policie, či v soukromých 

bezpečnostních agenturách se stala dalším profesním místem pro řadu neúspěšných žadatelů 

(Stan 2009: 78 srov. Dudek 2015). Podle Zybertowicze (2002: 3) se „povrchně“ reformovaná 

policie stala novým pracovištěm pro část pracovníků z tajné policie, v tomto případě bez 

nutnosti prověření. Mnoho osob z bývalé Bezpečnostní služby po změně režimu přešlo 

k policii. V nejednom případě na vysokou pozici. Podle Tarnawského (2017) se v řadě případů 
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jednalo o jedince, kteří neměli předpoklady pro práci v demokratické instituci. S jejich službou 

tak byli spojovány různé nezákonné praktiky. 

Jedinci dříve pracující u Bezpečnostní služby a nyní usilující o pozici v nové organizaci, Úřadu 

ochrany státu museli projít ověřovacím mechanismem, který posuzoval morální předpoklady 

žadatelů. V polovině roku 1990 byly pro tyto účely zřízeny ověřovací komise (Winslow 

nedatováno). Mezi důvody vedoucí k zamítnutí žádosti patřilo porušení zákona, či lidských 

práv a zneužití své profesní pozice k vlastnímu obohacení.85 Prověřování měly na starosti 

kvalifikační komise ustavené v jednotlivých územních celcích. Práce jednotlivých komisí byla 

odlišná. Proto se více než dvě třetiny neúspěšných žadatelů obrátily se stížností na centrální 

komisi, část z nich postoupila stížnost ombudsmanovi. Přesto k zásadnímu přepracování 

prověřovacího mechanismu nedošlo. I když tyto mechanismy nepracovaly stoprocentně (v 

komisích zasedali lidé, kteří měli osobní vazby na příslušníky Bezpečnostní služby, které 

prověřovali) a objevovaly se hlasy požadující další fázi prověřování ozbrojených složek a 

tajných služeb, politicky byla tato otázka neprůchozí. Jako důvod byla uváděna obava 

z ohrožení národní bezpečnosti, kdy by země přišla o řadu zkušených pracovníků (Stan 2009a: 

78). 

6.3.2 Proces obměny 

Právně definovaný postup prověřování policistů dříve sloužících u Občanské milice a 

ucházející se o práci u policie neprobíhal. Na rozdíl od prověřování kádrů z Bezpečnostní 

služby. Přesto mnozí autoři mluví ve spojitosti s Občanskou milicí o prověřování (srov. Gaberle 

1993: 144). Pojem „prověřování“ je v tomto případě chápán volněji – jako část procesu širší 

reorganizace a transformace Občanské milice v Policii. V rámci této reformy byla propuštěna 

většina policistů ve vedoucích pozicích, včetně jejich zástupců a dalších osob na vysokých 

postech (Zybertowicz 2017). 

Přes řadu návrhů objevujících se od počátku devadesátých let byl v Polsku lustrační zákon přijat 

až na jaře roku 1997. Osobám zastávajícím veřejnou funkci a uchazečům o ni byla uložena 

povinnost předložení čestného prohlášení odmítající, či přiznávající spolupráci s tajnou policií 

v době komunistického režimu (Grajewski 2004: 459). 

Podle Kratcoského a Cebulaka (2000: 37) se mnoho policistů rozhodlo opustit policejní sbor 

vzhledem k náladám ve společnosti a atmosféře „ověřovacích mechanismů“ a „politické 

                                                           
85 Podle Winslowa (nedatováno), s cílem zamezit proniknutí starých kádrů svázaných se starým režimem, byly 

žádosti o zaměstnání všech, kteří překročili věk 55 let zamítnuty. 
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korektnosti.“ Proto v roce 1993 nastoupilo na 30000 nových policistů. Oba autoři také zmiňují 

názory expertů, kteří nucený odchod vysoce kvalifikovaných policistů považují za nesprávný. 

V tomto případě by měla být politická minulost oddělena od profesní kvalifikace. Otázkou pro 

nově budovaný policejní sbor po pádu komunistického režimu se stalo, jak naložit s bývalými 

příslušníky Milice, kteří pokračují v práci v novém demokratickém sboru. 

V rozmezí let 1989–1990, kdy probíhaly reorganizační procedury, bylo od policie propuštěno 

na 30 procent zaměstnanců. Na jedné straně byla zvýšena důvěra veřejnosti v práci policie, na 

druhé od policie odešlo právě mnoho zkušených a kvalifikovaných policistů, což se podepsalo 

na výkonu celého sboru (Gaberle 1993: 144). 

6.4 Obměna 

6.4.1 Obměna policistů 

Transformace policie se udála v rozmezí dnů 5. července a 1. srpna 1990. V této době byli 

propuštěni všichni příslušníci Občanské milice, kterým bylo zároveň nabídnuto místo u nového 

sboru. Po dobu tří až čtyř dnů policejní sbor prakticky neexistoval. Podmínkou pro 

„znovupřijetí“ do sboru byla přísaha věrnosti novému demokratickému režimu. Této podmínce 

řada policistů nevyhověla a byla skutečně propuštěna. Přijetí zákona stanovujícího pro všechny 

policisty vykonávající službu minimálně 15 let jít do výslužby s výsluhou ve výši 40 procent 

platu mohlo být pro některé z policistů argumentem k tomuto rozhodnutí. Během prvních tří až 

čtyř měsíců této nabídky ze strany státu využila řada zkušených policistů. Ti za přijatým 

zákonem také viděli politický úmysl, jak přimět policisty z dob komunismu opustit sbor. 

Současně se obávali, že by byli stejně v blízké době propuštěni. Množství odchodů zkušených 

policistů podkopávalo stabilitu a profesionalitu sboru. Přetrvávající nejistota ohledně systému 

penzí a výsluh v letech 1991 a 1992 znamenala odchod řady dalších zkušených policistů (Fogel 

1994: 17; 25). 

I když žádný formální ověřovací mechanismus nastaven nebyl, v prvních letech opustilo policii 

mnoho příslušníků. Část z nich se obávala možného zavedení prověrek a volila raději odchod 

s výsluhou. Jednalo se ovšem o svobodné rozhodnutí, které nebylo nikým nařízené. Další nebyli 

ochotní pracovat v nových demokratických podmínkách. Většina vedoucích policistů 

rezignovala na svoji funkci (Tarnawski 2017). 

Odchod všech nejvýše postavených policistů byl politicky motivovaným krokem, jak se 

odklonit od starých pořádků. To ovšem znamenalo značná negativa s ohledem na funkčnost 

policie. Mezi odcházejícími vedoucími policisty byli zajisté odborníci, velmi dobře vycvičení, 
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kteří by sboru v době transformace pomohli překonat těžkosti. Mladí, nezkušení policisté rychle 

postupovali na vedoucí pozice, na které jim však kromě zkušeností chyběla i kompetentnost.86 

Profesionalita sboru tak utrpěla. Sílu policie oslabil i odchod množství řadových policistů do 

soukromého (bezpečnostního) sektoru, který nabízel lepší pracovní podmínky, zejména 

finanční (Haberfeld 1997: 649–650; Kutnjak Ivković – Haberfeld 2000: 199). Personální změny 

u policie byly rozšířeným fenoménem v raných fázích tranzice (Mawby 2001: 25). 

Podle Haberfeldové (1997: 645–646) byla zrušena Občanská milice a nahrazena nově 

vytvořeným policejním sborem, nyní už nazývaným policie (Policja), jen formálně. Kromě 

toho, že i nový sbor využíval veškeré vybavení, které dříve patřilo komunistické policii, členy 

policejních oddílů se stala i řada „starých“ policistů.87 Mezi ně ovšem nepatřili nejvýše 

postavení policisté, jako byli generálové a vedoucí policisté včetně svých zástupců 

z policejního velitelství i z jednotlivých provincií. Bezprostřednímu propuštění se nevyhnuli 

policisté, kteří měli na starosti politickou indoktrinaci, jejichž celé oddělení bylo zrušeno. Dále 

se jednalo o vedoucí policisty z měst, těch větších i menších. Lehce stranou zůstala jen dopravní 

policie, která neplnila žádnou politickou funkci. 

Tarnawski (2017) popisuje paradoxní situaci, která nastala, když u policie začali pracovat noví 

lidé, mnozí z řad tehdy ilegální opozice a museli spolupracovat s policisty už sloužícími za 

komunistického režimu. Obě strany, které stály v minulém režimu proti sobě, musely překonat 

nedůvěru a pracovat na společných úkolech v nových podmínkách. 

Generační obměny na pozici policejních náčelníků v jednotlivých Vojvodstvích bylo dosaženo 

v červnu 1990. V tomto roce byli jmenováni noví policejní náčelníci ve všech 49 správních 

celcích. Z nově jmenovaných vedoucích jich 40 nikdy předtím nezastávalo vedoucí funkci. 

Pozice na vojvodských policejních ředitelstvích zůstali pouze dvěma z bývalých náčelníků 

Okresního úřadu pro vnitřní záležitosti (Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych). 

Zbývajících sedm působilo dříve nebo právě v době změn jako zástupci náčelníků tohoto úřadu. 

I když řadoví policisté nemuseli procházet schvalovacím procesem, na základě „kontroly 

personálu,“ který proběhl v červenci 1990, opustilo policejní sbor 2790 policistů. Tato revize 

                                                           
86 Mladí a nezkušení policisté museli nahradit mnoho řadových členů policejního sboru také i z jiných důvodů. 

Nahrazeni museli být ti jedinci, kteří byli sice specialisty ve svém oboru, ale byli zároveň spojeni s korupcí a 

neochotou respektovat právní normy (Shelley 1999: 78). 
87 Celý sbor ovšem nahrazen novými policisty nebyl, navzdory odchodu nezanedbatelné části sboru (Kutnjak 

Ivković – Haberfeld 2000: 214). I když většina příslušníků nové policie pocházela z řad bývalé Milice 

(Plywaczewski 2011: 275), v prvních letech po přechodu k demokracii, konkrétně mezi lety 1990 až 1996 došlo k 

obměně 46 procent policejního sboru (Haberfeld 2004: 199). 
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byla provedena na základě posouzení vhodnosti pro výkon funkce policisty.88 Další policisté 

opustili sbor na vlastní žádost nebo odešli do důchodu. Vzhledem k celkovému počtu policistů 

se jednalo jen o zlomek sboru (O Policji 2017; Act on the Police 1990 čl. 41). 

Změny na vedoucích pozicích spolu s odchodem zdiskreditovaných jedinců znamenaly pro 

policejní sbor nedostatek policistů na všech úrovních, včetně vedoucích pozic, v jednotlivých 

organizačních jednotkách a sníženou schopnost celé instituce (Plywaczewski – Walancik 2004: 

106–107). 

Nábor nových policistů byl komplikován sníženou prestiží povolání policisty a podmínkami, 

které nemohly konkurovat soukromému sektoru. Demoralizujícím faktorem pro policisty, kteří 

zůstali u policie i po změně režimu, byl konec institucionální podpory. Na počátku roku 1990 

se objevily první návrhy změny zákona, který uložil, že policie spadá pod oddělené a 

samostatné vedení, které je jmenované a odpovědné předsedovi vlády. Vliv ministerstva vnitra 

na práci policie byl zamezen. Navíc, politická příslušnost neměla být nadále měřítkem pro práci 

u policie (Winslow nedatováno). Nábor nových policistů, respektive jejich zapojení do služby 

jako skutečných složek sboru byl ztížen nastavenými pravidly (Fogel 1994: 18). 

Nejvíce pozic zůstalo neobsazených v útvarech vyšetřujících hospodářskou kriminalitu, mezi 

40 až 50 procenty. Méně než rok pracovalo u policie 30 procent policistů. Časté změny 

v personální oblasti se nevyhnuli ani nejvyšším představitelům policie. Ze 108 000 míst 

v policejním sboru jich téměř 20 procent bylo neobsazených (Dzialuk 1994: 114; General 

Police Headquarters 1994: 95). Kutnjak Ivković a Haberfeld (2000: 206) se ptají, proč velkou 

potřebu vyplnit neobsazená místa u policie neobsadili lidé z armády. Z té odešlo mnoho lidí, 

kteří by mohli mít zájem o práci u policie. Zde nejspíše převážila neochota policie spojit své 

jméno s institucí armády. 

6.5 Shrnutí 

Celý proces transformace policie není dodnes důkladně prozkoumán. Podle Zybertowicze 

(2017) nejasnosti vyplývají z činnosti zájmových skupin během přechodu k demokracii. Tito 

aktéři měli zájem učinit celý proces co nejméně transparentní a otevřený společnosti. V řadě 

případů provedené změny měly jen formální charakter, aby uspokojily volání veřejnosti po 

změně. Mnozí považují reformu policie za nedostatečnou a příliš mírnou, příkladem může být 

chybějící mechanismus prověření pro bývalé příslušníky Občanské milice. Přesto došlo 

                                                           
88 I když Haberfeld (1997: 645–646) mluví o prověření, a následném propouštění, má nejspíše na mysli tyto 

mechanismy reorganizace police. 



49 
 

k odchodu množství policistů, včetně těch na vedoucích místech. Problémem, podobně jako 

v jiných zemích, byl nedostatek policistů, kteří by obsadili uvolněná místa a disponovali 

potřebnou kvalifikací. Novému policejnímu sboru se nepodařilo zcela oddělit od svojí 

předchůdkyně, Občanské milice. I přes řadu vládních proklamací a společností žádaných změn. 
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ZÁVĚR 

Demokratizace policejních sborů v zemích Visegrádské skupiny se udála v rámci transformace 

celých států. Po dlouhých desetiletích vlády komunistické strany došlo na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let dvacátého století k přechodu k demokracii. Nejednalo se 

ovšem jen o transformaci politickou. Země střední a východní Evropy byly ojedinělé v tom, že 

současně probíhala transformace i v ekonomické dimenzi. Vliv tohoto fenoménu jsme mohli 

pozorovat i na policii. Otevření trhu přineslo řadu nových možností, mimo jiné nové pracovní 

příležitosti. Řada policistů tak dobrovolně opustila policii a hledala si nové uplatnění s lepšími 

pracovními a finančními podmínkami. Policisté dokonce v řadě případů mohli zůstat „v oboru“ 

– vznikaly nové soukromé bezpečnostní agentury. Pro nově budované policejní sbory to 

představovalo problém v nedostatku vhodných kandidátů pro práci u policie. Pokud bychom 

chtěli aplikovat tyto poznatky na současné nedemokratické země a jejich možný přechod 

k demokracii, zjistíme, že většina těchto států v ekonomické oblasti vyznává přinejmenším 

prvky kapitalistického systému. Tehdejší situaci čtyř postkomunistických zemí to tak činí svým 

způsobem jedinečnou a nepřenositelnou. 

Charakter předchozího nedemokratického režimu byl v každé zemi odlišný.89 To se projevilo 

např. ve způsobu vypořádání se s bývalými příslušníky tajné policie a nastavení lustračních 

zákonů. V Československu bylo propuštěno ze služby více pracovníků tajné policie, než tomu 

bylo v Maďarsku i Polsku. Lustrační zákony byly v porovnání s dalšími zkoumanými zeměmi 

přísnější.90 Československý komunistický režim, charakterizován jako zamrzlý 

posttotalitarismus byl v mnohém represivnější než zbylé dva. V Polsku a Maďarsku docházelo 

minimálně v pozdějších fázích režimu k prosazování plurality v řadě oblastí. U Československa 

tak můžeme pozorovat snahu o silnější přerušení vazeb se starým komunistickým režimem a 

přísnější postup proti jeho proponentům. 

I přes nespornou důležitost policie pro nedemokratický režim, její relevance během 

demokratizačního procesu tak i pro nový demokratický režim, reforma policie nepatřila mezi 

nejdůležitější politické otázky tehdejších elit, na které by byla upřena hlavní pozornost. To ale 

neznamená, že by jednání o podobě nového sboru nebyla řádně diskutována a přehlížena. I tato 

oblast se stala polem politického boje. Celkově, ale byla ve stínu jiných naléhavých otázek, 

zejména těch ekonomických a politických. Navíc bylo více prostoru věnováno transformaci 

                                                           
89 Československo bylo v této době federací dvou států (pozn. aut.). 
90 Lustrační zákony byly po rozdělení přísněji prosazovány v České republice (pozn. aut.). 
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bývalé tajné policie než té uniformované. Politiky zajímal zejména dohled veřejnosti na práci 

policie a boj s rostoucí mírou kriminality. Tomu odpovídalo i zaměření výzkumu právě na tyto 

oblasti. 

Záměrem politiků může být snaha o rychlou transformaci policie – znaku represí 

komunistického režimu. Proveditelnost tohoto úkolu je věcí druhou. Nedostatek 

kvalifikovaných osob potřebných hned v době transformace vytváří z tohoto úkolu téměř 

neřešitelnou situaci. Prověřovací mechanismy včetně relativně přísných lustračních zákonů 

(přinejmenším s ohledem na okolní země) přesto nepracovaly bezchybně. Osoby 

zkompromitované komunistickým režimem tak zůstaly u ozbrojeného sboru i v demokracii. 

Přesto tito lidé nepředstavovali ohrožení pro nové zřízení. Neodstranění vlivu politiků na práci 

policie v České republice je jedním z faktů potvrzující platnost první hypotézy: policie je pilíř 

nedemokratického režimu a přechod k demokracii v této instituci trvá dlouho. 

Případ slovenské policie a její demokratizace také potvrzuje hypotézu ve znění policie je pilíř 

nedemokratického režimu a přechod k demokracii v této instituci trvá dlouho. Právě 

přetrvávající staré struktury z doby komunismu neumožnily rychlou transformaci policie. Tyto 

osoby, které působily na vysokých pozicích v rámci ministerstva vnitra a policie určovaly další 

směřování policie. Vyústěním bylo zneužívání zpravodajských služeb. Řádná transformace 

policie byla ztěžována nedostatkem kvalifikovaných a nezkompromitovaných osob, které by 

mohly nastoupit k policii. Současně policie musela stále zastávat svoji funkci v nových 

podmínkách, bojovat s rostoucí kriminalitou, s novými hrozbami, ale i s nedůvěrou společnosti. 

I pro maďarský policejní sbor je platná hypotéza mluvící o policii jako pilíři nedemokratického 

režimu, kde přechod k demokracii trvá dlouho. Představitelé ministerstva vnitra záhy potlačili 

hlasy volající po demokratizaci policie a jejích metod. Policie si tak uchovala metody práce, 

které zcela neodpovídaly práci policie v demokratické společnosti. Mnozí autoři dodnes tvrdí, 

že maďarská policie neprošla řádnou reformou. Mohli za to právě lidé, kteří vedli policii a stáli 

v čele ministerstva vnitra. Na druhou stranu, podstatná část policejního sboru byla obměněna. 

K tomu nebylo zapotřebí ani prověřovacích mechanismů. Velkou roli sehrál otevřený pracovní 

trh a nové příležitosti. Mezi další důvody odchodu patřila i neochota sloužit v policii 

v demokratickém zřízení. 

Polská reforma policie je mnohými považována za příliš mírnou a nedostatečnou. Neexistovalo 

například právně ukotvené prověření dřívějších příslušníků policie. Na druhou stranu, i přes 

tento chybějící mechanismus, většina vedoucích policistů odešla. Podobně došlo k obměně 
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podstatné části policejního sboru. Současně se ovšem dostala k policii řada osob z komunistické 

tajné policie, které v tomto případě nemusely procházet kontrolou. K jasnému odstřižení od 

předešlé instituce tak nedošlo, podobně jako v jiných zemích. Zůstává otázkou, zda je to 

vzhledem k úkolům policie vůbec možné. Teze, policie je pilíř nedemokratického režimu a 

přechod k demokracii v této instituci trvá dlouhou je aplikovatelná i na policii Polska. 

Případové studie ukázaly na relevantnost poznatků existující tranzitologické literatury a úzce 

souvisejících teorií nedemokratických režimů pro studium demokratizačního procesu policie. 

Způsob změny režimu, tj. přechodu k demokracii měl zásadní vliv na podobu reformy policie. 

Zvolené umírněné formy tranzice znamenaly předání moci prozatímní vládě, nebo 

multilaterální jednání, kterého se účastnili jak zástupci starého režimu, tak zástupci opozice. 

Podobně nedocházelo k ozbrojeným střetům mezi oběma entitami. Relativně poklidný konec 

starého režimu mohl přinést negativní aspekty pro nově budované státní zřízení. A to ve formě 

nedostatečného se oddělení od starých struktur, které se staly relevantním aktérem i po 

přechodu k demokracii. Vzhledem ke svým zkušenostem a kontaktům mohly získat pozice i 

v nových podmínkách. Nutné reformy byly prováděny jen postupně. Podobně jsme mohli 

pozorovat, že charakter nedemokratického režimu, respektive míra jeho kontrolních a 

represivních mechanismů měla dopad na samotnou transformaci. Čím více represivní 

nedemokratický režim, tím větší snaha nového režimu o vypořádání se s minulostí a jejími 

proponenty.  

Všechny čtyři případy demokratizace policie ukázaly na jeden fenomén, který zásadním 

způsobem ovlivňoval a v řadě případů stále ovlivňuje práci policie a její vývoj. Politický vliv 

na policii a zásahy do její práce mohou vážným způsobem narušit stabilitu demokracie. Státy 

se tak nedokázaly zcela oprostit od minulosti, kdy stát a komunistická strana de facto řídili práci 

policie, nejen té tajné, politicky orientované, ale i té uniformované. Zabránit politikům působit 

na policii není snadným úkolem, oddělení obou entit není zcela možné. Právě personální 

problematika, tj. kdo bude přijat k policii, či naopak propuštěn, kdo bude povýšen a jmenován 

do vedoucí funkce, je v této souvislosti „ohroženou“ oblastí. 

Pokud jsme mohli sledovat menší zájem elit o reformu uniformované policie během přechodu 

k demokracii, podobnou situaci lze pozorovat i na poli výzkumu. Vědecké práce zabývající se 

problematikou uniformované policie ve spojení s demokratizací jsou zaměřeny především na 

principy a hodnoty, kterými by se měl každý policejní sbor v demokratickém zřízení řídit. 
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Ve větší míře se badatelé věnovali reformě tajné policie. Jak se vypořádat s bývalými 

příslušníky tajné policie bylo důležitou otázkou i během tranzice samotné. Tajná policie a její 

příslušníci se stali zajímavým tématem i pro čtenáře. Uniformovaná policie stojící ve stínu tak 

obsahuje řadu míst, které nebyly dosud vyjasněny. Jedná se zejména o oblast prověřovacích 

mechanismů. Jejich nastavení a samotné fungování bylo v mnohých případech zvláštní. Proč 

někteří lidé od policie odešli, či museli odejít? Na základě čeho? Byli někým donuceni? Tyto 

otázky ještě budou muset být zodpovězeny, pokud chceme zcela porozumět dění během 

transformace policie. 
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RESUMÉ 

Theories of transition are an established area of research at political science. From the 1970’s, 

researchers explore changes in political regimes. Numerous theoretical works, as well as those 

analysing empirical findings from specific countries, have arisen. In this thesis, this knowledge 

is applied to one specific state institution – the regular police of the four Central and Eastern 

European countries that are now associated in the Visegrad Group. Despite the importance of 

police, the issue of police democratisation was not one of the most important topics of 

transformation processes. The main actors preferred political and economic issues. The 

democratisation of the regular police also stood in the shadow of the secret police reform, which 

was often synonymous with the repression of the former nondemocratic regime. On the other 

hand, the democratisation of the uniformed police was a challenging task. The authority of this 

institution and fulfilment of its duties are a basic precondition for the functioning of democratic 

state. The goal of politicians was to make a rapid transformation of the police force, which in 

many cases meant a need for personal changes. Performing such a task proved to be not a simple 

and quick matter, given that the whole police force could not be dissolved at one time as it must 

still act as a guarantor of internal security. To prevent the police from being compromised by 

persons who have become involved in illegal activities of the previous nondemocratic regime, 

states have used different forms of verification mechanisms. Since the work of policemen 

cannot be carried out by persons without prior training and the necessary knowledge and skills, 

the process of democratisation of the police has become a long-standing challenge. A number 

of people have left the police on a voluntary basis, new opportunities and an open labour market 

have played a role. Neither other circumstances, such as the growth of crime, corruption and 

mistrust of society, have eased the transformation process. In all the countries analysed, the 

hypothesis stating that the police are the pillar of a nondemocratic regime, and the transition to 

democracy takes a long time was confirmed. The influence of the character of the previous 

regime and the very way of transition to democracy on the reform of the police was also 

demonstrated. In a simple way, it is possible to say that more repressive regime the greater 

effort to break the ties with the old regime more strictly and emphatically.
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II 
 

V devadesátých letech dvacátého století demokratizační procesy ve střední a východní Evropě 

představovaly impuls pro rozmach teorií přechodů. Nové stěžejní práce navázaly na své 

předchůdce ze sedmdesátých let, kdy se přechody k demokracii, či obecně změny politických 

režimů, staly důležitým objektem zkoumání, převážně politologie a mezinárodních vztahů 

(Pridham – Vanhanen 1994: 1–6). Modely teorie přechodů pojednávají o přechodu k 

demokracii celé země, jejích institucí a společnosti. O to zajímavější je zkoumat pomocí tohoto 

modelu jen transformaci jedné, konkrétní instituce. 

V centru zájmu této práce je otázka, jak se transformuje policie, ozbrojený bezpečnostní sbor 

zajišťující vnitřní bezpečnost státu. Pohled jen na demokratizaci policie nám umožní zjistit, jak 

moc je policie odlišná od zbytku společnosti. Můžeme tak rozvést současnou debatu a stav 

teoretického poznání věnujícího se přechodům k demokracii. V současnosti je považováno, 

podle organizace Freedom House, za svobodné jen 89 zemí z celkového počtu 195. Ostatní jsou 

označeny jako částečně svobodné, či nesvobodné (Freedom House 2014: 7–8). I proto má 

výzkum přechodů k demokracii nespornou praktickou relevanci a bude i nadále důležitou 

oblastí zájmu. 

Změnu režimu je potřeba chápat jako dynamický proces, nejen jako výsledek sociálních, 

ekonomických a jiných procesů. Autoři, jako Dankwart A. Rustow, poukazují na to, že 

demokracie není vždy výsledným stavem transformačního procesu, ale je jen jednou z 

možností, jak může přechod dopadnout (Rustow 1970: passim). Období, probíhající mezi 

ukončením nedemokratického režimu a nastolením demokratického, je nejen časem 

dynamických změn, ale také nestability a nejistoty. Během etap přechodu k demokracii, kdy 

ještě nejsou zcela nové, demokratické instituce ustanoveny a ty nedemokratické mohou ještě 

přetrvávat, dochází k boji o určení pravidel a uspořádání (Dvořáková – Kunc 1994: 77). 

Právě na přechodné období, mezi odstraněním starého režimu a nastolením nového, se zaměřili 

někteří autoři. Ti se pokusili rozfázovat toto období na etapy a určit tak další směřování procesu 

transformace. Této otázce se věnují publikace autorů Dankwarta Rustowa, Adama 

Przeworskiho a jejich následovníků. V těchto pracích je zájem upřen na faktory a problémy, 

které mohou přechod a jeho vývoj urychlit, či naopak zbrzdit, nebo mu celkově zamezit. 

Pozornost je věnována způsobu provádění změn a celému transformačnímu procesu. Například, 

Przeworski rozdělil přechod k demokracii na dvě fáze, liberalizaci a demokratizaci. Vypracoval 

podrobnou vnitřní strukturaci a poukázal tak na množství možných překážek při cestě k 

demokraticky fungujícímu politickému systému (Przeworski 1991: 51–54). 
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Empirická data, pro tuto práci, poskytne demokratická transformace policejních sborů zemí 

Visegrádské skupiny – regionálního uskupení České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. 

Visegrádská skupina zahrnuje čtyři postkomunistické země ve střední Evropě, kterým tato 

spolupráce po pádu komunistických režimů usnadnila přechod od autoritativního systému ke 

svobodné, pluralitní a demokratické společnosti (International Visegrad Fund 2015). Tudíž 

vzhledem ke společné komunistické minulosti, geografické blízkosti, řadě oblastí společného 

zájmu a dalším faktorům, přibližujícím všechny země, bude zajímavé sledovat, zda proběhla 

transformace policie stejným, či naopak odlišným způsobem. 

Ve čtyřech případových studiích je hlavní zájem upřen na reformy a změny, které vedly k 

demokratizaci a transformaci policejních sborů ve zmíněných zemích. Na mysli máme 

transformační proces spojený se změnou režimu a přechodem od nedemokraticky fungujícího 

státu k demokracii. Neboť celospolečenské změny, ke kterým došlo na přelomu 80. a 90. let 

minulého století zasáhly i policejní sbory a zcela proměnily jejich strukturu a fungování. 

Bude nás zajímat, zda přechod policie probíhá stejně jako v ostatních segmentech státu, jaké je 

tempo těchto změn – transformuje se policie rychleji či pomaleji. Jestli dochází ke stejným 

obtížím, objevují se stejné překážky a jakou roli hrají elity. Policie, či obecně represivní složky 

často hrají klíčovou roli pro nedemokratické režimy různého typu. Jejich role nespočívá jen ve 

vynucování a zachování práva, ale může též pomáhat k ustavení režimu, či naopak fungovat 

jako nástroj pro zachování nedemokratického státního zřízení, zastrašování a potírání opozice, 

či jinými funkcemi sloužit režimu. Tím se policie, respektive její proměna v transformačním 

procesu stává jednou z klíčových otázek, na které závisí další směřování a fungování státu. Na 

základě tohoto byly stanoveny tři pracovní hypotézy: 

a) policie je pilíř nedemokratického režimu a přechod k demokracii v této instituci trvá dlouho, 

b) policie je jen odrazem společnosti a její přechod není odlišný od zbytku společnosti a státních 

institucí, 

c) policie je příliš důležitá a je tak prioritou nového režimu provést její rychlou transformaci. 

V práci bude využito metody sledování procesu, podrobného sledování čtyř historických 

případů. Neboli rekonstrukce a analýzy sledu událostí, tak jak se postupně udály. Komparativní 

metody bude využito při analýze překážek, při transformaci a rychlosti provedených změn. 

Co se týče dat využitých pro tuto práci, budu čerpat z literatury věnující se teorii přechodů, 

zejména už zmíněných autorů Przeworskiho a Rustowa. Data, pro jednotlivé případové studie, 
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budou pocházet z monografií a vědeckých článků, pojednávajících o jednotlivých 

transformačních procesech ve sledovaných zemích. Bude se jednat o práce zobrazující události 

z perspektivy historie, politologie, sociologie, či mezinárodních vztahů. Stranou nezůstanou ani 

oficiální zdroje, databáze policií zemí Visegrádské skupiny a literatura, věnující se konkrétně 

policejním sborům a jejich činnosti. 

Pokud chce být policie chápána jako demokratická a demokraticky fungující, musí splňovat 

určité znaky a principy, které musí být naplněny. Autoři, mezi které patří např. Dilip K. Das, 

Otwin Marenin, Marina Caparini, či David H. Bayley se věnují transformaci policie ve směru 

naplnění právě takových požadavků. Mezi další autory věnující se reformám a vývoji 

policejních sborů obecně patří např. Clifford C. Shearing, Philip C. Stenning, nebo Hugo 

Frühling Ehrlich. 
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