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Úvod
Jak název této diplomové práce napovídá, budu se v ní zabývat trestnou činností
příslušníků bezpečnostních sborů. Toto téma jsem si zvolila záměrně, jelikož o danou
problematiku projevuji zájem již dlouhodobě. Během mého studia na Právnické fakultě
v Praze jsem absolvovala vedle specializačního modulu z trestního práva i volitelný
předmět Policejní právo vyučovaný doktorkou Millerovou. V letech 2013 – 2015 jsem
také působila na studentské stáži u Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde jsem
získala řadu cenných poznatků. V rámci této stáže jsem se účastnila také preventivních
a metodických aktivit, kterými Generální inspekce účinně působí na jednotlivé
bezpečnostní sbory, zejména přednáškové činnosti zaměřené pro studenty středních
a vysokých škol zařazených ve studijních oborech zabývajících se oblastní vnitřní
bezpečnosti státu.
Cílem mé diplomové práce je popsat a zhodnotit současný stav trestné činnosti
páchané příslušníky bezpečnostních sborů, se zaměřením na příslušníky Policie ČR,
Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR a vyhodnotit specifika této trestné činnosti.
Hlavním úkolem pak bude analyzovat vývoj kriminality příslušníků bezpečnostních
sborů v letech 2012 – 2016 dle jednotlivých kritérií.
Práce se dále snaží odpovědět na otázku, proč se příslušníci bezpečnostních sborů
trestné činnosti dopouštějí – věnuje se konkrétním rizikovým faktorům, které na
příslušníky působí a mohou být příčinou jejich trestné činnosti. Práce čtenáři přibližuje
celkový pohled na problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, měla
by poskytnout přehled dosavadních poznatků k této problematice a snaží se upozornit
na její závažnost.
Dalším cílem této práce bude ověření následujících hypotéz:
1. Kriminalita příslušníků bezpečnostních sborů je nižší než obecná
kriminalita obyvatelstva České republiky.
2. Věk pachatele má vliv na četnost a charakter kriminality příslušníků
Policie ČR.
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3. Příslušníci Policie ČR s delší dobou služby u bezpečnostního sboru a ve
vyšších pozicích páchají závažnější hospodářskou trestnou činnost než
příslušníci s kratší délkou služby a nižší hodností.
4. Jednotlivé bezpečnostní sbory páchají specifikou trestnou činnost
vzhledem k jejich odlišné činnosti a svěřeným úkolům.
Jedním z cílů této práce je analýza kriminality příslušníků bezpečnostních sborů,
je tedy patrné, že základní metodou bude metoda analytická. Pro vytyčení a definování
zkoumaných jevů se však nelze obejít bez užití popisné metody. V analytické a zvláštní
části této diplomové práce bude dále užita empirická a komparativní metoda pro
porovnání dat o kriminalitě příslušníků jak v rámci jednotlivých bezpečnostních sborů
navzájem, tak vůči obecné kriminalitě obyvatelstva ČR, ale také ve srovnání
s kriminalitou příslušníků ozbrojených sborů v zahraničí.
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1. Obecná část
Aby bylo možné se podrobně seznámit s trestnou činností příslušníků
bezpečnostních sborů, dovolím si nejprve stručně charakterizovat jednotlivé
bezpečnostní sbory České republiky jako takové.
Obecným předpisem, který upravuje právní poměry příslušníků bezpečnostních
sborů, je zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru“). Tento zákon je
postaven na principu profesionality, spolehlivosti, nestrannosti a politické neutrality
a vytváří rovnováhu mezi režimem povinností (resp. omezeními – např. zákaz členství
v politických stranách a hnutích; zákaz živnostenské a jiné výdělečné činnosti;
povinnost mlčenlivosti; povinnost dodržování služební kázně) a rozsahem práv (resp.
kompenzačních opatření – např. délka dovolené; platový postup; výsluhový příspěvek;
odchodné) příslušníků bezpečnostních sborů.1
Činnost každého bezpečnostního sboru je striktně regulována zákonem. Kromě
obecné právní úpravy má každý bezpečnostní sbor vlastní speciální právní úpravu2, ve
které jsou obsaženy zejména úkoly a základní organizační prvky jednotlivých
bezpečnostních sborů a specifické pravomoci a povinnosti jejich příslušníků.3
Vzhledem k tomu, že speciální zákony upravující působnost jednotlivých
organizací, v nichž příslušníci vykonávají službu, používají nejednotné označení pro

1

HRUDKA, Josef. Organizace a úkoly bezpečnostních orgánů/policie [online]., s. 2 [cit. 2017-03-15].
Dostupné
z:
http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/1-2014/organizace_a_ukoly_bezpecnostnich_
organu-policie.pdf.
2
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o policii“); Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“); Zákon
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o celní
správě“); Zákon České národní rady č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vězeňské službě“); Zákon č. 341/2011 Sb.,
o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o GIBS“); Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BIS“); Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpravodajských službách“).
3
HRUDKA, Organizace a úkoly bezpečnostních orgánů/policie, op. cit. sub 1, s. 2.
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vyjádření jejich povahy a postavení, zavedl zákon o služebním poměru jednotné
označení „bezpečnostní sbor“, ačkoli některé z nich neplní bezpečnostní úkoly.4
Bezpečnostním sborem se dle § 1 odst. 1 zákona o služebním poměru rozumí
Policie České republiky (dále též „policie“), Hasičský záchranný sbor České republiky
(dále též „hasičský záchranný sbor“), Celní správa České republiky (dále též „celní
správa“), Vězeňská služba České republiky (dále též „vězeňská služba“), Generální
inspekce bezpečnostních sborů (dále též „Generální inspekce“ nebo „GIBS“),
Bezpečnostní informační služba (dále též „BIS“) a Úřad pro zahraniční styky
a informace (dále též „ÚZSI“).
Příslušníkem ve smyslu zákona o služebním poměru se rozumí každá fyzická
osoba, která vykonává službu v bezpečnostním sboru České republiky a je ve služebním
poměru ke státu prostřednictvím bezpečnostního sboru.5
Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce
a Bezpečnostní informační služba jsou speciálními zákony definovány jako ozbrojené
bezpečnostní sbory. Obdobný charakter ozbrojeného sboru lze dovodit též u Úřadu pro
zahraniční styky a informace, jehož příslušníci jsou dle zákona o zpravodajských
službách také oprávněni držet a nosit služební střelnou zbraň.6 Prvek ozbrojenosti však
zcela absentuje u Hasičského záchranného sboru ČR.
Ozbrojené bezpečnostní sbory je ovšem nutné odlišovat od ozbrojených sil České
republiky, které jsou tvořeny Armádou České republiky, Vojenskou kanceláří
prezidenta republika a Hradní stráží.7
Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace jsou
společně s Vojenským zpravodajstvím označovány též jako zpravodajské služby.8

4

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, č. 361/2003 Dz.
5
Ustanovení § 1 zákona o služebním poměru.
6
Srov. Ustanovení § 17 odst. 2 zákona o zpravodajských službách a ustanovení §5 zákona o BIS.
7
Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ozbrojených silách“).
8
Ustanovení § 3 zákona o zpravodajských službách.
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Vojenské zpravodajství však není bezpečnostním sborem ve smyslu zákona o služebním
poměru, proto mu v této diplomové práci nebude věnována pozornost.

1.1. Policie České republiky
Policie ČR je definována jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor9, který slouží
veřejnosti a jeho úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek,
předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku
vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené mu zákony, přímo použitelnými předpisy
Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.10
Současný zákon o policii, na rozdíl od předchozího zákona11, nevyjmenovává
roztříštěně jednotlivé úkoly policie, které nesystémově směšovaly vymezení působnosti
policie a některá oprávnění policie a jež některé oblasti působnosti nelogicky rozděloval
nebo naopak nevyjmenovával. Všechny obecně vymezené úkoly policie spadají do
oblasti tzv. vnitřního pořádku a bezpečnosti, tedy do oblasti, která je primárně
v působnosti Ministerstva vnitra ČR, kterému je policie podřízena.12
Tato působnost je obecná – to znamená, že zatímco ostatní instituce mají
specializované úlohy v této oblasti, policie se stará o vnitřní bezpečnost všeobecně.
V případě, že určitý orgán veřejné moci není speciálním zákonem povolán k ochraně
vnitřního pořádku a bezpečnosti, nastupuje subsidiárně působnost policie.13
Činnost policie řídí Policejní prezidium v čele s policejním prezidentem. Policejní
prezident odpovídá za činnosti policie Ministerstvu vnitra, které usměrňuje činnost

9

Ustanovení § 1 zákona o policii.
Ustanovení § 3 zákona o policii.
11
Srov. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění účinném od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
12
VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2014, s. 12-13. ISBN 978-80-7400-543-5.
13
VANGELI, 2014, op. cit. sub 12, s. 14-15.
10
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policie, zejména po koncepční a legislativní stránce. Policejnímu prezidiu jsou
podřízeny jednak Útvary s celostátní působností a jednak Krajská ředitelství policie.14
Útvary s celostátní působností zřizuje ministr vnitra na návrh policejního
prezidenta. Krajská ředitelství policie jsou zřízena zákonem. V rámci Krajských
ředitelství policie mohou působit i další teritoriální útvary, které jsou jim podřízeny.
Tyto útvary zřizuje policejní prezident na návrh krajského ředitele.15
Hlavní cíle, základní hodnoty, závazky policie vůči společnosti, závazky
příslušníků navzájem a osobní a profesionální přístup příslušníků policie jsou uvedeny
v Etickém kodexu Policie ČR, který je pro příslušníky policie závazný na základě
rozkazu policejního prezidenta.16 K hlavním cílům policie tak podle tohoto kodexu patří
ochrana bezpečnosti a pořádku ve společnosti, prosazování zákonnosti a ochrana práv
a svobod osob. Dalšími cíli činnosti policie je prevence v oblasti trestné a jiné
protiprávní činnosti a její potírání a usilování o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.17

1.2. Hasičský záchranný sbor České republiky
Právní úprava Hasičského záchranného sboru ČR je obsažena primárně v zákoně
o hasičském záchranném sboru. Tento zákon stanovuje úkoly hasičského záchranného
sboru, kterými jsou chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek
před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.18
Hasičský záchranný sbor se dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o hasičském
záchranném sboru dále podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním
a organizováním úkolů požární ochrany, civilního nouzového plánování, integrovaného

14

Srov. Ustanovení § 5 a § 6 zákona o policii a POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2. vydání. Praha:
Policejní prezidium České republiky, 2017, s. 8-9 [cit. 2017-03-15]. ISBN 978-80-270-0664-9. Dostupné
z: http://www.policie.cz/ soubor/policie-ceske-republiky-2017-pdf.aspx.
15
Srov. Ustanovení § 6 odst. 2 zákona o policii a POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, op. cit. sub 14, s. 8-9.
16
Rozkaz policejního prezidenta č. 1/2009, o profesní etice Policie České republiky, ve znění rozkazu
policejního prezidenta č. 34/2009.
17
ETICKÝ KODEX: Etický kodex Policie České republiky [online]. [cit. 2017-03-16]. Dostupné
z: http://www.policie.cz/clanek/eticky-kodex-policie-ceske-republiky.aspx.
18
Ustanovení § 1 odst. 1. zákona o hasičském záchranném sboru.

6

záchranného systému, krizového řízení, a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek
stanových zákonem o hasičském záchranném sboru a jinými právními předpisy19.
Hasičský záchranný sbor plní mimořádně i úkoly, jejichž splnění je nezbytné
v zájmu ochrany života nebo zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat nebo majetku,
pokud (i) toto plnění nenáleží jinému orgánu veřejné správy nebo plnění takového úkolu
orgánem veřejné správy není za daných podmínek možné a tento orgán o takové plnění
požádá, (ii) je k plnění takového úkolu hasičský záchranný sbor způsobilý, (iii) není
takovým plněním ohrožena jeho činnost a (iv) hrozí zde nebezpečí z prodlení.20
Uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. Současně nelze přehlížet, že
hasičský záchranný sbor plní významnou roli i na úseku prevence závažných havárií
v objektech a zařízeních, kde jsou umístěny vybrané nebezpečné látky a v oblasti
humanitární pomoci.21
Hasičský záchranný sbor tvoří Generální ředitelství, v jehož čele stojí generální
ředitel22, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar a Střední odborná škola
požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku – Místku.23
Generální ředitelství je součástí Ministerstva vnitra a vykovává působnost
svěřenou Ministerstvu vnitra na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního
nouzového plánování, integrovaného záchranného systému nebo na úseku krizového
řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.24 Územní obvod
Hasičského záchranného sboru kraje je shodné s územním obvodem vyššího územního
samosprávného celku, v němž má konkrétní Hasičský záchranný sbor kraje sídlo.25
Celkem je tedy na území České republiky 14 Hasičských záchranných sborů krajů.

19

Např. Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů; Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (krizový zákon).
20
Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o hasičském záchranném sboru.
21
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), č. 320/2015 Dz.
22
Ustanovení § 6 odst. 2 zákona o hasičském záchranném sboru.
23
Ustanovení § 5 zákona o hasičském záchranném sboru.
24
Ustanovení § 6 odst. 3 zákona o hasičském záchranném sboru.
25
Ustanovení § 7 odst. 2 zákona o hasičském záchranném sboru.
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K plnění úkolů za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou Generální
ředitelství, Hasičský záchranný sbor kraje a Záchranný útvar zřizovat a organizačně,
materiálně a personálně připravovat odřady civilní obrany z jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí nebo jejich částí.26
Hasičský záchranný sbor je vedle Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby
České republiky základní složkou integrovaného záchranného systému, který
zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací.27

1.3. Celní správa České republiky
Celní správa ČR představuje jednak soustavu celních orgánů České republiky,
tedy orgánů disponujících kompetencemi k výkonu činností správně-právního
charakteru ve vymezeném úseku státní správy, a jednak je ozbrojeným bezpečnostním
sborem ve smyslu zákona o služebním poměru.28
Činnost celní správy je velmi různorodá a je součástí systému celního dohledu nad
zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci dohledu
postupuje celní správa v souladu s jednotnými celními předpisy Evropské unie, dle
kterých přiděluje zboží některé z celně schválených určení, včetně propuštění zboží do
některého z celních režimů, a pro toto zboží stanovuje a vybírá vzniklý celní dluh.
Mimo jiné vykonává kontrolu zahraničního obchodu s vojenským materiálem,
kontroluje provádění společné zemědělské politiky Evropské unie, nakládání s odpady,
obchod s chráněnými druhy fauny a flóry, a také nelegální zaměstnávání cizinců.29
Dlouhodobě prioritní kompetencí celní správy je také prosazování práv duševního
vlastnictví30, ochrana národního kulturního dědictví31 a kontrola v oblasti nákladní
26

Ustanovení § 10 odst. 1 zákona o hasičském záchranném sboru.
HRUDKA, Organizace a úkoly bezpečnostních orgánů/policie, op. cit. sub 1, s. 3.
28
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, č. 17/2012 Dz.
29
Celní správa České republiky [online]. Praha: Generální ředitelství cel, 2015, s. 4 [cit. 2017-03-22].
Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/Documents/brozura-CS.pdf.
30
Srov. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání
práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
31
Srov. Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků; Prováděcí nařízení Komise (EU)
č. 1081/2012 k nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků; Směrnice Evropského
27
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silniční dopravy.32 Nově se celní správa zabývá kontrolou plnění povinností v oblasti
elektronické evidence tržeb.33
Celní správu ČR tvoří Generální ředitelství cel s pozicí správního úřadu
s celostátní působností, které je podřízené Ministerstvu financí, dále 14 krajských
celních úřadů, včetně jejich územních pracovišť, které jsou podřízeny Generálnímu
ředitelství cel, a Celní úřad Praha Ruzyně, který zabezpečuje oblast celnictví na
největším českém mezinárodním letišti, které odbavuje lety do a ze zemí mimo
Evropskou unii.34
V čele Generálního ředitelství cel je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává
Ministr financí. Generálního ředitele může ve výkonu jeho pravomocí zastoupit jeho
zástupce.35 V čele jednotlivých celních úřadů stojí ředitelé, kteří mohou být opět
zastoupeni. Výkon těchto funkcí může provádět pouze osoba, která je ve služebním
poměru k celní správě.36

1.4. Vězeňská služba České republiky
Vězeňská služba ČR je zřízena zákonem o vězeňské službě. Podle tohoto zákona
je vězeňská služba ozbrojeným bezpečnostním sborem, který zajišťuje výkon vazby,
výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a ve stanoveném rozsahu
zajišťuje ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví, správě soudů a při
činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.37
Úkolem vězeňské služby je zejména spravovat a střežit vazební věznice, věznice
a ústavy pro výkon zabezpečovací detence. Vězeňská služba dále odpovídá za
dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí

parlamentu a Rady 2014/60/EU o navrácení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území
členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
32
Celní správa České republiky [online], 2015, op. cit. sub 29, s. 4-6.
33
Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.
34
Celní správa České republiky [online], 2015, op. cit. sub 29, s. 2.
35
Ustanovení § 3 zákona o celní správě.
36
Ustanovení § 7 zákona o celní správě.
37
Ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona o vězeňské službě.
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svobody a prostřednictvím programu zacházení soustavně působí na osoby umístěné ve
věznicích s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění.38
Vězeňská služba se ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů
podílí také na předcházení a odhalování trestné činnosti příslušníků vězeňské služby
a občanských zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve vězeňské službě spáchané při
výkonu služby nebo při plnění pracovních úkolů.39
Plnění úkolů vězeňské služby zajišťuje vězeňská stráž, justiční stráž, správní
služba, Akademie vězeňské služby a pověřené orgány vězeňské služby.40 Vězeňská
stráž zejména střeží, předvádí a eskortuje osoby omezené na svobodě41 a střeží vazební
věznice, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence.42 Justiční stráž zajišťuje
pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, Ministerstva
spravedlnosti a v jiných místech jejich činnosti.43 Správní služba rozhoduje ve správním
řízení podle zvláštních právních předpisů a zabezpečuje organizační, ekonomickou,
vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost.44
Činnost Vězeňské služby ČR metodicky řídí a kontroluje Generální ředitelství,
v jehož čele stojí generální ředitel, který za činnost vězeňské služby odpovídá
ministrovi spravedlnosti. Generální ředitel jmenuje a odvolává ředitele ostatních
organizačních jednotek vězeňské služby, těmi jsou vazební věznice, věznice, ústavy pro
výkon zabezpečovací detence, Střední odborné učiliště a Akademie vězeňské služby.45
Věznice se podle způsobu vnějšího střežení, zajištění bezpečnosti a režimu
výkonu trestu člení do dvou základních typů, a to na věznice s ostrahou a věznice se
zvýšenou ostrahou. 46 Věznice s ostrahou se podle stupně zabezpečení člení na oddělení
s nízkým stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení a s vysokým stupněm
38

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o vězeňské službě.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o vězeňské službě.
40
Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vězeňské službě.
41
Osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence ve výkonu trestu odnětí svobody.
42
Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o vězeňské službě.
43
Ustanovení § 3 odst. 3 zákona o vězeňské službě.
44
Ustanovení § 3 odst. 6 zákona o vězeňské službě.
45
Ustanovení § 1 odst. 4 zákona o vězeňské službě.
46
Ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu trestu odnětí svobody“).
39
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zabezpečení.47 Vedle těchto základních typů věznic jsou zřízeny ještě zvláštní věznice
pro mladistvé.48
V rámci jedné věznice lze zřizovat specializovaná oddělení různých typů, pokud
tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.49 Zpravidla se ve věznicích zřizují
specializované oddíly pro odsouzené matky nezletilých dětí, osoby trvale pracovně
nezařaditelné, osoby s duševními poruchami a s poruchami chování a pro příslušníky
bezpečnostních sborů, vojáky z povolání a strážníky obecní policie, byť jejich služební
nebo obdobný poměr již netrvá.50

1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
Generální inspekce bezpečnostních sborů je samostatný ozbrojený bezpečnostní
sbor51, jehož úkolem je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující
tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je (i) příslušník Policie ČR, Celní
správy ČR, Vězeňské služby ČR anebo Generální inspekce, (ii) zaměstnanec zařazený
k výkonu práce v Policii ČR nebo v Generální inspekci, nebo (iii) zaměstnanec
zařazený k výkonu práce v Celní správě ČR nebo ve Vězeňské službě ČR, pokud byl
trestný čin spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.52
Generální inspekce dále vyšetřuje trestné činy u osob uvedených v předchozím
odstavci, vyjma příslušníků a zaměstnanců GIBS53, u nichž vedou pověřené orgány
GIBS pouze fázi před zahájením trestního stíhání (tzv. fázi prověřování). Fázi
vyšetřování, počínaje zahájením trestního stíhání, vede státní zástupce.54 Státní zástupce
má mimo jiné možnost odejmout věc GIBS a učinit opatření, aby byla přikázána jinému
47

Ustanovení § 12a odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.
Ustanovení § 8 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.
49
Ustanovení § 8 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.
50
Ustanovení § 58 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.
51
Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o GIBS.
52
Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o GIBS.
53
Srov. Ustanovení § 2 odst. 2 zákona o GIBS a ustanovení § 161 odst. 3 zákona č. 141/ 1961 Sb.,
o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“).
54
Srov. Ustanovení § 161 odst. 4 trestního řádu; a HRUDKA, Josef. Příslušnost policejního orgánu
v případech páchání trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů v České
republice [online]., 2014, s. 5 [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/42014/prislusnost_policejniho_organu_v_pripadech_pachani_trestne_cinnosti_prislusniku_a_zamestnanců
_bezpecnostnich_sboru_v_ceske_republice.pdf.
48
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policejnímu orgánu.55 Tento postup je možný jak ve věci, o které se dosud koná jen
prověřování, tak také ve věci, v které již probíhá vyšetřování. Důvodem této delegace
může být např. podjatost GIBS či její nezákonný postup.56
Dalším úkolem GIBS je provádět zkoušku spolehlivosti u osob, jež jsou
specifikovány v odstavcích výše.57 Zkouška spolehlivosti spočívá v navození situace,
kterou je zkoušená osoba povinna řešit58, přičemž v souladu s obecnými právními
zásadami nesmí jednání osoby, která zkoušku provádí, vyvolat úmysl zkoušené osoby
spáchat protiprávní jednání a nesmí jím být ovlivněny přitěžující okolnosti – provokace
je nepřípustná.59 GIBS dále sleduje a vyhodnocuje informace o protiprávní činnosti,
navrhuje proti takové činnosti preventivní opatření a vydává metodická doporučení pro
činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.60
V čele GIBS stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády a po
projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda
vlády, jemuž je ředitel z výkonu funkce odpovědný.61 Cílem zřízení Generální inspekce
bylo zajistit personálně a institucionálně nezávislé stíhání trestných činů příslušníků
a zaměstnanců Policie ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR i samotné GIBS
a zefektivnit boj s korupcí ve vybraných bezpečnostních sborech.62
K tomu, aby GIBS byla schopna odhalit a vyšetřit trestnou činnost ve vybraných
bezpečnostních sborech, musí být orgánem s vysokými odbornými schopnostmi, jelikož
stíhá pachatele, kteří jsou velmi dobře obeznámeni se způsoby a podmínkami páchání

55

Ustanovení § 157 odst. 2 písm. b) trestního řádu.
ŠÁMAL, Pavel a Miroslav RŮŽIČKA. § 157 [obecné ustanovení]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní
řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1920. Velké
komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0.
57
Ustanovení § 2 odst. 3 zákona o GIBS.
58
Ustanovení § 41 odst. 2 zákona o GIBS.
59
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů, č. 341/2011 Dz.
60
Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 zákona o GIBS.
61
Ustanovení § 1 odst. 2 zákona o GIBS.
62
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů, č. 341/2011 Dz.
56
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protiprávních jednání, která sami odhalují či jinak potlačují a se způsoby jejich šetření
a stíhání (tzv. pachatelé profesionálové).63

1.6. Bezpečnostní informační služba
Bezpečnostní informační služba je ozbrojená zpravodajská služba České
republiky s vnitřní působností, někdy též označována jako civilní kontrarozvědka.64
Postavení a působnost BIS a její spolupráci s ostatními zpravodajskými službami ČR
blíže upravuje zákon o zpravodajských službách.65
Dle tohoto zákona je BIS, spolu s ÚZSI a Vojenským zpravodajstvím, státním
orgánem pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro
ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu
České

republiky

(tzv.

zabezpečovacích

informací).66

Zpravodajskou

ochranu

demokratických základů svrchovanosti a územní celistvosti České republiky
odůvodňuje prioritní postavení těchto hodnot v základních ustanoveních Ústavy ČR.67
BIS zabezpečuje především informace sloužící k odhalování záměrů a činností
extrémních politických skupin a informace o působení cizí moci a organizací
s programem násilného prosazování svých zájmů na území České republiky.68 Zjištěné
informace potom předává nejen prezidentu republiky, předsedovi vlády a jednotlivým
ministrům, ale i státním a policejním orgánům, pokud taková informace náleží do oboru
jejich působnosti a její poskytnutí neohrozí sledovaný zájem.69

63

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů, č. 341/2011 Dz.
64
Srov. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o BIS; Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o zpravodajských službách;
a POKORNÝ, Ladislav a kol. Zákon o zpravodajských službách České republiky; Zákon o Bezpečnostní
informační službě; Zákon o Vojenském zpravodajství: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 7.
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-378-5.
65
Ustanovení § 1 odst. 2 zákona o BIS.
66
Ustanovení § 2 zákona o zpravodajských službách.
67
Srov. Čl. 1 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava ČR“).
68
Srov. Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o zpravodajských službách; a Vláda: Důvodová zpráva k zákonu
č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky, č. 153/1994 Dz.
69
Ustanovení § 8 odst. 1 až 3 zákona o zpravodajských službách.
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V čele BIS stojí její ředitel, kterého po projednání ve výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu příslušeném ve věcech bezpečnosti jmenuje vláda. Z výkonu své
funkce je ředitel BIS odpovědný vládě, která ho též odvolává.70
BIS nemá represivní pravomoc, nemůže nikoho zatknout, vyslýchat ani obvinit.
Stejně tak nesmí ani získávat informace nad rámec své působnosti.71 Výjimku však tvoří
Odbor inspekce Bezpečnostní informační služby. Ten má v rámci BIS zvláštní
postavení. Pracuje odděleně od ostatních útvarů a má oprávnění odhalovat a prověřovat
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin příslušníkem BIS.72
Vyšetřovacím orgánem v případě podezření ze spáchání trestného činu příslušníky BIS
je, stejně jako u příslušníků GIBS, státní zástupce, který může Odbor inspekce BIS
požádat o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu
vyšetřování.73
Posláním a cílem Bezpečnostní informační služby je předvídat, otupovat
a eliminovat nejzávažnější rizika ohrožující stát a jeho občany, má tedy zejména
preventivní funkci v boji proti kriminalitě. Zpravodajské služby hrají v bezpečnostním
systému České republiky významnou a nezastupitelnou úlohu při získávání,
shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost České republiky
a při včasné identifikaci bezpečnostních hrozeb a rizik.74

1.7. Úřad pro zahraniční styky a informace
Úřad pro zahraniční styky a informace je jediný bezpečnostní sbor, který nemá
samostatnou speciální právní úpravu. Organizaci a činnost ÚZSI tak upravuje zákon
o zpravodajských službách, podle kterého je ÚZSI další zpravodajskou službou ČR.
ÚZSI zabezpečuje včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace mající původ
v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických
70

Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 zákona o zpravodajských službách.
POSLÁNÍ, ZÁSADY A KRÉDO. In: Bezpečnostní informační služba: Zpravodajská služba České
republiky [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: https://www.bis.cz/poslani-zasady-kredo.html.
72
Srov. Ustanovení § 12 odst. 2 písm. f) trestního řádu; a INSPEKCE. In: Bezpečnostní informační
služba: Zpravodajská služba České republiky [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: https://www.bis.cz/
inspekce.html.
73
Ustanovení § 161 odst. 4 trestního řádu.
74
POSLÁNÍ, ZÁSADY A KRÉDO, op. cit. sub 71.
71
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a ekonomických zájmů České republiky.75 Vzhledem ke své činnosti je ÚZSI též
označován jako vnější civilní zpravodajská služba.
Smyslem činnosti ÚZSI je chránit Českou republiku proti hrozbám, kterými jsou
zejména mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení a jejich komponentů,
ekonomická zločinnost a různé formy politického extremismu.76
Ani ÚZSI, stejně jako BIS, nemá represivní charakter. Pověřené orgány ÚZSI
však plní úkoly v trestním řízení tehdy, kdy objasňují a prověřují skutečnosti
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin příslušníkem ÚZSI.77 Samotné
vyšetřování koná opět státní zástupce.78
V čele ÚZSI stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem
vlády. Ředitel je z výkonu své funkce odpovědný ministru vnitra.79 Vnitřní organizaci
a činnost ÚZSI upravuje statut, který schvaluje vláda.80

75

Srov. Ustanovení § 5 odst. 2 zákona o zpravodajských službách; a HRUDKA, Příslušnost policejního
orgánu v případech páchání trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů v České
republice, op. cit. sub 54, s. 5.
76
KDO JSME?. In: ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE: Vnější zpravodajská služba
České republiky [online]. [cit. 2017-03-27]. Dostupné z: http://uzsi.cz/cs/kdo-jsme/.
77
Srov. Ustanovení § 12 odst. 2 písm. g) trestního řádu; a HRUDKA, Příslušnost policejního orgánu v
případech páchání trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů v České republice,
op. cit. sub 54, s. 5.
78
Ustanovení § 161 odst. 4 trestního řádu.
79
Ustanovení § 4 odst. 1 a 3 zákona o zpravodajských službách.
80
Ustanovení § 6 zákona o zpravodajských službách.
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Shrnutí
Z

výše

uvedených

charakteristik

vyplývá,

že

příslušníci

jednotlivých

bezpečnostních sborů vykonávají kvalifikovanou a náročnou činnost, při které mohou
být vystaveni rizikovým situacím. Přichází do styku s bezpečnostními riziky
a kriminální činností různého druhu. V některých případech jsou jim svěřena oprávnění
k zásahům do práv a povinností osob81 a mimo hasičského záchranného sboru jsou
všechny bezpečnostní sbory ozbrojené.
Z těchto důvodů tak nejen, že (i) jsou při výkonu služby často vystaveni situacím,
kdy jejich jednání balancuje na hranici trestnosti, respektive by takové jednání jinak
bylo trestným činem (pokud by tak jednala osoba, která není příslušníkem
bezpečnostního sboru a neplní jeho úkoly), ale rovněž (ii) mají odborné znalosti ohledně
vyšetřování trestných činů a následného stíhání pachatelů, což může představovat riziko
pro řádné objasnění trestné činnosti, pokud by pachatelem byli oni sami.
Na činnost příslušníků bezpečnostních sborů jsou zvláštními předpisy kladeny
vyšší nároky. Vyžaduje se po nich, aby například odvraceli útoky na právem chráněné
zájmy a aby přitom snášeli nebezpečí, které jim hrozí. Nemohou tedy s poukazem na
vlastní ohrožení např. neposkytnout pomoc zraněné osobě po použití zbraně nebo
donucovacího prostředku, či odmítnout splnit rozkaz. Mohli by se tím totiž vystavit
trestnímu stíhání za spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,
neuposlechnutí rozkazu atd.82
Vzhledem k výše uvedenému zákon stanovil specifické instituty, díky nimž se
mohou příslušníci bezpečnostních sborů vystavenému nebezpečí lépe bránit. Jedná se
o některé okolnosti vylučující protiprávnost – například oprávněné použití zbraně,

81

Např. použití donucovacích prostředků, použití zbraně, zadržení atd.
Srov. JELÍNEK, Jiří. Krajní nouze. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část,
zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 256. Student (Leges). ISBN 97880-7502-236-3 a VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem. Olomouc: Nakladatelství ANAG,
2011, s. 82. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-677-8.
82
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beztrestnost agenta či uposlechnutí rozkazu. Ve zmíněných případech se pak nebude
jednat o trestný čin, jestliže budou splněny podmínky stanoveny zákonem.83
U příslušníků bezpečnostních sborů lze předpokládat, že by míra jejich
kriminality měla být nižší, než v rámci běžné populace, neboť jejich služebním
posláním je (v zásadě) zajišťovat bezpečnost, předcházet a bojovat s kriminalitou
a jejími původci. V případě, kdy se příslušník dopustí trestného činu, tak nejen že se
proviní jako civilní osoba, ale zároveň by v jeho případě došlo k přímému porušení jeho
profesionálního cíle a k slabení důvěry veřejnosti v celý bezpečnostní sbor. Navíc nelze
pominout fakt, že jako orgány činné v trestním řízení mají vyšší právní povědomí o
tom, jaké jednání je protiprávním činem a jaké nikoli, byť pro každého samozřejmě
platí „ignorantia legis non excusat“.

83

JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:
obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 253. Student
(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3.
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2. Analytická část
V této části diplomové práce se budu zabývat trestnou činností příslušníků
bezpečnostních sborů v období let 2012 – 2016, zejména příslušníků Policie ČR,
Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR. S ohledem na zjištění statistických údajů
o trestné činnosti příslušníků zbývajících bezpečnostních sborů (BIS, ÚZSI a GIBS), lze
páchání trestné činnosti v těchto sborech přisuzovat spíše selhání jednotlivce
a z hlediska společenské škodlivosti to nehraje příliš velkou roli. Vzhledem k nízkému
počtu spáchaných trestných činů ze strany příslušníků těchto sborů jde o statisticky
málo relevantní data, a proto se jimi nebudu v této části diplomové práce zabývat.
Za zvlášť společensky nebezpečné nelze považovat ani trestné činy páchané
příslušníky hasičského záchranného sboru, kteří se vzhledem k charakteru své práce
nedopouštějí specifické trestné činnosti odlišné od běžných občanů, a proto jim nebude
dále v této diplomové práci věnována pozornost (v dalších částech této práce se
příslušníky bezpečnostních sborů rozumí příslušníci policie, vězeňské služby a celní
správy).
Přestože

trestná

činnost

příslušníků

bezpečnostních

sborů

tvoří

z kriminologického hlediska jen nepatrnou část trestných činů z celkového počtu všech
spáchaných trestných činů, je třeba na tuto část pohlížet jako na zvlášť společensky
nebezpečnou, jelikož protiprávního jednání se zde dopouští ten, komu byla ochrana
zájmů svěřena a k jejich porušování využívá svoje odborné znalosti a informace.84
Protiprávní jednání příslušníků čelí také zvýšenému zájmů médií, což ve
společnosti vyvolává nedůvěru v samotnou činnost celého bezpečnostního sboru
a negativně ovlivňuje postoj a ochotu veřejnosti ke spolupráci s bezpečnostními sbory.
Trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů (především z řad policie) se
s ohledem na závažnost tématu věnují i některé zahraniční studie.85 Veškeré snahy však
84

HRUDKA, Josef. Příslušnost policejního orgánu v případech páchání trestné činnosti příslušníků
a zaměstnanců bezpečnostních sborů v České republice, op. cit. sub 54, s. 6.
85
Např. FYFE, James J. a Robert J. KANE. Bad cops: A study of career-ending misconduct among New
York City police officers [online]. 2005, xxxvi, 315 s. [cit. 2018-03-07]. Dostupné
z: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/215795.pdf; KANE, Robert J. a Michael D. WHITE. Bad
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komplikuje nedostatek dat. Aby bylo možno rozvíjet strategie pro eliminování trestné
činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, je nutné, aby tato trestná činnost byla
zdokumentována a popsána alespoň nějakým systematickým a zobecňujícím
způsobem.86
Ve Spojených státech amerických však neexistuje žádná instituce, která by
shromažďovala celostátní data ohledně trestné činnosti příslušníků bezpečnostních
sborů USA.87 Pro jednotlivé výzkumy tak musely být využity metody jako sběr dat
z novinových článků88 a analýza oběžníků ve věci služby89 ve spojení s analýzou
jednotlivých osobních složek příslušníků USA90. Z tohoto pohledu je u nás velkou
výhodou a přínosem činnost GIBS, která se svou působností specializuje přímo na
trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů, a díky tomu disponuje zajímavými
daty a statistikami.
Analýza trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů vychází tedy zejména
z kriminálních statistik GIBS vydávaných v rámci jednotlivých Zpráv o činnosti
GIBS91, dále z informací poskytnutých na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.,

cops: A study of career-ending misconduct among New York City police officers. Criminology & Public
Policy [online]. American Society of Criminology, 2009, Volume 8, Issue 4, s. 737-769 [cit. 2018-03-07].
ISSN 1745-9133. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/263411272_Bad_Cops_A_Study
_of_Career-Ending_Misconduct_among_New_York_City_Police_Officers; STINSON, Philip Matthew,
John LIEDERBACH, Steven P. LAB a Steven L. BREWER. Police Integrity Lost: A Study of Law
Enforcement Officers Arrested. Criminal Justice Faculty Publications [online]. Bowling Green State
University, 2016, No. 63, 699 s. [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: https://scholarworks.bgsu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1062&context=crim_just_pub.
86
STINSON, Philip Matthew. Police Crime: The Criminal Behavior of Sworn Law Enforcement
Officers. Sociology Compass [online]. Wiley, 2015, Volume 9, Issue 1, s. 1 [cit. 2018-03-07]. ISSN 17519020. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soc4.12234/epdf.
87
STINSON, LIEDERBACH, LAB a BREWER, op. cit. sub 85, s. 1.
88
STINSON, LIEDERBACH, LAB a BREWER, op. cit. sub 85, s. 17-20.
89
Tyto oběžníky informují o každé změně statusu příslušníka, tj. zejména o přidělení, povýšení,
přeložení, převelení, rezignaci, odchodu do důchodu, propuštění, skončení služebního poměru, smrti,
atd.).
90
KANE a WHITE, op. cit. sub 85, s. 743-744.
91
GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. Zpráva o činnosti Inspekce za rok 2012
[online]. Praha, 2013 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://www.gibs.cz/ostatni/zprava_cinnosti 2012.pdf;
GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. Zpráva o činnosti za rok 2013 [online]. Praha,
2014 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://www.gibs.cz/ostatni/zprava_cinnosti 2013.pdf; GENERÁLNÍ
INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. Zpráva o činnosti za rok 2014 [online]. Praha, 2016 [cit.
2018-01-14]. Dostupné z: http://www.gibs.cz/ostatni/zprava_cinnosti 2014.pdf; GENERÁLNÍ
INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. Zpráva o činnosti za rok 2015 [online]. Praha, 2016 [cit.
2018-01-14]. Dostupné z: http://www.gibs.cz/ostatni/zprava_cinnosti 2015.pdf; GENERÁLNÍ
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o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“), a z vlastních výpočtů.
Statistický systém kriminality vedený GIBS specifikuje jednotlivé druhy
kriminality podle trestně-právních a kriminologických aspektů. K evidenci těchto druhů
kriminality dochází na základě oznámení podaných osobami, informací předávaných
ostatními bezpečnostními sbory a z vlastní činnosti GIBS, pomocí operativně zjištěných
skutečností, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. S ohledem na rozsáhlost
statistik jsou pro účely této diplomové práce vybrány pouze některé statistické údaje,
kterými se budu zabývat níže v této práci.
Jelikož Zpráva o činnosti GIBS za rok 2016 je co do rozsahu, obsahu
a sledovaných údajů pouhým torzem oproti předchozím zprávám o činnosti a ze strany
GIBS mi bylo sděleno, že GIBS nedisponuje ucelenými statistickými údaji týkajících se
příslušníků

bezpečnostních

sborů

v

rámci

jednotlivých

druhů

kriminality

a kriminologických aspektů v daném roce, nelze u některých vybraných statistických
údajů posoudit trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů za rok 2016.
Předmětem analytických rozborů týkajících se těchto statistických údajů jsou tak údaje
z období 2012 až 2015.
Stíháním se v této části diplomové práce rozumí zahájení trestního stíhání nebo
sdělení podezření v rámci zkráceného přípravného řízení. Za zjištěný se považuje
takový trestný čin, u něhož bylo zahájeno trestní stíhání, zahájeno zkrácené přípravné
řízení nebo byla věc odložena pro nepřípustnost či neúčelnost trestního stíhání (ačkoli
samozřejmě plně respektuji zásadu presumpce neviny, musím vycházet z dostupných
statistických údajů a jejich terminologie, kdy např. i data ohledně obecné kriminality
jsou takto evidována).

INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. Zpráva o činnosti za rok 2016 [online]. Praha, 2017 [cit.
2018-04-16]. Dostupné z: http://www.gibs.cz/ostatni/zprava_cinnosti_2016.pdf.
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2.1. Obecně k trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů
Graf č. 1: Vývoj počtu zjištěných TČ a počtu stíhaných příslušníků bezpečnostních
sborů v letech 2012 až 2016
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016.

Graf č. 1 znázorňuje vývoj počtu zjištěných trestných činů spáchaných ze strany
příslušníků bezpečnostních sborů a počtu stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů
v letech 2012 až 2016.
Z výše uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce stíhaných osob z řad příslušníků
bezpečnostních sborů bylo zaznamenáno v roce 2012. V tomto roce zahájila GIBS
trestní stíhání proti 283 příslušníkům, z toho se jednalo o 228 příslušníků Policie ČR,
46 příslušníků Vězeňské služby ČR a 9 příslušníků Celní správy ČR.92 U těchto osob
bylo dokumentováno celkem 371 spáchaných trestných činů. Nejméně stíhaných
příslušníků pak GIBS evidovala v roce 2016, celkem 148, z toho se jednalo
o 112 příslušníků Policie ČR, 30 příslušníků Vězeňské služby ČR a 9 příslušníků Celní
správy ČR.93 V roce 2016 se příslušníci bezpečnostních sborů dopustili celkem
224 trestných činů.
Zajímavý je ovšem průběh obou linií v grafu. Ačkoli vývoj počtu stíhaných osob
má v průběhu let 2012 až 2016 klesající tendenci, vývoj počtu trestných činů
92
93

Zpráva o činnosti GIBS za rok 2012, s. 29.
Zpráva o činnosti GIBS za rok 2016, s. 5.
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příslušníků zaznamenal výkyvy. Zejména v roce 2014 se počet trestných činů oproti
předcházejícímu roku výrazně zvýšil (+44), ačkoli počet stíhaných osob nepatrně klesl
(-2). Toto je způsobeno výrazným nárůstem počtu vyšetřovaných trestných činů
u příslušníků Policie ČR (+51), v ostatních bezpečnostních sborech došlo totiž oproti
předchozímu roku k poklesu. To samé platí i o počtu stíhaných příslušníků. V roce 2014
byl zaznamenán nárůst počtu stíhaných příslušníků Policie ČR (+8), zatímco u ostatních
příslušníků došlo k poklesu.94
Nejvíce trestných činů připadajících na jednoho příslušníka však bylo o rok
později, tedy v roce 2015. V tomto roce připadá na jednoho stíhaného příslušníka
necelých 1,8 trestných činů. Naopak v roce 2012 připadá na jednoho příslušníka
nejméně trestných činů, a to celkově 1,3 trestných činů.
Graf č. 2: Trestná činnost prověřovaná GIBS v závislosti na zavinění v letech 2012 až
2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015.

Údaje za rok 2012 uvedené v Grafu č. 2 se vztahují na všechny trestné činy, které
GIBS v rámci své činnosti prověřovala, tedy jak na trestné činy příslušníků

94

Srov. Zpráva o činnosti GIBS za rok 2013, Tabulka č. 14: Přehled trestných činů vyšetřovaných
Inspekcí v roce 2013 a Zpráva o činnosti GIBS za rok 2014, Tabulka č. 16: Přehled trestných činů
vyšetřovaných Inspekcí v roce 2014.
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bezpečnostních sborů, tak i na jejich zaměstnance a dále na trestné činy civilních osob,
které se protiprávního jednání dopustily v souvislosti s trestnými činy příslušníků nebo
zaměstnanců bezpečnostních sborů. 95
Co se týče zavinění, tak velká většina trestných činů příslušníků bezpečnostních
sborů je páchána úmyslně, cca 90 % všech spáchaných trestných činů. Pouze 10 %
trestných činů je spácháno z nedbalosti. Statickými údaji za rok 2016 v závislosti na
míře zavinění trestných činů Generální inspekce nedisponuje, proto ani nemohou být
součástí analytických rozborů.
Graf č. 3: Trestná činnost prověřovaná GIBS v závislosti na době spáchání trestného
činu v letech 2012 až 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015.

Údaje za rok 2012 uvedené v Grafu č. 3 se stejně jako v předchozím grafu
vztahují na všechny trestné činy, které GIBS v rámci své činnosti prověřovala.96
Trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů v závislosti na době spáchání
trestného činu za rok 2016 nelze s ohledem na chybějící data posoudit.

95
96

Srov. Zpráva o činnosti GIBS za rok 2012, s. 30.
Srov. Zpráva o činnosti GIBS za rok 2012, s. 30-31.
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Oproti roku 2013 byl od roku 2014 (včetně) Generální inspekcí zaznamenán
procentuální nárůst trestných činů spáchaných v době služby. V roce 2015 se dokonce
jednalo o 54 % trestných činů spáchaných v době služby, téměř 40 % trestných činů
bylo spáchaných mimo službu a u více jak 6 % trestných činů nelze určit přesnou dobu
spáchání, jelikož se jednalo o pokračující nebo trvající trestné činy. Je však otázkou, zda
jde o nastupující trend, či pouhé běžné kolísání.
Přestože by se mohlo zdát, že trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů
páchaná mimo dobu jejich služby, není provázána se statusem příslušníka
bezpečnostního sboru, v zahraničí existují zdokumentované případy nestandardního
zacházení ze strany vyšetřujících příslušníků bezpečnostních sborů, které bylo
zapříčiněno ukázáním služebního odznaku či žádostí pachatele o určitou profesní
kolegialitu.
Dle Fyfa a Kana frekvence těchto excesů nasvědčuje tomu, že minimálně někteří
příslušníci bezpečnostních sborů mohou páchat protiprávní činy kvůli tomu, že věří
v jakousi imunitu díky jejich statusu příslušníků bezpečnostních sborů.97 Zároveň jim
zmíněný status přináší i jedinečné možnosti pro páchání protiprávní činnost (např. i díky
důvěře veřejnosti, která může být zneužita)98, ale rovněž je během služby vystavuje
takovým situacím a kontaktům, které mohou vyústit v protiprávní činnost páchanou
mimo službu.99
Z výše uvedeného je tak velmi obtížné nalézt jasnou hranici mezi trestnou činností
související či nesouvisející se službou.100 Ostatně jak uvedla tzv. Mollenova komise:
„Znalosti, zbraň a odznak, které přicházejí se služebním poměrem v policii, usnadňují
trestnou činnost policistů.“101

97

FYFE a KANE, op. cit. sub 85, s. xiv-xv a s. 36-37.
FYFE a KANE, op. cit. sub 85, s. 52.
99
FYFE a KANE, op. cit. sub 85, s. 13.
100
Srov. FYFE a KANE, op. cit. sub 85, s. 13.; a STINSON, LIEDERBACH, LAB a BREWER, op. cit.
sub 85, s. 31-32.
101
THE CITY OF NEW YORK COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF POLICE
CORRUPTION AND THE ANTI-CORRUPTION PROCEDURES OF THE POLICE DEPARTMENT.
Commission Report: Anatomy of failure: A path for success [online]. New York, 1994, s. 30 [cit. 201803-11]. Dostupné z: https://www.scribd.com/document/248581606/1994-07-07-Mollen-CommissionNYPD-Report.
98
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Graf č. 4: Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů podle kriminálních tříd
v letech 2012 až 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015.

Graf č. 5: Poměr jednotlivých druhů kriminálních tříd v rámci trestné činnosti
příslušníků bezpečnostních sborů v průběhu let 2012 až 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.
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Nejčetnějším druhem trestné činnosti je každoročně ostatní obecná kriminalita,
která představuje průměrně 55 % všech spáchaných trestných činů. Nejvyšší pak byla
v roce 2012, kdy ostatní obecná kriminalita dosahovala až 60 % všech zjištěných
trestných činů. Druhým nejčastějším druhem trestné činnosti, s výjimkou roku 2012,
jsou hospodářské trestné činy, kterých se příslušníci bezpečnostních sborů dopouštějí
průměrně v 17 % všech trestných činů. Nejvíce trestných činů v této oblasti bylo
zaznamenáno v roce 2014, kdy představovaly celkem 21 % ze všech trestných činů.
Nejméně páchaným druhem trestných činů jsou naopak mravnostní trestné činy, kterých
se příslušníci dopouštějí průměrně ve 2 % z celkové trestné činnosti.
Tabulka č. 1: Přehled počtu TČ a počtu stíhaných příslušníků v jednotlivých
bezpečnostních sborech v letech 2012 až 2016
Počet zjištěných TČ

Počet stíhaných příslušníků

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

PČR

301

239

290

260

170

PČR

228

153

161

143

112

VS ČR

59

56

54

30

44

VS ČR

46

40

32

21

30

CS ČR

11

17

12

21

10

CS ČR

9

12

10

10

6

Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016.

Z Tabulky č. 1 vyplývá, že největší pokles trestných činů byl zaznamenán
u příslušníků Policie ČR. Oproti roku 2012 došlo v roce 2016 k poklesu trestných činů
příslušníků Policie ČR téměř o 44 %. Také počet stíhaných příslušníků v roce 2016
oproti roku 2012 výrazně poklesl, téměř o 51 %. Z Grafu č. 6 ale vyplývá, že ačkoli
u obou sledovaných jevů došlo v roce 2016 oproti roku 2012 k poklesu, tak poměr
počtu trestných činů k počtu stíhaných příslušníků v tomto období vzrostl.
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Graf č. 6: Poměr počtu TČ k počtu stíhaných příslušníků v jednotlivých bezpečnostních
sborech v letech 2012 až 2016
2,2
2
1,8
PČR
1,6

VS ČR
CS ČR

1,4
1,2
1
2012

2013

2014

2015

2016

Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016 a vlastní výpočty.

Z uvedeného grafu vyplývá, že největší výkyvy v počtu trestných činů
připadajících na jednoho příslušníka byly zaznamenány u příslušníků Celní správy ČR.
V roce 2015 pak na jednoho stíhaného příslušníka Celní správy ČR připadalo spáchání
2,1 trestných činů, což je téměř o polovinu více, než v roce 2014, kdy na jednoho
příslušníka Celní správy ČR připadlo spáchání 1,2 trestných činů.
S ohledem na nízké počty jak stíhaných příslušníků Celní správy ČR, tak
trestných činů na ně připadajících, nelze uvedený výkyv považovat za významný, či
označit jej jako trend. V případě Policie ČR však s ohledem na absolutní hodnoty nelze
vývoj v letech 2013 – 2015 označit za náhodný.

2.2. Vývoj kriminality v bezpečnostních sborech
Kriminalitu nelze hodnotit podle absolutních čísel zachycujících počty stíhaných
příslušníků bezpečnostních sborů bez ohledu na celkový počet příslušníků zařazených
k bezpečnostním sborům. Kriminalitou se proto dále v této práci rozumí procentuální
vyjádření míry trestné činnosti stíhaných osob na počet příslušníků bezpečnostních
sborů, respektive na počet obyvatel.

27

2.2.1. Celková kriminalita příslušníků bezpečnostních sborů
Tabulka č. 2 znázorňuje kriminalitu příslušníků bezpečnostních sborů
v procentuálních hodnotách ve srovnání s obecnou kriminalitou v České republice.
Údaje obsažené v Tabulce č. 2 vycházejí nejen ze Zpráv o činnosti GIBS a informací
poskytnutých na základě žádostí, ale rovněž z veřejné databáze Českého statistického
úřadu102 a z policejních statistik kriminality103.
Z šetření potřebných pro psaní této práce vyšlo najevo (např. z nepoměru
některých trestných činů uvedených v policejních statistikách ve srovnání s počtem
těchto trestných činů ve statistikách GIBS), že obecné policejní statistiky v sobě
nezahrnují trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů (s výjimkou příslušníků
hasičského záchranného sboru), což mi bylo potvrzeno i v odpovědi Policie ČR na
podanou žádost o informace. Důvodem je, že vyšetřování trestných činů spáchaných
příslušníky bezpečnostních sborů nespadá do kompetencí Policie ČR a tudíž orgán,
který zveřejňuje statistiky obecné kriminality, nedisponuje těmito údaji.
Proto i mediální zprávy hovořící o vývoji kriminality, které vychází z dat
a tiskových zpráv Policie ČR, jsou tak zkreslené a budí falešný dojem o skutečných
hodnotách kriminality v České republice, když vychází z celkového počtu obyvatel
(tedy zajisté jsou v tomto údaji zahrnuti i příslušníci bezpečnostních sborů), ale počet
trestných činů nezahrnuje trestné činy příslušníků, ani trestné činy příslušníků
ozbrojených sil a dalších osob, které vyšetřuje jiný orgán než Policie ČR.104
Ačkoli tedy údaje o obecné kriminalitě v ČR neodpovídají objektivní skutečnosti,
lze však vzhledem k celkovému počtu osob zařazených k bezpečnostním sborům
a ozbrojeným silám ČR ve srovnání s počtem obyvatel v ČR předpokládat, že skutečná
kriminalita by se zvýšila jen nepatrně (dle mých výpočtů by se jednalo o zvýšení

102

Český statistický úřad: Veřejná databáze. : Obyvatelstvo [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné
z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=obyvatelstvo
&bkvt=b2J5dmF0ZWxzdHZv&pvo=DEM001D320201&z=T&f=TABULKA&katalog=all&u=v1328_V
UZEMI__97__19&&c=v33~3__RP2016&str=v1328.
103
Kriminalita: Statistické přehledy kriminality. In: Policie České republiky [online]. [cit. 2018-04-17].
Dostupné z: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx.
104
Srov. Ustanovení § 161 odst. 3 – 7 trestního řádu.
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v řádech setin procenta). Pro účely této diplomové práce bude tedy pracováno
s dostupnými údaji z policejních statistik.
Tabulka č. 2: Kriminalita příslušníků bezpečnostních sborů ve srovnání s obecnou
kriminalitou ČR v letech 2012 až 2016
rok
2012
2013
2014
2015
2016

Celkový počet
obyvatel
10 516 125
10 512 419
10 538 275
10 553 843
10 578 820

Celkový počet trestně stíhaných
osob
113 024
117 670
114 608
101 881
101 308

Celková kriminalita v %
1,075%
1,119%
1,088%
0,965%
0,958%

Celkový počet
Celkový počet trestně stíhaných
Celková kriminalita v %
příslušníků BS
příslušníků BS
49 300
283
0,574%
2012
49 443
205
0,415%
2013
50 251
203
0,404%
2014
50 952
174
0,341%
2015
51 271
148
0,289%
2016
Zdroj dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu; policejní statistiky kriminality; odpovědi na
rok

žádosti o informace, zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016 a vlastní výpočty.

Z Tabulky č. 2 vyplývá, že kriminalita příslušníků bezpečnostních sborů je ve
srovnání s obecnou kriminalitou České republiky výrazně nižší. Celková kriminalita
příslušníků bezpečnostních sborů má od roku 2012 klesající tendenci. Z původních
0,574 % v roce 2012 klesla na 0,289 % v roce 2016, tedy až o polovinu. Na rozdíl od
obecné kriminality České republiky, která měla od roku 2012 do roku 2013 vzrůstající
tendenci a od roku 2013 až do roku 2016 klesající.
V USA byla v období let 2005 – 2011105 dle studie Stinsona, Liederbacha, Laba
a Brewera průměrná kriminalita106 příslušníků bezpečnostních sborů 0,072 %107.

105

Nutnost použití rozdílných posuzovaných období vyplývá z nedostatku dat.
Kriminalitou se rovněž jako v případě ČR myslí procentuálně vyjádřená míra trestně stíhaných osob na
počtu příslušníků bezpečnostních sborů, respektive na počtu obyvatel. Byť by se z anglického termínu
„arrest“, který je v předmětných statistikách užit, mohlo zdát, že se jedná pouze o počet zatčených osob,
je třeba vzít v potaz, že daná statistická data byla sesbírána v souladu s pravidly Uniform Crime
Reporting Program, dle kterého termín „number of persons arrested“ odpovídá počtu trestně stíhaných
osob v českém pojetí (viz U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION. Uniform Crime Reporting Handbook [online]. Federal Bureau of Investigation, 2004,
s. 97-98 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: https://ucr.fbi.gov/additional-ucr-publications/ucr_handbook.
pdf/at_download/file).
107
STINSON, LIEDERBACH, LAB a BREWER, op. cit. sub 85, s. 21 a 189.
106
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Průměrná obecná kriminalita běžné populace činila v USA ve stejném období
4,501 %108. Z uvedeného je zcela zřejmý rozdíl v poměru kriminality příslušníků
bezpečnostních sborů k obecné kriminalitě mezi ČR a USA. Nelze však opomenout jisté
statistické zkreslení (vyplývající z rozdílných metod sběru dat, rozdílných časových
období, rozdílů v trestním právu, rozdílů v bezpečnostních sborech, jejich složení
apod.), ale s ohledem na výši nepoměru mezi ČR a USA není dle mého názoru toto
statistické zkreslení natolik významné, aby samo o sobě vysvětlovalo zmíněný
nepoměr.
Skutečná příčina nepoměru je však otázkou. Nemyslím si, že by příslušníci v ČR
byli zločinnější. Jako nejvíce pravděpodobný důvod se mi jeví, že zvolená metoda
studie Stinsona a kol. (sběr dat z novinových článků) nepodchytila všechny trestné činy
příslušníků bezpečnostních sborů USA – pokud se v médiích neobjevila o takovém
trestném činu dostatečně určitá a seriózní zmínka, nebo média trestnému činu
nevěnovala dostatečnou pozornost, nemohla být tato trestná činnost příslušníků USA ve
studii zohledněna.
Tento můj závěr podporuje porovnání míry kriminality u příslušníků
bezpečnostního sboru New York City Police Department (NYPD), který zkoumala jak
studie Stinsona, Liederbacha, Laba a Brewera, tak i studie Fyfa a Kana v období let
1975 – 1996. Dle studie Fyfa a Kana byla průměrná kriminalita příslušníků sboru
NYPD 1,978 %. Průměrná obecná kriminalita běžné populace v nejblíže sledovaném

období (1980 – 1996) činila v USA 5,342 %109. Zohledníme-li obecný vývoj kriminality
v čase, je vysoce nepravděpodobné, že by pouhá proměna kriminality jako takové
mohla být hlavním důvodem rozdílných kriminalit v rámci jednoho bezpečnostního
sboru (v daném případě NYPD).

108

SNYDER, Howard N., Alexia D. COOPER a Joseph MULAKO-WANGOTA. Arrest Rates of All
Persons for All Offenses. In: Bureau of Justice Statistics [online]. Bureau of Justice Statistics [cit. 201803-10]. Dostupné z: https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=datool&surl=/arrests/index.cfm.
109
SNYDER, COOPER, MULAKO-WANGOTA, op. cit. sub 108.
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Graf č. 7: Vývoj
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Zdroj dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu; policejní statistiky kriminality; odpovědi na
žádosti o informace, zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016 a vlastní výpočty.

Z uvedeného grafu je evidentní, že ačkoli celková kriminalita příslušníků
bezpečnostních sborů dle Tabulky č. 2 má v uvedeném období klesající tendenci,
kriminalita v jednotlivých bezpečnostních sborech zaznamenala (byť minimální)
výkyvy. Nejnižší kriminalita je stabilně u příslušníků Celní správy ČR, nejnižších
hodnot pak dosahovala v roce 2016, kdy kriminalita příslušníků Celní správy ČR byla
pouze 0,15 %.
Důvodem takto nízkých hodnot může být dle informací GIBS skutečnost, že
činnost příslušníků Celní správy ČR je do jisté míry odlišná od činnosti ostatních
příslušníků bezpečnostních sborů, zejména v oblasti činnosti správně-právního
charakteru. Vyšetřovatelé GIBS totiž nejsou dostatečně seznámeni s činností celníků
v oblasti fiskální a regulační politiky ČR a Evropské unie a odhalit trestné činy
spáchané v souvislosti s touto speciální činností je proto složitější.
Nejvyšší kriminality se naopak dopouštějí příslušníci Vězeňské služby,
s výjimkou roku 2015, kdy nejvyšší kriminalita byla v daném roce zaznamenána
u příslušníků Policie ČR.
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2.2.2. Kriminalita mužů a žen z řad příslušníků bezpečnostních sborů
Graf č. 8: Procentuální zastoupení mužů a žen z řad příslušníků bezpečnostních sborů
v letech 2012 až 2016
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Zdroj dat: Odpovědi na žádosti o informace, zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016 a vlastní výpočty.

Z Grafu č. 8 vyplývá, že v bezpečnostních sborech je ve služebním poměru
zásadní převaha mužů, kdy jejich zastoupení činí přibližně 85 %. Ačkoli v průběhu let
počet žen v bezpečnostních sborech spíše roste, stále lze očekávat, že převaha mužů
bude přetrvávat.
Graf č. 9: Kriminalita mužů a žen v bezpečnostních sborech v letech 2012 až 2015
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Zdroj dat: Odpovědi na žádosti o informace, zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že muži se dopouštějí kriminality více než ženy,
ale zatímco u mužů je trend kriminality od roku 2012 do roku 2015 klesající, u žen je od
roku 2014 do roku 2015 rostoucí.
Trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů podle pohlaví v roce 2016
Generální inspekce neevidovala, proto nelze určit ani kriminalitu mužů a žen z řad
příslušníků v tomto roce. Statistiky Generální inspekce obsahují údaje o trestné činnosti
všech trestně stíhaných osob, které Generální inspekce v roce 2016 vyšetřovala, tedy
nejenom příslušníků bezpečnostních sborů, ale také jejich zaměstnanců a dalších
civilních osob, jejichž trestné činy souvisely s trestnou činností příslušníků
bezpečnostních sborů. Avšak i celková trestná činnost osob vyšetřovaných Generální
inspekcí byla v tomto ohledu nižší. V roce 2016 vyšetřovala Generální inspekce
o 4 muže a 8 žen méně než v roce 2015.110
Graf č. 10: Kriminalita mužů v jednotlivých bezpečnostních sborech v letech 2012 až
2015
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Zdroj dat: Odpovědi na žádosti o informace, zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.

Z Grafu č. 10 vyplývá, že kriminalita mužů v jednotlivých bezpečnostních
sborech v letech 2012 až 2015 kopíruje trendy celkové kriminality v bezpečnostních
sborech uvedené v Grafu č. 7. Nicméně hodnoty kriminality jsou u mužů vyšší, než

110

Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, za rok 2016, str. 5
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v celém bezpečnostním sboru, což logicky vyplývá i z toho, že ženy v bezpečnostních
sborech páchají kriminalitu daleko méně, viz Graf č. 11.
Graf č. 11: Kriminalita žen v jednotlivých bezpečnostních sborech v letech 2012 až
2015
0,30%
0,25%
0,20%
PČR
0,15%

VS ČR

0,10%

CS ČR

0,05%
0,00%
2012

2013

2014

2015

Zdroj dat: Odpovědi na žádosti o informace, zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.

Kriminalita žen v bezpečnostních sborech má zcela jiný průběh, než kriminalita
mužů. V celkové kriminalitě se však průběh kriminality žen výrazně neprojevuje,
jelikož představuje velmi malé procento páchané kriminality. Z Grafu č. 11 jsou však
patrné rozdíly mezi kriminalitou žen v jednotlivých bezpečnostních sborech.
Největší výkyvy jsou zaznamenány u příslušnic Vězeňské služby ČR, kdy
nejvyšší kriminality dosáhly v roce 2013, ale hned následující rok nebyla u příslušnic
Vězeňské služby zaznamenána žádná kriminalita. Naopak nejstabilnější kriminalita je
u příslušnic Celní správy ČR.
Ačkoli u mužů ve služebním poměru je evidentní, že nejvíce trestné činnosti
páchají příslušníci Vězeňské služby ČR, u příslušnic bezpečnostních sborů to tak
jednoznačné není. Nelze to ani s jistotou určit, jelikož se jedná řádově o jednotky
páchaných trestných činů a tudíž posuzovaný vzorek je tak malý, že hledat v něm
nějaký trend páchání kriminality, by byl absurdní. Vyplývá to také z procentuálního
zastoupení mužů a žen v bezpečnostních sborech, jak znázorňuje Graf č. 8.
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Je zajímavé, že dle studie Fyfa a Kana je v USA v případě příslušníků
bezpečnostních sborů kriminalita vyšší u žen, nežli u mužů. Při sledování dalších
proměnných než jen pohlaví však Fyfe a Kane zjistili, že došlo ke stírání rozdílů mezi
kriminalitou žen a mužů. Výsledky mohly být rovněž zásadně ovlivněny malými
absolutními hodnotami ohledně žen – příslušnic (jak jejich počtu u sboru, tak počtu
páchaných trestných činů).111 Za roky 1986 – 1996 tak v průměru činila kriminalita
u mužů – příslušníků 2,66 % a u žen – příslušnic se jednalo o 4,11 %.

2.3. Nejrizikovější skupiny příslušníků Policie ČR
Následující analýza zachycuje údaje pouze u příslušníků Policie ČR, jelikož je to
nejpočetnější skupina ze všech bezpečnostních sborů a tudíž se dopouštějí nejvíce
trestných činů. Jedná se tedy o větší analytický vzorek, který by mohl lépe zachycovat
situaci v bezpečnostním sboru.
Analýza trestné činnosti příslušníků Policie ČR se z hlediska statistiky GIBS dělí
podle věku pachatele v době spáchání trestného činu, délky služebního poměru,
hodnosti a hodnostního označení a podle geografického zařazení na území České
republiky.
2.3.1. Kriminalita příslušníků Policie ČR v závislosti na věku pachatele v době
spáchání trestného činu
Důležitým faktorem, který může hrát roli v páchání trestné činnosti, je věk
pachatele. Statistické údaje o trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů
v závislosti na věku v době spáchání trestných činů vedla Generální inspekce pouze do
roku 2015, v roce 2016 tyto údaje neevidovala.
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FYFE a KANE, op. cit. sub 85, s. xxvii-xxviii.
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Graf č. 12: Věk pachatelů z řad příslušníků Policie ČR v době spáchání TČ v letech
2012 až 2015
60
50
do 24 let
40

25 - 29 let
30 - 34 let

30

35 - 39 let
40 - 44 let

20

45 - 49 let
10

50 let a více

0
2012

2013

2014

2015

Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015.

Z Grafu č. 12 vyplývá, že nejvíce vyšetřovaných trestných činů v letech 2012 až
2015 spáchali příslušníci Policie ČR ve věku od 25 do 29 let. Druhou nejčastější
skupinou pachatelů byli příslušníci ve věku od 30 do 34 let a třetí nejčastější skupinou
pachatelů byli příslušníci ve věku od 35 do 39 let. Nejméně trestné činnosti páchají
příslušníci ve věku 50 let a více.
Klesající trend trestné činnosti lze spatřit pouze u příslušníků ve věku do 24 let
a u příslušníků ve věku od 30 do 34 let. U ostatních věkových skupin došlo v průběhu
let 2012 až 2015 k výkyvům v trestné činnosti, byť minimálním.
Opět se ale pohybujeme v absolutních číslech, která nejsou z hlediska kriminality
jednotlivých skupin příslušníků příliš podstatná. Na následujícím grafu je proto
zobrazeno věkové zastoupení příslušníků Policie ČR. Policie ČR mi bohužel neposkytla
data o věkovém složení svých příslušníků v tak podrobném rozlišení, jako je vede
GIBS, a proto bude dále v této práci pracováno v rámci těchto větších intervalů.
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Graf č. 13: Průměrné věkové zastoupení příslušníků Policie ČR v bezpečnostním sboru
během let 2012 až 2016
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Zdroj dat: Údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost o informace.

Z Grafu č. 13 vyplývá, že nejpočetnější skupinou jsou příslušníci ve věku od
30 do 39 let, představují 42 % z celkového počtu příslušníků Policie ČR. Druhou
nejpočetnější skupinou jsou příslušníci ve věku od 40 do 49 let, tvoří celkem 29 %
z celkového počtu. Nejméně je pak příslušníků ve věku 50 let a více, celkem 9%.
Příslušníci Policie ČR ve věku do 29 let představují 20 % z celkového počtu.
Graf č. 14: Kriminalita příslušníků Policie ČR dle věku v době spáchání TČ v letech
2012 až 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015; údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost
o informace a vlastní výpočty.
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Jak vyplývá z Grafu č. 14, nejvyšší kriminality se dopouští příslušníci Policie ČR
ve věku do 29 let. Kriminalita u takto starých příslušníků dosahuje vysokých hodnot,
které se přibližují obecné kriminalitě České republiky, která je zobrazena v Grafu č. 7
výše. Tuto skupinu příslušníků Policie ČR tak lze označit za nejrizikovější a právě
především na ni by měla být cílena preventivní opatření k předcházení trestné činnosti.
Stabilně nejnižší kriminality se dopouštějí příslušníci Policie ČR ve věku 50 let
a více. Ze studie Fyfa a Kana vyplynulo, že i v USA vyšší věk, větší délka služebního
poměru a vyšší dosažené vzdělání snižují riziko trestné činnosti u příslušníků
bezpečnostních sborů.112
2.3.2. Kriminalita příslušníků Policie ČR v závislosti na délce služebního poměru
v době spáchání trestného činu
Dalším důležitým jevem, mající vliv na páchání trestných činů příslušníky
bezpečnostních sborů, je délka služebního poměru u bezpečnostního sboru, jak ostatně
uvádí i výše zmíněna zahraniční studie Fyfa a Kana113. Početní stavy příslušníků Policie
ČR v závislosti na délce služebního poměru jsou znázorněny v grafech uvedených níže.
Graf č. 15: Průměrné zastoupení příslušníků Policie ČR v bezpečnostním sboru dle
délky služebního poměru během let 2012 až 2016
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Zdroj dat: Údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost o informace a vlastní výpočty.
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FYFE a KANE, op. cit. sub85, s. xxvi-xxvii.
Srov. Tamtéž.

38

Z Grafu č. 15 vyplývá, že nejvíce příslušníků Policie ČR tvoří příslušníci s délkou
služebního poměru do 10 let, celkem 41 %. Druhou nejpočetnější skupinou jsou
příslušníci s délkou služebního poměru 21 let a více představující 24 % z celkového
počtu příslušníků Policie ČR. Nejméně početnou skupinou jsou pak příslušníci s délkou
služebního poměru od 16 do 20 let, kteří tvoří 14 % z celkového počtu.
Graf č. 16: Vývoj početních stavů Policie ČR dle délky služby příslušníků v průběhu
let 2012 až 2016
44000
39000
34000
29000

21 let a více

24000

16 - 20 let

19000

11 - 15 let

14000

do 10 let

9000
4000
2012

2013

2014

2015

2016

Zdroj dat: Údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost o informace a vlastní výpočty.

Graf č. 16 znázorňuje průběžné početní stavy u Policie ČR dle délky služebního
poměru v letech 2012 až 2016, ze kterého je v průběhu let zřejmé „přelévání“
příslušníků v rámci jednotlivých skupin. Zatímco počet příslušníků s délkou služby do
10 let v letech 2012 až 2014 klesá, počet příslušníků s délkou služby od 11 do 15 let
v uvedeném období roste. Stejný efekt je zaznamenán i u příslušníků s délkou
služebního poměru od 16 do 20 let, který má od roku 2012 do roku 2014 klesající
tendenci, zatímco počet příslušníků s délkou služby 21 let a více v tomto období narostl.
Také v průběhu let 2014 až 2016 dochází k přelévání příslušníků ze skupiny
s délkou služby od 11 do 15 let do skupiny s délkou služby od 16 do 20 let. V letech
2015 až 2016 je pak zcela evidentní výrazný přesun příslušníků Policie ČR ze skupiny
s délkou služby od 16 do 20 let do skupiny s délkou služby delší než 21 let. Během pěti
let se tak počet příslušníků s délkou služby 21 let a více zvýšil o více jak polovinu
příslušníků.
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Vzhledem k tomu, že celkový počet příslušníků Policie ČR od roku 2012 stále
roste a s ním též počet příslušníků s délkou služby od 21 let a více, je zcela zřejmé, že
nedochází k výraznému propouštění ani odchodu příslušníků od Policie ČR, ale pouze
k zmíněnému přelévání příslušníků do kategorií s delší dobou služby.
Graf č. 17: Kriminalita příslušníků Policie ČR dle délky služebního poměru v době
spáchání TČ v letech 2012 až 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015; údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost
o informace a vlastní výpočty.

Jak vyplývá z Grafu č. 17, nejvyšší kriminality se dopouštějí příslušníci Policie
ČR s nejkratší délkou služebního poměru u bezpečnostního sboru. V roce 2013 došlo
oproti roku 2012 k poklesu kriminality u všech skupin příslušníků Policie ČR
rozdělených dle délky služebního poměru, přičemž největší pokles byl zaznamenán
u příslušníků s délkou služby do 10 let, z původních 0,78 % v roce 2012 na 0,49 %
v roce 2013. I přes takto výrazný pokles však byli nejvíce páchající skupinou
příslušníků v roce 2013.
Kriminalita příslušníků Policie ČR s délkou služby do 10 let zřejmě souvisí
s kriminalitou příslušníků ve věku do 29 let zobrazenou v Grafu č. 10. Lze totiž
předpokládat, že příslušníci s nejkratší dobou služby budou zároveň ti nejmladší z řad
příslušníků Policie ČR. Tomuto závěru přisvědčuje i průběh obou křivek kriminality,
který je téměř shodný, tedy střídavý meziroční pokles a růst kriminality od roku 2012
do roku 2015.
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2.3.3. Trestná činnost příslušníků Policie ČR v závislosti na služební hodnosti
a hodnostním označení
Každý příslušník bezpečnostního sboru je ustanoven do služební hodnosti, která je
na základě systemizace služebních míst určena pro služební místo, které vykonává.
Služební hodnost, minimální stupeň vzdělání, minimální dobu trvání služebního poměru
pro služební hodnost a tarifní třídu upravuje ustanovení § 7 zákona o služebním
poměru.
Vzhledem k tomu, že informační systém Policie ČR obsahující personální údaje
o příslušnících Policie ČR vykazuje pouze aktuální údaje o služební hodnosti
a hodnostním označení každého z nich, nebylo možné (resp. pouze s vynaložením
vysokých finančních nákladů – neboť dle sdělení Policie ČR by bylo nutné projít
každou jednotlivou složku příslušníka) získat zastoupení příslušníků Policie ČR dle
služební hodnosti a hodnostního označení v jednolitých letech 2012 – 2016. Z toho
důvodu údaje obsažené v Grafu č. 18 a Grafu č. 21 znázorňují rozložení příslušníků
Policie ČR podle služební hodnosti a hodnostního označení v roce 2017.
Graf č. 18: Procentuální zastoupení příslušníků Policie ČR ve sboru podle služební
hodnosti v roce 2017
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Zdroj dat: Údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost o informace a vlastní výpočty.
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Graf č. 19: Celkový počet stíhaných příslušníků Policie ČR v závislosti na služební
hodnosti v letech 2012 až 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.

Z Grafu č. 18 vyplývá, že nejpočetněji zastoupená skupina u Policie ČR jsou
příslušníci ve služební hodnosti inspektor. Druhou nejpočetnější skupinou jsou
příslušníci ve služební hodnosti vrchní inspektor a třetí skupinou jsou příslušníci ve
služební hodnosti komisař. Nejmenší skupinu pak tvoří příslušníci ve služební hodnosti
vrchní rada a vrchní státní rada.
Z Grafu č. 19 vyplývá, že nejvíce trestně stíhaných příslušníků Policie ČR bylo ve
služební hodnosti inspektor. Nejvíce jich GIBS vyšetřovala v roce 2015, kdy zahájila
trestní stíhání proti 52 příslušníkům Policie ČR v této služební hodnosti. V daném roce
se tedy jednalo o 36 % z celkového počtu stíhaných příslušníků Policie ČR.114
Druhou nejčetnější vyšetřovanou skupinou byli příslušníci Policie ČR ve služební
hodnosti vrchní asistent. Proti nim zahájila GIBS nejvíce trestních stíhání v roce 2012,

114

Zpráva o činnosti GIBS za rok 2015, Tabulka č. 13: Pachatelé trestných činů vyšetřovaných GIBS
v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014.
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celkem ve 43 případech.115 Třetí nejvíce stíhanou skupinou příslušníků byli příslušníci
Policie ČR ve služební hodnosti asistent. V roce 2012 byli dokonce druhou nejvíce
stíhanou skupinou po příslušnících v hodnosti inspektor. GIBS v daném roce zahájila
stíhání proti 50 příslušníkům ve služební hodnosti asistent.116
Nejméně stíhaných příslušníků bylo ve služební hodnosti vrchní rada a vrchní
státní rada. U těchto osob zahájila GIBS jen jedno trestní stíhání, a to v roce 2012 proti
příslušníkovi ve služební hodnosti vrchní státní rada117 a v roce 2013 proti příslušníkovi
ve služební hodnosti vrchní rada118.
Srovnáním Grafu č. 18 a Grafu č. 19, si lze povšimnout, že příslušníci ve služební
hodnosti asistent tvoří pouze 6,4 % z celkového počtu příslušníků zařazených k Policii
ČR, ačkoli počet stíhaných asistentů během let 2012 až 2015 tvoří téměř 16 %
z celkového počtu stíhaných osob. Obdobná situace je i v případě příslušníků ve
služební hodnosti vrchní asistent, ti tvoří 14,8 % z celkového počtu příslušníků, avšak
trestná činnost dle Grafu č. 19 představuje téměř 23 % všech stíhaných příslušníků
Policie ČR. Nepoměr mezi počtem stíhaných příslušníků a zastoupením ve sboru je
evidentní také u příslušníků ve služební hodnosti inspektor.
Z důvodu chybějících dat týkajících se složení příslušníků Policie ČR ve sboru dle
služební hodnosti a hodnostního označení ve sledovaném období, nelze však určit
přesnou míru kriminality příslušníků Policie ČR dle této kategorizace. Vzhledem
k tomu, že služební hodnost závisí mimo jiné též na době trvání služebního poměru
příslušníka119, nelze presumovat, že by složení příslušníků bylo v letech 2012 až 2017
každý rok stejné. Ba naopak. Dle mého názoru zajisté dochází k přelévání příslušníků
z jedné kategorie do druhé v závislosti na době služebního poměru a na míře
dosaženého vzdělání.

115

Zpráva o činnosti GIBS za rok 2012, Tabulka č. 11: Skladba stíhaných příslušníků bezpečnostních
sborů, s. 35.
116
Zpráva o činnosti GIBS za rok 2012, Tabulka č. 11: Skladba stíhaných příslušníků bezpečnostních
sborů, s. 35.
117
Tamtéž.
118
Zpráva o činnosti GIBS za rok 2013, Tabulka č. 13: Pachatelé protiprávních jednání prošetřovaných
Inspekcí v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012.
119
Viz ustanovení § 7 odst. 1 zákona o služebním poměru.
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Výše uvedený závěr lze dovodit například z toho, že zatímco se poměr počtu
trestných činů u příslušníků Policie ČR v hodnosti asistent vůči celkovému počtu
spáchaných činů v průběhu let spíše snižuje, u příslušníků v hodnosti vrchní asistent,
inspektor a komisař dochází k nárůstu (viz následující Graf č. 20). Lze tedy
předpokládat, že s rostoucím počtem spáchaných trestných činů roste též počet
příslušníků dle jednotlivých skupin.
Graf č. 20: Poměr trestně stíhaných příslušníků Policie ČR rozdělených dle služební
hodnosti v závislosti na celkové trestné činnosti příslušníků Policie ČR v letech 2012 až
2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.

Z tohoto pohledu je složité hodnotit nejrizikovější skupinu pachatelů dle služební
hodnosti. Je totiž zřejmé, že v průběhu sledovaného období prostupovali pachatelé
trestných činů napříč všemi hodnostmi a nelze tedy určit konkrétní služební hodnost,
u které by byl původ a příčina páchané trestné činnosti.
Příslušníkovi ve služební hodnosti současně náleží hodnostní označení. Jsou-li pro
služební hodnost stanovena dvě hodnostní označení, náleží vyšší hodnostní označení
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vedoucímu příslušníkovi.120 Od 1. června 2015 se používá nové hodnostní označení
u příslušníků Policie ČR, staré hodnostní označení lze užívat nejdéle do 31. prosince
2019.121
Do jisté míry tedy dochází k prolnutí příslušníků podle služební hodnosti
s hodnostním označením. V některých případech však došlo k rozmělnění počtu
stíhaných příslušníků do více skupin. Je to dané právě tím, že kromě služebních
hodnotností referent, vrchní referent, asistent a vrchní asistent, jsou pro každou další
služební hodnost stanovena dvě hodnostní označení, s výjimkou služebních hodností
vrchní rada a vrchní státní rada, kde hodnostním označením obou hodností je
plukovník.122 Uvedené je dobře patrné z porovnání Grafu č. 18, Grafu č. 19, Grafu č. 21
a Grafu č. 22.
Graf č. 21: Procentuální zastoupení příslušníků Policie ČR ve sboru podle hodnostního
označení v roce 2017
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Zdroj dat: Údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost o informace a vlastní výpočty.

120

Ustanovení § 8 odst. 1 a 2 zákona o služebním poměru.
Hodnostní označení 2015. In: Policie České republiky [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné
z: http://www.policie.cz/policejni-hodnosti-2015.aspx.
122
Ustanovení § 8 odst. 1 zákona o služebním poměru.
121
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Graf č. 22: Celkový počet trestně stíhaných příslušníků Policie ČR v závislosti na
hodnostním označení v letech 2012 až 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.

2.3.4. Kriminalita příslušníků Policie ČR v závislosti na místě služebního zařazení
v době spáchání trestného činu
Tabulka č. 3: Počet příslušníků Policie ČR rozdělených podle místa služebního
zařazení v průběhu let 2012 – 2015
Místo služebního zařazení
Policejní prezidium
Útvary s celostátní působností
KŘP hlavního města Prahy
KŘP Středočeského kraje
KŘP Jihočeského kraje
KŘP Plzeňského kraje
KŘP Ústeckého kraje
KŘP Královéhradeckého kraje
KŘP Jihomoravského kraje
KŘP Moravskoslezského kraje
KŘP Karlovarského kraje
KŘP Libereckého kraje
KŘP Pardubického kraje
KŘP Kraje Vysočina
KŘP Zlínského kraje
KŘP Olomouckého kraje

2012
528
4036
6215
3 512
2 140
2 129
3 153
1 701
3 417
3 792
1 236
1 269
1 193
1 175
1 205
1 662

2013
509
4 028
6 276
3 602
2 191
2 190
3 152
1 708
3 433
3 819
1 266
1 272
1 206
1 206
1 216
1 680

2014
523
4 109
6 279
3 614
2 232
2 195
3 298
1 733
3 491
4 013
1 296
1 300
1 236
1 235
1 233
1 710

Zdroj dat: Údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost o informace a vlastní výpočty.
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2015
530
4 439
6 224
3 662
2 235
2 243
3 338
1 760
3 546
4 025
1 278
1 304
1 266
1 246
1 237
1 722

Graf č. 23: Celkový počet trestně stíhaných příslušníků Policie ČR v jednotlivých
krajích ČR v letech 2012 až 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.

Nejvíce stíhaných příslušníků Policie ČR bylo z hlavního města Prahy. Je však
nutné si uvědomit, že na území hlavního města Prahy je ve služebním poměru vůbec
nejvíce příslušníků Policie ČR. Nejenže Krajské ředitelství Policie hlavního města
Prahy má nejvíce příslušníků ze všech krajských ředitelství (jak vyplývá z Tabulky
č. 3), ale také zde mají sídla téměř všechny Útvary s celostátní působností a i Policejní
prezidium. Celkový počet příslušníků v Praze je tedy až devětkrát123 vyšší než počet
příslušníků v některých ostatních krajích ČR. Názornější představu o kriminalitě
příslušníků Policie ČR v závislosti na místě služebního zařazení zobrazuje Graf č. 24
a Tabulka č. 4.

123

Např. ve srovnání s počtem příslušníků Policie ČR zařazených v Kraji Vysočina.
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Graf č. 24: Průměrná kriminalita příslušníků Policie ČR zařazených na služební místo
v jednotlivých krajích ČR v letech 2012 – 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015; údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost
o informace a vlastní výpočty.

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší kriminalita je u příslušníků Policie ČR se
služebním zařazením v Olomouckém kraji. Druhá nejvyšší kriminalita pak byla
v průběhu let 2012 – 2015 zaznamenána u policistů z Libereckého kraje a třetí
u policistů z Ústeckého kraje. Průměrně nejnižší kriminality se naopak dopouštějí
příslušníci z Královéhradeckého kraje.
V průběhu let jsou však znatelné výkyvy v míře kriminality v jednotlivých
krajích, jak je znázorněno v Tabulce č. 4. Například v Kraji Vysočina míra kriminality
klesla z původně nejvyšší kriminality přesahující 1 % v roce 2012 až na úplné minimum
v roce 2014. Velké výkyvy lze spatřit také ve Zlínském, Jihočeském a Ústeckém kraji.
Klesající trend kriminality je zaznamenám v hlavním městě Praze, dále v Plzeňském,
Moravskoslezském, Pardubickém a Olomouckém kraji. Naopak ve srovnání s rokem
2012 došlo ve Středočeském kraji v následujících letech k nárůstu kriminality. Výrazný
nárůst kriminality oproti roku 2013 lze spatřit též v Jihomoravském kraji, kde byla
v roce 2015 vůbec nejvyšší kriminalita ze všech krajů.
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Tabulka č. 4: Vývoj

kriminality příslušníků

Policie ČR služebně zařazených

v jednotlivých krajích ČR v průběhu let 2012 až 2015
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Olomoucký kraj

2012
0,464%
0,399%
0,794%
0,470%
0,729%
0,353%
0,702%
0,791%
0,728%
0,709%
0,503%
1,106%
0,332%
0,782%

2013
0,444%
0,444%
0,091%
0,365%
0,286%
0,176%
0,233%
0,524%
0,395%
0,708%
0,415%
0,332%
0,740%
0,714%

2014
0,422%
0,609%
0,358%
0,364%
0,697%
0,346%
0,286%
0,399%
0,309%
0,308%
0,162%
0,000%
0,324%
0,468%

2015
0,348%
0,464%
0,179%
0,134%
0,419%
0,284%
0,677%
0,373%
0,391%
0,460%
0,158%
0,080%
0,081%
0,407%

Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015; údaje poskytnuté ze strany Policie ČR na žádost
o informace a vlastní výpočty.

Z provedené analýzy je zřejmé, že jen stěží lze jednoznačně určit nejrizikovější
skupinu pachatelů z řad příslušníků Policie ČR podle místa jejich zařazení. Kriminalita
v jednotlivých krajích je často kolísavá. To je způsobeno především malým analytickým
vzorkem, kde každý nově spáchaný trestný čin má velký vliv na míru kriminality
v daném kraji. V takovém případě neshledávám za rizikové skupiny málopočetné sbory,
i když kriminalita oněch sborů může být dočasně vysoká. Dle mého názoru se totiž
jedná pouze o selhání jednotlivců. Za daleko rizikovější považuji vysokou míru
kriminality u skupin, kterou tvoří větší počet osob. Zde totiž hrozí, že trestná činnost
nebude pouze selháním jednotlivce, ale naopak masovou záležitostí hraničící se
systémovým problémem.
Vzhledem k výše uvedenému lze tak za riziková místa služebního zařazení
považovat Ústecký a Moravskoslezský kraj, které se řadí mezi nejpočetnější kraje
a zároveň jejich průměrná míra kriminality přesahuje 0,5 %. Preventivní opatření je
ovšem třeba cílit rovnoměrně na všechny kraje, aby nedocházelo na jedné straně
k potlačování kriminality ve vybraných krajích a na druhé straně k růstu kriminality
v důsledku nedostatečné prevence.
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3. Zvláštní část
V této části diplomové práce se budu věnovat vybraným problematikám trestné
činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, nejčastěji páchaným trestným činům ze
strany příslušníků a v poslední řadě také vojenským trestným činů, kterých se
dopouštějí příslušníci bezpečnostních sborů.

3.1. Sledované

problematiky

trestné

činnosti

příslušníků

bezpečnostních sborů
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s plněním úkolů bezpečnostních sborů jsou
některé typy protiprávního jednání vnímány jako určité bezpečnostní riziko, je těmto
problematikám ze strany GIBS věnována zvýšená pozornost. Jedná se zejména
o delikvenci v oblasti korupčního jednání, omamných a psychotropních látek, domácího
násilí, úniků informací a trestnou činnost s podezřením na nepřiměřené násilí, brutalitu,
nelidské zacházení a mučení při výkonu pravomoci příslušníků bezpečnostních sborů.124
GIBS se při své činnosti soustředí na příčiny, které vedou k páchání výše
zmíněných protiprávních jednání a na okolnosti, které je v bezpečnostních sborech
doprovázejí. Tyto problematiky jsou také hlavním předmětem preventivně výchovné,
vzdělávací a metodické činnosti GIBS.
3.1.1. Delikvence v oblasti korupčního jednání
Boj proti korupci je obecně dlouhodobým procesem vyžadujícím spolupráci všech
orgánů veřejné moci, a to jak v oblasti prevence, zprůhlednění procesů i postihů. Pro
vymýcení korupce je na jedné straně potřeba fungující právní prostředí, na druhé straně
pak vysoká míra integrity osob, jež ze své funkce vystupují ve veřejném zájmu. Jelikož
korupční praktiky jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné
činnosti,

mohou

tak

přispět

k

podkopání

samotných

základů

společnosti

a demokratického právního státu. Výsledkem pak je ztráta důvěry občana v poctivost

124

Srov. Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012; 2013; 2014; 2015 a 2016.
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a nestrannost fungování státních institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek,
destabilizace státu a další nepříznivé vlivy.125
Byť trestní zákoník pojem korupce jako takový nedefinuje, postih různých forem
korupčního jednání umožňuje. Jde především o trestné činy úplatkářství, trestné činy,
u nichž je korupce zahrnuta do skutkové podstaty (např. pletichy při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži), a trestné činy, u nichž může být korupce motivem (např.
podvod).126
Také Fyfe a Kane se ve své studii zabývali vymezením korupce příslušníků
bezpečnostních sborů. Přijímání úplatků za neplnění služebních povinností příslušníka
bezpečnostního sboru lze bezpochyby označit jako korupci. Existuje však mnoho
protiprávních jednání, které je obtížné označit jako korupce, přestože mnohdy ukazují
zkorumpovanost (zkaženost) některých bezpečnostních sborů. Z toho důvodu Fyfe
a Kane místo sledování korupce jako samostatné kategorie navrhují a sledují trestné
činy motivované ziskem.127
Graf č. 25: Počet stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů v oblasti korupčního
jednání v letech 2012 – 2016
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016.
125

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA: Bezpečnostní hrozby. In: Ministerstvo vnitra České republiky [online].
2016 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-hrozby-337414.aspx?q=Y2
hudW09Ng%3D%3D.
126
Srov. Tamtéž.
127
FYFE a KANE, op. cit. sub 85, s. xiv-xv a s. 22-23.
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Od vzniku GIBS bylo nejvíce stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů
v oblasti korupčního jednání zaznamenáno v roce 2014. Jednalo se celkem o 22
příslušníků bezpečnostních sborů, z toho v 19 případech byli stíháni příslušníci Policie
ČR a ve třech případech pak příslušníci Vězeňské služby ČR. Trestná činnost se znaky
vykazujícími korupční jednání představovala v roce 2014 necelých 11 % z celkového
počtu stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů.
Naopak nejméně stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů v oblasti korupčního
jednání bylo zaznamenáno v roce 2016, kdy trestní stíhání bylo zahájeno vůči třem
příslušníkům bezpečnostních sborů, z toho se jednalo o jednoho příslušníka Policie ČR
a o dva příslušníky Vězeňské služby. Za rok 2016 představovala trestná činnost se
znaky vykazujícími korupční jednání pouhá 2 % z celkového počtu stíhaných
příslušníků bezpečnostních sborů. Oproti roku 2014 došlo tedy k významnému poklesu
stíhaných příslušníků v této oblast.
Nejčastěji se jednalo o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle ustanovení
§ 329 trestního zákoníku, dále o trestný čin přijetí úplatku dle ustanovení § 331
trestního zákoníku a o trestný čin podvodu dle ustanovení § 209 trestního zákoníku.
Nejvíce využívanou formou korupce v bezpečnostních sborech je předávání informací
za úplatu či protislužbu, neoprávněné lustrace v informačních systémech, ovlivňování
řízení v nezákonný prospěch, spolupráce na vydírání osob, nelegální pronášení
předmětů do věznice a přijetí úplatku za neřešení dopravního deliktu.128
Z Grafu č. 25 si lze všimnout, že navzdory málo početnému bezpečnostnímu
sboru, jsou příslušníci Celní správy ČR stíháni téměř stejně často jako příslušníci
Vězeňské služby ČR. V roce 2015 bylo dokonce stíháno o dva příslušníky celní správy
více, než bylo stíhaných příslušníků vězeňské služby. O problému korupčního jednání
u příslušníků celní správy svědčí i současný případ, kdy GIBS zahájila trestní stíhání
proti příslušnici celní správy a jedné zaměstnankyni celní správy. Tyto ženy se měly

128

Srov. Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012; 2013; 2014; 2015 a 2016.
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dopustit trestných činů nepřímého úplatkářství a zneužití pravomoci úřední osoby tím,
že se za finanční úplatu snažily ovlivnit probíhající celní řízení.129
3.1.2. Delikvence v oblasti omamných a psychotropních látek
Drogová trestná činnost představuje ve společnosti jeden ze současných
globálních problémů lidstva, neomezuje se totiž jen na území některé země, ale
objevuje se v různých zemích a každá země je tak konfrontována s identickými
otázkami a problémy souvisejícími s touto trestnou činností.130 Závažnost drogové
otázky zvyšuje skutečnost, že Česká republika je nejenom zemí cílovou,
konzumentskou, ale vzhledem ke své geografické poloze ve středu Evropy je také
důležitou tranzitní zemí pro okolní státy.131
S drogami je spojeno široké spektrum trestné činnosti. Mimo trestnou činnost
spočívající v nelegální výrobě a distribuci drog či zvyšování poptávky po drogách
existuje i rozsáhlá trestná činnost páchaná pod vlivem nebo v souvislosti s užíváním
drog, trestná činnost zaměřená na získání drog a v neposlední řadě i trestná činnost
spojená s uplatněním nelegálně získaných finančních prostředků z drogové trestné
činnosti.132
Dle amerických studií bývá v oblasti drogové kriminality vyzdvihován také
význam příležitostí, které se naskýtají příslušníkům bezpečnostních sborů –
pochůzkářům, při zapojení do drogového obchodu různými formami. Význam tak hraje
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MITÁČEK, Ivo. TISKOVÁ ZPRÁVA: GIBS trestně stíhá tři osoby za ovlivňování řízení u Celní
správy ČR. In: Generální inspekce bezpečnostních sborů[online]. 2018 [cit. 2018-04-05]. Dostupné
z:
http://www.gibs.cz/zpravodajsky-servis/tiskove-zpravy/gibs-trestne-stiha-tri-osoby-za-ovlivnovanirizeni-u-celni-spravy-cr.
130
JELÍNEK, Jiří a Vladimír PELC. Tzv. drogové trestné činy. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo
hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 751.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3.
131
JELÍNEK, Jiří a Vladimír PELC. Tzv. drogové trestné činy. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo
hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 753.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3.
132
JELÍNEK, Jiří a Vladimír PELC. Tzv. drogové trestné činy. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo
hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, s. 752.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3.
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nedostatek přímého dozoru nad těmito příslušníky, dostupnost drog a vystavení
příslušníků bezpečnostních sborů kontaktu s drogovými dealery a uživateli drog.133
Drogový trh poskytuje příslušníkům bezpečnostních sborů příležitosti pro osobní
zisk prostřednictvím úplatků, krádeží kontrabandu při osobních či domovních
prohlídkách, loupeží a oportunistických krádeží. Nelze pominout skutečnost, že
příslušníci bezpečnostních sborů, kteří jsou sami uživateli drog, se vystavují závažnému
riziku vydírání ze strany drogových dealerů.134
Graf č. 26: Počet stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů v oblasti omamných
a psychotropních látek v letech 2012 – 2016
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016.

V oblasti omamných a psychotropních látek zahájila GIBS nejvíce trestních
stíhání proti příslušníkům bezpečnostních sborů v roce 2012. Jednalo se celkově o sedm
příslušníků zařazených k bezpečnostním sborům, z toho o šest příslušníků Policie ČR
a o jednoho příslušníka Vězeňské služby. Nejvyšší poměr počtu stíhaných příslušníků
v oblasti omamných a psychotropních látek k celkovému počtu stíhaných příslušníků
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Srov. STINSON, op. cit. sub 86, s. 5 a KRASKA, Peter B. a Victor E. KAPPELER. Police On-Duty
Drug Use: A Theoretical and Descriptive Examination. American Journal of Police [online]. Emerald
Group Publishing, 1988, Volume 7, Issue 1, s. 6-7 [cit. 2018-03-12]. ISSN 0735-8547. Dostupné
z:
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ajpol7&collection=journals&id=7&startid=&
endid=34.
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byl však zaznamenán v roce 2016, kdy delikvence v této oblasti tvořila více jak 4 %
z celkového počtu. Ve srovnání s předchozím rokem tak došlo k výraznému nárůstu.
Právě v roce 2015 byla totiž delikvence v této oblasti ze strany příslušníků
bezpečnostních sborů za sledované období nejnižší. GIBS v tomto roce zahájila pouze
dvě trestná stíhání vůči příslušníkům bezpečnostních sborů, zařazených k Policii ČR.
Nejčastěji páchanými trestnými činy příslušníky bezpečnostních sborů v oblasti
zneužívání omamných a psychotropních látek jsou trestný čin nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle ustanovení § 283 trestního
zákoníku a trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle ustanovení
§ 284 trestního zákoníku.135
Z Grafu č. 26 je zřejmé, že velká část stíhaných příslušníků pro trestné činy
související se zneužíváním omamných a psychotropních látek byla z řad Vězeňské
služby ČR. V roce 2013 byli dokonce příslušníci vězeňské služby nejpočetnější
skupinou stíhaných příslušníků v této oblasti. V tomto roce totiž GIBS realizovala akci
„ALCATRAZ“ ve Věznici Mírov, při níž bylo zadrženo celkem osm podezřelých osob,
přičemž v šesti případech bylo zahájeno trestní stíhání. Mezi obviněnými byli také dva
příslušníci vězeňské služby služebně zařazení jako dozorci ve Věznici Mírov. Ti byli
stíháni mimo jiné pro trestný čin výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním
účinkem136, kterého se měli dopustit tím, že se dlouhodobě podíleli na dodávání
zakázaných látek do věznice, které vězni dále distribuovali mezi ostatní odsouzené.137
Konkrétně se jednalo o anabolika (steroidy), uvedené v Nařízení vlády č. 454/2009 Sb.,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým
a jiným hormonálním účinkem. Obžalovaný byl nakonec pouze jeden z dozorců, který
byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 20 měsíců s tříletým
odkladem.138
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3.1.3. Delikvence v oblasti domácího násilí
Delikvence v oblasti domácího násilí je v současné době problém, jemuž se ve
společnosti dostává mnoho pozornosti. Ačkoli si lze jen těžko představit, že by trestná
činnost v oblasti domácího násilí souvisela s plněním služebních úkolů příslušníků
bezpečnostních sborů. Spácháním této delikvence však často dochází k významným
otřesům důvěry veřejnosti v bezpečnostní sbory, proto je třeba jim co nejvíce
předcházet a v případě indikace těchto druhů protiprávního jednání je nutné přijmout
důsledná personální opatření.
Situace je o to závažnější, že příslušníci bezpečnostních sborů jsou cvičeni
k používání síly a donucovacích prostředků k dosažení cílů a k vynucení poslušnosti od
spoluobčanů – právě tato rutina v donucování a v autoritářství se může přesunout i do
domácností příslušníků bezpečnostních sborů, kdy se ti chovají ke členům své rodiny
jako k podezřelým z trestných činů.
U domácího násilí je obecně velkým problémem, že se oběti zdráhají takovéto
činy oficiálně hlásit. Pokud je navíc pachatelem domácího násilí příslušník
bezpečnostního sboru, dochází k dalším obtížím a překážkám v nahlašování domácího
násilí – například pachatel disponuje smrtící zbraní, v jejímž používání je cvičen
a disponuje profesními znalostmi, díky kterým může zmanipulovat systém a překroutit
vinu na oběť domácího násilí).139 Oběti domácího násilí si dále často neví rady, na koho
se v takových situacích obrátit, zvláště v případě, kdy by se mělo jednat o kolegu těch,
kteří by se případem měli zabývat.

https://www.lidovky.cz/anabolika-za-zdi-mirovske-veznice-soud-dozorci-potvrdil-podmineny-trest-1qv/zpravy-domov.aspx?c=A160511_093422_ln_domov_sk.
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Graf č. 27: Počet stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů v oblasti domácího násilí
v letech 2012 – 2016
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016.

V problematice domácího násilí stíhala GIBS nejvíce pachatelů z řad příslušníků
bezpečnostních sborů v roce 2013, kde zahájila trestní stíhání celkem proti osmi
příslušníkům, z toho v sedmi případech se jednalo o příslušníka Policie ČR a v jednom
případě o příslušníka Celní správy. Počet pachatelů v oblasti domácího násilí z řad
příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2013 představuje téměř 4 % z celkového počtu
stíhaných příslušníků bezpečnostních sborů.
Naproti tomu nejméně pachatelů stíhala GIBS v roce 2012, respektive pouze
jednoho pachatele, příslušníka Policie ČR. Generální inspekce zahájila proti tomuto
příslušníkovi trestní stíhání pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí dle
ustanovení § 199 trestního zákoníku.140
Nejzávažnější případ domácího násilí ze strany příslušníků bezpečnostních sborů,
který vyústil až vraždou oběti, je případ z roku 2013. Tehdejší příslušník cizinecké
policie z Plzně podle svědků dlouhodobě bil a týral svou manželku cizího původu,
načež byl následně vykázán ze společného bytu a soud mu uložil zákaz přiblížení se
k manželce. Krátce na to, si však nyní již bývalý policista počkal na chodbě
140
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panelákového domu na svou ženu a několika ranami nožem ji ubodal. Útočníkovi byl
uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu 16 let.141
3.1.4. Delikvence v oblasti úniků informací
Problematika úniků informací z trestních spisů je dlouhodobě nebezpečný
fenomén, kterému je v současné době věnována stále větší pozornost. Bezpečnostní
sbory pro výkon své činnosti shromažďují a zpracovávají velké množství citlivých
informací, jejichž úniky mohou zmařit řízení vedené těmito orgány a řádné plnění
služebních úkolů, nebo dokonce ohrozit bezpečnost státu a jeho občanů. Zároveň může
dojít k poškození dotčených osob, nejen obviněných (především těch nevinných), ale
i svědků, poškozených, zúčastněných osob atd. Jedná se např. o zásah do jejich
soukromí, práva na ochranu osobních údajů, práva na řádnou obhajobu apod.
Orgány činné v trestním řízení dbají při poskytování informací o své činnosti
veřejnosti na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení,
nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí
s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím
rozsudkem není vyslovena vina, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení,
hledět, jako by byl vinen (tzv. zásada presumpce neviny). V přípravném řízení nesmějí
orgány činné v trestním řízení zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby,
proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka.142 Zvláště
pak dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 18 let. 143 Dle zákona o
svobodném přístupu k informacím povinné subjekty, kterými jsou i bezpečnostní sbory,
mimo jiné neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, rozhodovací činnosti
soudů s výjimkou rozsudků a o plnění úkolů zpravodajských služeb.144
Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění, lze v nezbytném rozsahu
zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení účelu trestního řízení, nebo
141

POŠTOLKA, Jakub. Babykovi potvrdil soud šestnáct let. PLZEŇSKÝ deník.cz [online]. 2015 [cit.
2018-04-07]. Dostupné z: https://plzensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/babykovi-potvrdil-soud-sestnact-let20150202.html.
142
Ustanovení § 8a odst. 1 trestního řádu.
143
Ustanovení § 8a odst. 2 trestního řádu.
144
Ustanovení § 11 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.
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v dalších případech, které umožňuje trestní řád (např. udělení souhlasu se zveřejněním
oprávněnou osobou).145
Graf č. 28: Počet podezření ze spáchání trestného činu v oblasti úniků informací
z trestního řízení v letech 2012 – 2016
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2016 a Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise
Poslanecké sněmovny České republiky146.

Nejvíce protiprávních jednání, u kterých bylo spatřováno podezření z trestného
činu v oblasti úniku informací, zaznamenala GIBS v roce 2012. Jednalo se celkem o 61
případů. Nejméně případů pak GIBS zaevidovala v roce 2015, kdy se o problematiku
úniku z trestního řízení jednalo v 31 případech. Tato problematika se ovšem netýká
pouze příslušníků bezpečnostních sborů, ale také zaměstnanců zařazených k výkonu
práce k bezpečnostním sborům a i některých civilních osob, které jsou v úzkém vztahu
s příslušníky.
Lze rozlišit několik forem úniků informací, např. úmyslné poskytnutí informace
za neoprávněný prospěch, poskytnutí informace s cílem někoho poškodit (osobní msta),
snaha být zajímavý pro okolí prezentací zážitků a událostí ze služby, snaha někomu

145

Ustanovení § 8d trestního řádu.
Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo
k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných
v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány
k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu, s. 4.
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v dobré víře pomoci s řešením nějaké události, nebo informace poskytnuté nad rámec
oficiálních komentářů či informace sdělené neoprávněnou osobou.147
Nejčastěji páchanými trestnými činy v této oblasti jsou trestný čin zneužití
pravomoci úřední osoby dle ustanovení § 329 trestního zákoníku a trestný čin
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací dle ustanovení
§ 230 trestního zákoníku.148
Nejdůležitější zásadou z hlediska ochrany informací je zásada „need to know“,
tedy vymezení co nejužšího okruhu osob, které mohou mít ke konkrétní informaci
přístup.149 Na základě této zásady je přístup k informacím a službám informačního
systému přidělován jen v rozsahu nezbytně nutném pro výkon činnosti toho konkrétního
příslušníka bezpečnostního sboru.
Příliš volně nastavená přístupová práva do informačního systému měla například
Vězeňská služba ČR před rokem 2013, kdy k osobním údajům ve vězeňském
informačním systému měli přístup všichni zaměstnanci, kteří byli oprávněni v něm
pracovat, bez ohledu na to, zda konkrétní informace skutečně potřebovali. Tímto
problémem se začal zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů poté, co na veřejnost
unikly fotografie z vazby bývalého poslance a někdejšího středočeského hejtmana.150
Následně pak na základě nashromážděných důkazů obvinila GIBS jednoho příslušníka
Vězeňské služby ČR v hodnosti praporčík z trestných činů neoprávněného přístupu
k počítačovému systému a nosiči informací a zneužití pravomoci úřední osoby.151
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[online]. 2017 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/01/pokuta-za-unikvezenskych-fotografii-ratha-plati-nss-zamitl-kasacni-stiznost/.
151
SANDOROVÁ, Radka. TISKOVÁ ZPRÁVA: akce "SKLEPMISTR" - únik informací z vězeňského
informačního systému. In: Generální inspekce bezpečnostních sborů [online]. 2012 [cit. 2018-04-08].
Dostupné z: http://www.gibs.cz/zpravodajsky-servis/tiskove-zpravy/akce-sklepmistr.
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3.1.5. Delikvence a trestná činnost s podezřením na mučení a jiné nelidské a kruté
zacházení
Jednou z nejzákladnějších demokratických hodnot společnosti je zákaz mučení
a nelidského nebo ponižující zacházení.152 Česká republika se ratifikací Úmluvy proti
mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zavázala
zajistit, aby všechny akty mučení, stejně jako pokus mučení, spolupachatelství
a účastenství na mučení byly trestnými činy podle vnitrostátní úpravy.153 Tomuto
závazku Česká republika dostála zařazením trestného činu mučení a jiného nelidského
a krutého zacházení do trestního zákona č. 140/1961 Sb. a posléze i do trestního
zákoníku.154
Jedním z důvodu vzniku Generální inspekce bezpečnostních sborů bylo
doporučení Výboru OSN pro lidská práva na zřízení nezávislého dohledového orgánu,
který by byl garantem objektivního a nezávislého prověřování událostí, při nichž došlo
k nejzávažnějšímu zásahu do fyzické nebo psychické integrity občanů. Tedy zejména
k úmrtí, nebo zranění osoby, a to s účastí příslušníka bezpečnostního sboru.155
Činnost GIBS v této oblasti spočívá zejména ve sledování a vyhodnocování
informací z násilného jednání vůči osobám omezených na osobní svobodě, nebo proti
kterým směřují zákroky příslušníků bezpečnostních sborů, a to především
prošetřováním podnětů poškozených osob, informací předávaných bezpečnostními
sbory nebo z vlastní činnosti.156

152

Srov. Článek 7 odst. 2 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jakou součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Listina základních práv a svobod“); a článek 3 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod.
153
Čl. 4 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
154
ŠÁMAL, Pavel. § 149 [Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní
zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 1586. Velké komentáře. ISBN 97880-7400-428-5.
155
Třetí periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských
a lidských právech: Česká republika 2005 – 2010, s. 13. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/
ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/Treti-periodicka-zpravao-plneni-zavazku-vyplyvajicichz-Mezinarodniho-paktu-o-obcanskych-a-politickych-pravech.pdf.
156
Srov. Zpráva o činnosti GIBS za rok 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.
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Graf č. 29: Počet zahájených trestních stíhání proti příslušníkům bezpečnostních sborů
pro podezření ze spáchání trestných činů souvisejících s mučením a jiným nelidským
a krutým zacházení v letech 2013 – 2016157
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2013 – 2016.

Nejvíce trestních stíhání proti příslušníkům bezpečnostních sborů pro podezření
ze spáchání trestných činů souvisejících s mučením a jiným nelidským a krutým
zacházením zaznamenala GIBS v roce 2016. V daném roce vyšetřovala celkem
18 příslušníků, z toho v 17 případech se jednalo o příslušníky Policie ČR a o jednoho
příslušníka Vězeňské služby. Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů v oblasti
mučení a jiného nelidského a krutého zacházení v roce 2016 představovala více než
12 % z celkového počtu trestně stíhaných příslušníků v daném roce.
Naopak nejnižší počet vyšetřovaných osob z řad příslušníků bezpečnostních sborů
zaevidovala GIBS v roce 2013, kdy trestní stíhání zahájila proti 3 pachatelům, z nichž
ve všech případech se jednalo o příslušníky Policie ČR.
Nejčastěji páchanými trestnými činy v této oblasti jsou trestný čin zneužití
pravomoci úřední osoby dle ustanovení § 329 trestního zákoníku, trestný čin vydírání

157

Údaje o počtu zahájených trestních stíhání vůči příslušníkům bezpečnostních sborů za rok 2012
bohužel nejsou obsahem Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 a tyto údaje mi nebyly poskytnuty ani na
základě žádosti o informace.
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dle ustanovení § 175 trestního zákoníku a trestný čin mučení a jiné nelidské a kruté
zacházení dle ustanovení § 149 trestního zákoníku.158
Problém, se kterým se GIBS v této oblasti dlouhodobě potýká, je opožděné
hlášení případů, u kterých je podezření, že bylo ze strany příslušníků bezpečnostních
sborů užito fyzické síly, která nebyla s ohledem na chování zadržené osoby nezbytně
nutná. Včasné vyrozumění o takových případech je přitom předpokladem zajištění
přítomnosti nezávislého orgánu na místě události při zajištění prvotních úkonů nebo pro
okamžité převzetí věci a bezprostřední zahájení úkonů trestního řízení. Pokud se tedy
orgány GIBS dozvídají o skutečnostech, jež by mohly sloužit ve věci jako důkaz, se
značným zpožděním, vede to velmi často k rozhodnutí o ukončení prošetření věci bez
dalších opatření, případně odložením ve smyslu ustanovení § 159a trestního řádu, které
vychází ze stavu důkazní nouze.159
V praxi se je tak možné setkat s případem, kdy bylo Ústavním soudem shledáno
substantivní porušení zákazu nelidského a ponižujícího zacházení ze strany příslušníků
bezpečnostních sborů, avšak z důvodu značné časové prodlevy ve vyšetřování již
nebylo možné v daném případě náležitě údajnou trestnou činnost příslušníků objasnit
a dospět k jednoznačnému závěru o vině údajných pachatelů. Špatné zacházení
s osobou, proti níž zákroky příslušníků směřovaly, bylo totiž z důvodu kumulace
několika faktorů, za jejichž souhrn nelze činit odpovědným konkrétní osobu či osoby.160
V souvislosti s nepřiměřeným zacházením ze strany příslušníků bezpečnostních
sborů je třeba zmínit, že doslova všechny studie, které porovnávaly situační faktory se
všemi ostatními faktory (jako např. osobou konkrétního příslušníka bezpečnostního
sboru, organizační faktory, faktor komunity), zjistily, že právě situační faktory mají
největší vliv na použití donucovacích prostředků. Příslušníci bezpečnostních sborů
s větší pravděpodobnostní použijí násilí, pokud narazí na agresivního podezřelého
a občany, kteří kladou odpor snahám příslušníků bezpečnostních sborů o kontrolu

158

Srov. Zpráva o činnosti GIBS za rok 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.
Zpráva o činnosti GIBS za rok 2014, s. 42.
160
Srov. Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 860/15 ze dne 27.10.2015; a Usnesení Ústavního soudu
sp. zn. II ÚS 2462/16 ze dne 25.10.2016.
159
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situace.161 Situační faktory (jako např. zda je podezřelý ozbrojený, zda podezřelý
zaútočil nebo střílel na příslušníky bezpečnostního sboru) vysvětlují použití smrtící síly
daleko více než ostatní proměnné. Zároveň představují i primární determinanty použití
nesmrtící síly.162

3.2. Vybrané trestné činy páchané příslušníky bezpečnostních sborů
V následující kapitole se budu zabývat vybranými trestnými činy, kterých se
příslušníci bezpečnostních sborů v rámci své činnosti nejčastěji dopouštějí nebo které
mají souvislost s plněním úkolů příslušníků bezpečnostních sborů. Počet nejčastějších
trestných činů páchaných příslušníky bezpečnostních sborů je zobrazen v Grafu č. 30.
Graf č. 30: Přehled nejčastějších trestných činů páchaných příslušníky bezpečnostních
sborů v průběhu let 2012 – 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty
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STINSON, op. cit. sub 86, s. 7.
Srov. STINSON, op. cit. sub 86, s. 7; TERRILL, William. Police Use Of Force And Suspect
Resistance: The Micro Process Of The Police-Suspect Encounter. Police Quarterly [online]. Sage
Publications, 2003, (Volume 6, 1), 74-76 [cit. 2018-03-12]. ISSN 1098-6111. Dostupné
z: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098611102250584?journalCode=pqxa a TERRILL,
William, Eugenne A. PAOLINE III a Peter K. MANNING. Police Culture and Coercion. Criminology
[online]. The American Society of Criminology., 2003, Volume 41, Number 1, s. 1120-1122 [cit. 201803-11]. ISSN 1745-9125. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-9125.2003.
tb01012.x/pdf.
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Vyšetřovaní příslušníci bezpečnostních sborů jsou nejčastěji stíháni pro trestný
čin zneužití pravomoci úřední osoby, v průměru se jedná o 27 % všech spáchaných
trestných činů. Hojně páchanými trestnými činy jsou také trestné činy proti zdraví, které
v souhrnu představují 10 % z trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů. Třetí
skupinou nejčastěji páchaných trestných činů jsou podvody tvořící taktéž 10 %
z celkového počtu zjištěných trestných činů.
Na statistické údaje vedené GIBS za rok 2012 a 2013, které udávají počet
trestných činů spáchaných příslušníky bezpečnostních sborů v oblasti nedbalostních
trestných činů proti zdraví, je však třeba pohlížet se značnou rezervou. Tyto údaje
v sobě totiž nezahrnují nedbalostní trestné činy ublížení na zdraví, které byly spáchané
v dopravě. Přitom se nejedná o malé hodnoty. V roce 2012 jich bylo evidováno celkem
37, tedy 10 % ze všech spáchaných trestných činů v daném roce. V roce 2013 jich GIBS
ve vtahu k příslušníkům bezpečnostních sborů evidovala 23, tedy 7 % z celkového
počtu zjištěných trestných činů.163
V roce 2014 GIBS evidovala celkem 35 trestných činů spáchaných v dopravě,
z toho se jednalo o 20 případů, kdy byl pachatel odpovědný za trestný čin ublížení na
zdraví z nedbalosti, v 11 případech za trestný čin těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti, ve třech případech za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky
a v jednom případě za trestný čin usmrcení z nedbalosti.164 Z uvedeného vyplývá, že
značnou část trestných činů spáchaných v dopravě (v roce 2014 se jednalo celkem
o 89 %), tvoří nedbalostní trestné činy proti životu a zdraví.

163

Zpráva o činnosti GIBS za rok 2013, Tabulka č. 16: Přehled trestných činů příslušníků bezpečnostních
sborů vyšetřovaných Inspekcí v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012.
164
Srov. Zpráva o činnosti GIBS za rok 2014, Tabulka č. 18: Přehled trestných činů příslušníků
bezpečnostních sborů vyšetřovaných Inspekcí v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 a Zpráva o činnosti
GIBS za rok 2015, Tabulka č. 14: Přehled trestných činů příslušníků BS vyšetřovaných GIBS v roce 2015
ve srovnání s rokem 2014.
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Graf č. 31: Vybrané trestné činy páchané příslušníky Policie ČR v období 2012 – 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty.

Příslušníci Policie ČR se kromě trestných činů uvedených v Grafu č. 30 hojně
dopouštějí také trestného činu výtržnictví, který tvoří průměrně 5 % z celkového počtu
trestných činů příslušníků Policie ČR a dále trestného činu krádeže, který tvoří téměř
4 % z celkového počtu trestných činů. Nejvíce těchto trestných činů bylo spácháno
příslušníky Policie ČR v roce 2013, kdy GIBS vyšetřovala 14 případů ze spáchání
trestného činu výtržnictví a 15 případů trestného činu krádeže, což u obou trestných
činů představovalo 6 % z celkového počtu.
Z Grafu č. 31 je dále zřejmé, že v roce 2014 došlo k velkému nárůstu počtu
spáchaných trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči
informací a úplatkářských trestných činů – zejm. trestného činu přijetí úplatku. Oproti
roku 2013 spáchali příslušníci Policie ČR v roce 2014 o 11 úplatkářských trestných činů
a o 13 trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči
informací více, čímž byly dokonce častěji páchanými trestnými činy než trestný čin
výtržnictví. V roce 2015 se vysoko ve statistikách trestné činnosti páchané příslušníky
Policie ČR pohybovaly trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství.
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Graf č. 32: Vybrané trestné činy páchané příslušníky Vězeňské služby ČR v období
2012 – 2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty
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a úplatkářských trestných činů dále dopouštějí také trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky a trestného činu opilství. Tato trestná činnost představuje v souhrnu 9 %
z celkového počtu spáchaných trestných činů příslušníky Vězeňské služby ČR, přičemž
v roce 2012 dosahovala hranice 15 % celkové trestné činnosti, kdy bylo zaznamenáno
celkem devět případů.
Příslušníci Vězeňské služby ČR se trestného činu porušení povinnosti strážní
služby dopouštějí více než příslušníci ostatních bezpečnostních sborů. Četnost tohoto
trestného činu představuje v průměru sice 7 % z celkového počtu trestných činů
spáchaných příslušníky Vězeňské služby ČR, ale v průběhu let počet stále roste. V roce
2015 GIBS vyšetřovala 5 případů trestného činu porušení povinnosti strážní služby,
jejichž pachatelé byli z řad příslušníků Vězeňské služby ČR. Tento trestný čin tak
v roce 2015 tvořil až 17 % z celkové trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby ČR.
V roce 2014 se příslušníci Vězeňské služby hojně dopustili též trestného činu
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
spolu s trestným činem přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.
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Graf č. 33: Vybrané trestné činy páchané příslušníky Celní správy ČR v období 2012 –
2015
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Zdroj dat: Zprávy o činnosti GIBS za rok 2012 – 2015 a vlastní výpočty

Příslušníci Celní správy ČR páchají procentuálně nejvíce ze všech příslušníků
bezpečnostních sborů trestné činy úplatkářství. V průměru ve 13 % z celkového počtu
trestných činů páchaných příslušníky Celní správy ČR (tj. více než u trestných činů
proti zdraví a podvodů)165. V roce 2015 však tyto trestné činy tvořily až 24 %
z celkového počtu trestných činů.
Hojně páchanými trestnými činy jsou také trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky a trestný čin opilství. Ovšem z důvodu nízkého počtu trestných činů
páchaných příslušníky Celní správy ČR nelze z údajů obsažených v Grafu č. 33
s určitostí vyvodit relevantní závěry.
3.2.1. Zneužití pravomoci úřední osoby
Absolutně nejčetnějším trestným činem páchaným příslušníky bezpečnostních
sborů je trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, který je uveden v ustanovení
§ 329 trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se dopustí úřední osoba, která v úmyslu
způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému
neoprávněný prospěch (i) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému

165

Srov. Zpráva o činnosti GIBS za rok 2012, 2013, 2014 a 2015.
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právnímu předpisu, (ii) překročí svou pravomoc, nebo (iii) nesplní povinnost
vyplývající z její pravomoci.166
Zneužití pravomoci úřední osoby v sobě zahrnuje širokou škálu protiprávního
jednání, a to nejen hospodářského charakteru. Jedním jednáním pachatele může
vzniknout nejen materiální škoda, kterou lze vyčíslit v penězích, ale i nemateriální
újma, jako je například škoda na právech, na zdraví, morální škoda, poškození
v zaměstnání, v rodinném životě apod.167
K naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby se
vyžaduje, aby se ho dopustil speciální subjekt, tedy úřední osoba. Úřední osobou se dle
výkladových ustanovení trestního zákoníku rozumí mimo jiné též příslušník
bezpečnostního sboru, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom
svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů.168 Objektem tohoto trestného činu je zájem
státu na řádném výkonu pravomoci úřední osoby, který je v souladu s právním řádem,
a zájem na ochraně práv fyzických a právnických osob.169 Objektivní stránka tohoto
trestného činu spočívá ve zneužití svěřené pravomoci úřední osoby, a to jednou ze tří
taxativně uvedených forem jednání, jak jsou blíže specifikovány dále v textu této
diplomové práce.
Vykonávání pravomoci způsobem odporujícím zákonu znamená, že pachatel
porušuje nebo obchází konkrétní zákon (jiný než trestní) či podzákonnou normu
vydanou na základě zákona, přičemž jedná úmyslně v rozporu s tímto předpisem.170
Jedná se tedy o úmyslné aktivní jednání pachatele. O vykonávání pravomoci způsobem
odporujícím zákonu šlo například tehdy, kdy příslušníci Policie ČR vyjížděli i mimo
svůj služební obvod, kde bez zjevných zákonných důvodů, na základě smyšlených
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a vykonstruovaných situací, požadovali po kontrolovaných osobách finanční hotovost,
kterou si následně ponechávali pro svoji potřebu.171
Při překročení pravomoci úřední osoby jde buď o vykonávání činnosti, která patří
do pravomoci jiné úřední osoby, popřípadě jiného orgánu, nebo jde o jednání bez
zvláštního zmocnění, které právní řád pro určitá jednání vyžaduje, anebo jde
o rozhodování o věcech, které vůbec nepatří do její pravomoci a předstírání, že v nich
svou pravomoc vykonávat může.172 Úřední osoba, která s úmyslem způsobit jinému
škodu nebo jinou závažnou újmu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
překročí svoji pravomoc, se nemůže stát beztrestnou jen proto, že nadřízený orgán, do
jehož pravomoci jinak věc patří, dodatečně její konání schválil anebo s ním vyslovil
souhlas, ledaže by vzhledem k okolnostem případu nešlo o případ společensky škodlivý
a připadalo by v úvahu uplatnění zásady subsidiarity trestní represe.173
Jestliže příslušník Police ČR překročí svoji pravomoc a uskutečňuje zákrok,
k němuž není podle zákona oprávněn, nepožívá ochranu úřední osoby podle ustanovení
§ 325 (trestný čin násilí proti úřední osobě) a § 326 (trestný čin vyhrožování s cílem
působit na úřední osobu) trestního zákoníku. Útok na jeho zdraví, jestliže občan
překročí hranice nutné obrany, je možno případně posoudit jen jako trestný čin proti
zdraví.174
K nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci úřední osoby dojde v případě, že
pachatel nesplní povinnost ukládanou mu právním řádem nebo povinnost vyplývající
z pracovního nebo funkčního zařazení. V tomto případě má jednání formu
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opomenutí.175 I zde je však třeba úmyslného zavinění. Povinnost tedy nesplní ten, kdo ji
úmyslně opomene splnit, a zároveň si je vědom možných následků své nečinnosti a je
s nimi srozuměn.
Příslušníci bezpečnostních sborů jsou povinni v mezích zákona zakročit,
popřípadě učinit jiná opatření nezbytná k provedení zákroku, zejména je-li páchán
trestný čin nebo přestupek, a to i tehdy, když nevykonávají službu.176 Z ustanovení
trestního zákoníku však nevyplývá, že by zmíněná povinnost platila i v případě, kdy je
příslušník sám pachatelem nebo spolupachatelem trestného činu.177
Jednotlivé formy jednání se nepřekrývají a navzájem se vylučují, jeden útok tak
nemůže být podřazen pod více alternativ. Zneužití pravomoci však může být spácháno
více útoky, které mohou mít různé formy jednání. Je-li tedy dán jednotící záměr
pachatele a blízká časová souvislost, jde o jeden pokračující trestný čin bez ohledu na
to, že jedním skutkem pachatel porušuje zákon s úmyslem opatřit prospěch sobě, jiným
skutkem překračuje svou pravomoc s úmyslem opatřit prospěch jiné osobě, eventuálně
úmyslně nesplní svou pravomoc a způsobí tak jinému škodu.178
3.2.2. Trestné činy proti zdraví
Trestné činy proti zdraví jsou po trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby
zpravidla druhými nejčastěji páchanými trestnými činy příslušníky bezpečnostních
sborů. Skutkové podstaty těchto činů jsou uvedeny ve druhém dílu Hlavy I trestního
zákoníku. Jedná se o trestné činy těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví
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a ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, které se kromě stupně závažnosti následku
liší i formou zavinění179, tedy zda byly spáchány úmyslně nebo z nedbalosti.
Trestní zákoník rozlišuje podle stupně závažnosti dva druhy ublížení na zdraví,
a to těžkou újmu na zdraví a ublížení na zdraví. Při úvaze o tom, zda a jaké ublížení na
zdraví bylo činem způsobeno, je východiskem stav před poškozením, nikoli stav
absolutního zdraví.180 Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše
zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných a duševních
funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného
a který vyžaduje lékařské ošetření.181
Těžkou újmu na zdraví vymezuje trestní zákoník v § 122 odst. 2 tak, že se jí
rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění, které spočívá ve zmrzačení,
ztrátě nebo podstatném snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztrátě nebo
podstatném oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu,
zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivých útrapách, nebo v delší
dobu trvající poruše zdraví.
Způsobit těžkou újmu na zdraví lze jakýmkoli jednáním tedy jak konáním, tak
i opomenutím, přitom je nerozhodné, jakých prostředků bylo při něm použito, zda
k němu došlo např. opakovanými údery pěstí nebo za použití nože či jiné zbraně ve
smyslu § 118 trestního zákoníku. Z výkladového ustanovení § 112 trestního zákoníku
však vyplývá, že do jednání v trestněprávním smyslu nelze zahrnovat jakékoli
opomenutí, ale musí se jednat o opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel
povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku
dobrovolného převzetí povinnosti konat, nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní
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povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu
podle okolností a svých poměrů povinen.182
Jak již bylo uvedeno výše v textu této diplomové práce, převážná část
nedbalostních trestných činů proti zdraví je způsobena v dopravě. Trestní zákoník
neobsahuje ustanovení pro postih osob, které zavinily dopravní nehodu s trestně
významnými následky, proto takové osoby mohou být stíhány podle způsobených
následků jen za trestné činy proti životu a zdraví, popřípadě za trestné činy obecně
ohrožující.183
3.2.3. Podvod
Trestní zákoník zakotvuje v ustanoveních § 209 až § 212 jak obecnou skutkovou
podstatu podvodu, tak zároveň tři zvláštní kazuistické skutkové podstaty trestných činů
pojistného podvodu, úvěrového podvodu a dotačního podvodu, které jsou v zásadě ve
vztahu speciality k obecnému ustanovení o trestném činu podvodu.184
Příslušníci bezpečnostních sborů se z uvedených podvodných jednání nejčastěji
dopouštějí trestného činu podvodu, který tvoří 5 % z celkového počtu páchaných
trestných činů příslušníky bezpečnostních sborů. Trestného činu úvěrového podvodu se
dopouštějí ve 3 % z celkové trestné činnosti a trestného činu pojistného podvodu se
dopouštějí ve 2 % z celkové trestné činnosti. Trestného činu dotačního podvodu se
příslušníci bezpečnostních sborů nedopouštějí vůbec, nebo pouze minimálně.185
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Trestného činu podvodu dle ustanovení § 209 trestního zákoníku se dopustí ten,
kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo
zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.186
Pachatel uvádí jiného v omyl tím, že předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se
skutečným stavem věci. Uvést v omyl lze nejen lstí, ale může jít i jen o pouhou
nepravdivou informaci. Při využití omylu jiného pachatel sám k vyvolání omylu
nepřispěl a nežádá se ani, aby pachatel jiného v jeho omylu utvrzoval nebo aby ztěžoval
odhalení omylu. Pachatel ovšem musí poznat, že se jiný dopustil omylu a v příčinném
vztahu k němu jednat tak, aby ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatil.
Podstatné skutečnosti zamlčí ten pachatel, který neuvede při svém podvodném jednání
jakékoli skutečnosti, které jsou podstatné pro rozhodnutí poškozeného, popřípadě jiné
podváděné osoby.187
Aktuálně se příslušníci GIBS zabývají podezřením z trestného činu podvodu,
kterého se měli dopustit dva příslušníci Služby kriminální policie a vyšetřování Policie
ČR Most tím, že v době svého osobního volna se sešli s mladým mužem, který nabízel
na internetu prodej originálních her na značkové herní konzole. Následně se představili
pod smyšlenými jmény a po předložení originálu služebního odznaku SKPV PČR
oznámili, že mu zabavují více než třicet herních nosičů s aktuálními tituly populárních
her. Důvodem k zabavení her byla smyšlená informace, že tituly pocházejí z trestné
činnosti, o čemž mu dokonce vydali i falešný protokol o vydání věci, na hlavičkovém
papíře Policie ČR Teplice a se smyšlenými jmény v podpisech. Tímto jednáním byla
způsobena škoda za téměř 20 tisíc Kč.188
Ustanovení trestního zákoníku o pojistném, úvěrovém a dotačním podvodu chrání
společnost před určitými typy podvodných jednání. Charakteristickým rysem těchto
ustanovení je okolnost, že u některých základních skutkových podstat se nevyžaduje,
186
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aby pojistným nebo úvěrovým či dotačním podvodem byla způsobena škoda nikoli
nepatrná, jako tomu je u obecné skutkové podstaty podvodu.189
Právě okolnost, že některé základní skutkové podstaty pojistného, úvěrového
a dotačního podvodu nevyžadují způsobení škody nebo alespoň úmysl škodu způsobit,
je považován za nedostatek právní úpravy, zejména při koncepci tzv. formálního pojetí
trestného činu. Umožňuje se tím trestní postih i takových jednání, která postrádají
potřebný typový stupeň nebezpečnosti činu pro společnost. V takových případech bude
trestní odpovědnost zvažována z hlediska, zda v konkrétním případě jde o jednání
škodlivé pro společnost v míře požadovaném pro trestní postih, což ovšem z hlediska
právní jistoty nemusí být žádoucí.190
3.2.4. Výtržnictví
Příslušníci bezpečnostních sborů se trestného činu výtržnictví dopouštějí
v průměru v 5 % z celkové trestné činnosti. Nejvíce se ho dopouštějí příslušníci
Vězeňské služby ČR, u kterých trestný čin výtržnictví tvoří v průměru 7 % z celkového
počtu trestně stíhaných příslušníků Vězeňské služby ČR. V roce 2012 se dokonce
jednalo až o 10 % z celkové trestné činnosti v tomto sboru.191
Trestného činu výtržnictví se dopustí ten, kdo se veřejně nebo na místě veřejnosti
přístupném dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného,
hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu,
průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu
lidí.192 Výčet jednání naplňujících hrubou neslušnost nebo výtržnost je pouze
demonstrativní.
Výše uvedená jednání jsou trestná pouze v případě, že se jich pachatel dopustí
veřejně, tedy obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem televizí,
189
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veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo před
nejméně třemi osobami současně přítomnými, anebo na místě veřejnosti přístupném.
Místem veřejnosti přístupným je každé místo, kam má přístup širší okruh lidí
individuálně neurčených a kde se také zpravidla více lidí zdržuje.193
Vzhledem k tomu, že jedním z obligatorních znaků trestného činu výtržnictví je
hrubá neslušnost nebo výtržnost, je tím vyjádřen požadavek, aby jednání, které má být
takto právně posouzeno, skutečně závažným způsobem ve zvýšené míře narušovalo
občanské soužití. Půjde tedy zpravidla o fyzické nebo psychické násilí, které je
namířeno proti osobám i věcem. Z toho důvodu dochází velmi často k souběhu
trestného činu výtržnictví s dalším poruchovým trestným činem, jako je trestný čin
ublížení na zdraví, poškození cizí věci, porušování domovní svobody atd.194
Aby bylo jednání příslušníka bezpečnostního sboru kvalifikováno jako trestný čin
výtržnictví, pak se zpravidla bude jednat o případ, kdy se uvedeného jednání příslušník
dopouští mimo službu (např. fyzicky napadne jinou osobu v baru, na ulici apod.) Pokud
by se ale uvedeného jednání dopustil ve službě, zpravidla je takové jednání
kvalifikováno jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. O tomto svědčí případ
plzeňského policisty, proti kterému je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zneužití
pravomoci úřední osoby195, ačkoli by jednání tohoto příslušníka jinak naplňovalo
skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví.
3.2.5. Ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství
Příslušníci bezpečnostních sborů se trestného činu ohrožení pod vlivem
návykových látek spolu s trestným činem opilství dopustili v průměru ve 4 % z celkové
trestné činnosti. Nejvíce se jich opět dopouštějí příslušníci Vězeňské služby ČR,
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u kterých tato trestná činnost tvoří průměrně 9 % veškeré trestné činnosti ve sboru,
v roce 2012 dosahovala tato trestná činnost hranice 15 %.196
Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se dopustí ten, kdo vykonává
ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání
nebo jinou činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit
značnou škodu na majetku.197 Nejčastěji se jedná o řízení vozidla pod vlivem alkoholu,
přičemž nebezpečí nemusí konkrétně a bezprostředně hrozit, ale stačí pouze vzdálená
možnost poruchy.198
Nejznámější kauzou v tomto směru je případ bývalého lektora Policejní akademie
a policejního důstojníka, který byl propuštěn ze služebního poměru poté, co porušil
služební slib tím, že řídil vozidlo pod vlivem alkoholu a způsobil dopravní nehodu,
čímž se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé
ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. O to závažnější případ se jedná, že se
tohoto jednání bývalý důstojník dopustil opakovaně. Za uvedené jednání byl odsouzen
k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce dvaceti měsíců s podmíněným odkladem
na čtyři roky.199
Podmínkou trestní odpovědnosti za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové
látky je, že pachatel jedná ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem
návykové látky. Tento stav je nutné zkoumat v každém dílčím případě, a to s ohledem
na podmínky související s příčetností či nepříčetností pachatele v okamžiku trestného
činu. Vliv návykové látky v daném případě nesmí vyloučit některou ze schopností
pachatele v rámci složky rozumové a volní. To by totiž mělo za následek nepříčetnost
pachatele a v takovém případě by uvedené jednání bylo možné postihnout pouze podle
ustanovení § 360 trestního zákoníku za trestný čin opilství nebo v rámci případů
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tzv. actio libera in causa. Zmenšená pachatelova příčetnost však trestní odpovědnost za
trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky nevylučuje.200
3.2.6. Vojenské trestné činy
Trestné činy vojenské jsou uvedeny v Hlavě XII v ustanoveních § 375 až § 399
zvláštní části trestního zákoníku. Pachatelem nebo spolupachatelem těchto trestných
činů nemusí být pouze voják – u vybraných trestných činů se totiž vojákem rozumí též
příslušník bezpečnostního sboru.201 Jedná se o trestné činy neuposlechnutí rozkazu
(§ 375 TZ), neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 376 TZ), urážka mezi vojáky
(§ 378 TZ), urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 379 TZ), urážka
vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 380 TZ), násilí vůči
nadřízenému (§ 381 TZ), porušení povinnosti strážní služby (§ 389 TZ), porušení
povinnosti dozorčí nebo jiné služby (§ 390 TZ) a porušení služební povinnosti
příslušníka bezpečnostního sboru (§ 398 TZ).202
Společným chráněným zájmem těchto trestných činů jsou společenské vztahy
uvnitř ozbrojených sil a bezpečnostních sborů vznikající v souvislosti s jejich úkoly.
Jedná se zejména o vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi vojáky, vojenskou čest,
výkon pravomoci nadřízeného, zájem na řádném výkonu strážní a jiné obdobné služby
a schopnost bezpečnostních sborů plnit svěřené úkoly.203
Trestného činu neuposlechnutí rozkazu se dopustí ten, kdo odepře provést rozkaz
nebo ho úmyslně neprovede.204 Odepřít provést rozkaz lze výslovně nebo konkludentně.
Jeho dodatečné vykonání v takovém případě má vliv pouze na posouzení škodlivosti
činu pro společnost, eventuálně lze k této okolnosti přihlédnout jako k významné
polehčující okolnosti. V případě neprovedení rozkazu je čin dokonán jeho skutečným
200
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nevykonáním. Rozkaz není proveden ani tehdy, byl-li vykonán pouze zčásti, opožděně
nebo nepřesně. Za nepřesné splnění rozkazu lze podle okolností případu považovat
i jeho předčasné splnění, protože i takové nerespektování vůle nadřízeného může mít
z hlediska plnění úkolů vážné následky.205 Trestně odpovědný může být příslušník
bezpečnostního sboru, který neprovede rozkaz i z nedbalosti, pokud tím zmaří nebo
podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu.206
Trestného činu urážky mezi vojáky se dopustí ten, kdo urážlivým jednáním,
násilím, nebo pohrůžkou násilí urazí (i) nadřízeného nebo vojáka vyšší hodnosti,
(ii) podřízeného nebo vojáka nižší hodnosti, nebo (iii) vojáka stejné hodnosti v době,
kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu.207 Urážlivým
jednáním je takový projev, kterým lze objektivně snížit vážnost vojenské hodnosti nebo
funkce uraženého vojáka nebo jeho lidskou důstojnost. Nezáleží přitom, zda ho
poškozený takto pociťuje, ani na tom, zda se o něm poškozený dozvěděl anebo byl
spáchán veřejně.208
Užije-li příslušník bezpečnostního sboru násilí vůči svému nadřízenému v úmyslu
působit na výkon jeho služebních povinností, nebo pro výkon jeho služebních
povinností, dopustí se tím trestného činu násilí vůči nadřízenému.209 Pachatel tohoto
trestného činu jedná buď v úmyslu ovlivnit rozhodování nadřízeného v souvislosti
s výkonem jeho služebních povinností tak, aby něco konal, opominul nebo trpěl, anebo
má jeho násilné jednání charakter odplaty nadřízenému za to, že plnil své služební
povinnosti. V prvním případě užití násilí předchází výkonu služebních povinností
nadřízeného nebo je násilí užito současně s výkonem těchto povinností, ve druhém
případě je násilí užito až po jejich výkonu.210
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Nejčastěji páchanými vojenskými trestnými činy příslušníky bezpečnostních
sborů jsou trestné činy porušení povinnosti strážní, dozorčí nebo jiné služby. Uvedené
trestné činy spočívají v tom, že pachatel ve strážní, dozorčí nebo jiné obdobné službě
poruší, byť i z nedbalosti, předpisy nebo pravidla této služby nebo zvláštní nařízení
podle nich vydaná.211 Jak již bylo uvedeno výše, nejvíce se těchto činů dopouštějí
příslušníci z řad Vězeňské služby ČR. Například v roce 2015 uznal soud vinným
velitele eskorty z pankrácké věznice z trestného činu porušení strážní služby. Jako
velitel eskorty se podle rozsudku dopustil hned několika chyb. Nezařídil například, aby
byl nebezpečný pachatel po dobu lékařského vyšetření střežen, nezajistil střídání stráží,
neměl vězně pod přímým dohledem a nechal mu sundat pouta, aniž by o to byl požádán
lékaři nebo by to vyžadovalo lékařské ošetření. Z důvodu porušení těchto povinností
nebezpečný vězeň utekl z okna nemocnice a více jak tři týdny se skrýval na svobodě.
Druhý trestně stíhaný dozorce byl obžaloby zproštěn s tím, že jeho jednání
nevykazovalo znaky trestného činu.212
Dalším případem trestného činu porušení dozorčí služby je tzv. Metadonová
kauza, kterou se znovu zabývá Obvodní soud pro Prahu 4 poté, co Městský soud
v Praze první rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. V uvedeném případě
došlo v pankrácké věznici k záměně dvou vězňů se shodným příjmením a metadon jako
odvykací náhražka byl podán tomu nesprávnému, který v důsledku předávkování
následně ve věznici zemřel. Z uvedeného činu je obžalován dozorce, který se o záměně
dozvěděl při přebírání služby a nenahlásil ji nadřízeným, takže nezabránil úmrtí
vězně.213
Trestného činu porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru se
dopustí ten, kdo (i) ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním uložené služební
povinnosti, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo
jiných věcných prostředků, (ii) bez oprávnění užije věcného prostředku větší hodnoty
211
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k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo (iii) zneužije nebo
umožní zneužití podřízených nebo nižších příslušníků bezpečnostního sboru
k mimoslužebním úkonům.214 Jednání uvedeného v bodě (iii) se může dopustit pouze
nadřízený nebo vyšší příslušník a k naplnění skutkové podstaty je třeba, aby došlo
současně nebo postupně k zneužití alespoň dvou podřízených.215
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Závěr
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů byla, je a bude ve společnosti
sledovaným fenoménem. Některá média se snaží jednotlivé případy ještě více
„přifouknout“, aby upoutaly pozornost co nejvíce čtenářů, a díky tomu se může zdát, že
jde o jev velmi rozšířený. V očích veřejnosti pak velmi často dochází ke ztrátě důvěry
v celý bezpečnostní sbor a k neochotě veřejnosti s bezpečnostními sbory spolupracovat.
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů však z kriminologického
hlediska představuje pouze nepatrnou část z celkového počtu všech spáchaných
trestných činů. Nelze však na tuto část pohlížet jako na méně nebezpečnou. Ba naopak.
Proti zákonu zde stojí pachatelé profesionálové, kteří jsou povětšinou znalí
vyšetřovacích metod a postupů a tudíž je jejich trestná činnost daleko závažnější.
Je třeba si také uvědomit, že v diplomové práci bylo pracováno pouze se
zjištěnými trestnými činy a lze předpokládat, že i zde existuje jistá míra latence, tedy
trestných činů, které nebyly odhaleny. Celková kriminalita příslušníků bezpečnostních
sborů může být tedy ve skutečnosti vyšší. Na druhou stranu jistě existuje i řada
příslušníků bezpečnostních sborů, kteří byli v řízení před soudem zproštěni daných
obvinění, o čemž bohužel nejsou evidována statistická data. Tito nevinní tak
nedobrovolně zkreslují existující statistiky o trestné činnosti, neboť se v nich zjištěným
trestným činem rozumí též trestný čin, u něhož bylo zahájeno trestní stíhání.
Cílem této diplomové práce bylo mimo jiné také ověření hypotéz, které jsou
nastíněny v úvodu. První hypotéza byla, že kriminalita příslušníků bezpečnostních
sborů je nižší než obecná kriminalita v České republice. Tato hypotéza se potvrdila.
Z výsledků analytické části je zcela zřejmé, že kriminalita příslušníků byla po celé
sledované období vždy nižší než obecná kriminalita ČR a to v průměru o více jak 50 %.
Navíc se kriminalita příslušníků v průběhu let 2012 – 2016 stále snižovala. Otázkou
ovšem je, zda je důvodem poklesu kriminality páchání méně trestných činů příslušníky
bezpečnostních sborů, či zda pouze nedochází k odhalování trestných činů a neroste tak
míra latence.
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Druhou hypotézou, kterou tato práce měla ověřit, bylo, že věk pachatele má vliv
na četnost a charakter kriminality příslušníků Policie ČR. Tato hypotéza se částečně
potvrdila a to v části vlivu věku pachatele na četnost kriminality. V části vlivu věku
pachatele na charakter kriminality ji nebylo možné potvrdit ani vyvrátit. Z analytické
části této diplomové práce je patrné, že nejvyšší kriminalita se vyskytuje u nejmladších
příslušníků Policie ČR. S rostoucím věkem pak kriminalita klesá. Zda má věk vliv i na
charakter kriminality nebylo možné posoudit, jelikož nejsou k dispozici statické údaje,
které by sledovaly charakter trestné činnosti v závislosti na věku pachatele. Dle mého
názoru se však mladší pachatelé dopouštějí násilných trestných činů častěji než starší
kolegové. Vycházím zejména z toho, že příslušníci ve věku do 35 let disponují převážně
vyšší fyzickou silou, zatímco pachatelé ve vyšším věku se zaměřují na sofistikovanější
trestnou činnost, např. hospodářskou.
Další hypotézou bylo, že příslušníci Policie ČR s delší dobou služby a ve vyšších
pozicích páchají závažnější hospodářskou kriminalitu než příslušníci s kratší délkou
služby u bezpečnostního sboru a v nižších pozicích. Tuto hypotézu se také nepodařilo
potvrdit ani vyvrátit z důvodu absence statistických údajů. Opět se lze však domnívat,
že příslušníci ve vyšších pozicích, jsou zpravidla výše společensky postaveni, často mají
vazby na ostatní vysoce postavené úředníky či podnikatele a snadněji tak mohou svého
postavení zneužít – jedná se o tzv. kriminalitu bílých límečků.
Poslední hypotézou, která se v zásadě potvrdila, bylo, že jednotlivé bezpečnostní
sbory páchají specifickou trestnou činnost vzhledem ke své činnosti a svěřeným
úkolům. Ze zvláštní části této práce vyplývá, že ačkoli se některé trestné činy
příslušníků v jednotlivých bezpečnostních sborech prolínají, lze specifikovat u každého
sboru převažující trestnou činnost, která je typická právě pro ten který bezpečnostní
sbor. Příslušníci Policie ČR mají nejširší okruh svěřených pravomocí a úkolů, které
v rámci své činnosti musí plnit, proto také jejich trestná činnost je různorodá.
Specifickým trestným činem v souvislosti s výkonem jejich činnosti je však trestný čin
zneužití pravomoci úřední osoby. U příslušníků Vězeňské služby ČR je specifickým
trestným činem trestný čin porušení povinnosti strážní a jiné služby a u příslušníků
Celní správy ČR se jedná o trestný čin přijímání úplatku.
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Příčin k páchání trestné činnosti ze strany příslušníků bezpečnostních sborů může
být několik. Za zásadní považuji nedostatečné finanční ohodnocení příslušníků na
nižších pozicích a zákaz konání vedlejší výdělečné činnosti 216. Finanční situace může
pak příslušníka dovést k páchání trestné činnosti spočívající například v přijetí úplatku
či majetkově orientované trestné činnosti. Další příčinou může být nedostatečná
profesní hrdost a absence etiky ve vzájemných vztazích. Každý příslušník
bezpečnostního sboru by si měl uvědomit, že jeho práce je posláním, které musí
vykonávat s úctou a poctivostí, nikoli využívat svého postavení k povyšování se nad
běžnými občany či jejich zastrašování.
Protiprávní jednání příslušníků bezpečnostních sborů lze eliminovat celou řadou
opatření, jak preventivní, tak i represivní povahy. Velký důraz by měl být kladen
zejména na důsledný výběr nových zájemců o práci v bezpečnostních sborech. Vlivem
nedostatku příslušníků v bezpečnostních sborech však v současnosti dochází ke
snižování přijímacích kritérií pro uchazeče, zejména v oblasti vzdělání, a tím i ke
zvýšení rizika páchání trestné činnosti ze strany těchto příslušníků.
Dalším nástrojem v oblasti prevence je výchovné a vzdělávací působení
v jednotlivých bezpečnostních sborech a přezkušování stávajících příslušníků například
formou zkoušek spolehlivosti. Dle Zpráv o činnosti GIBS byl od vzniku GIBS
zaznamenán nárůst ohlašování případů, kdy byl příslušníkům nabízen úplatek. Mám za
to, že tento jev je důsledkem právě zkoušek spolehlivosti, kdy příslušníci
bezpečnostních sborů z důvodu obavy, že by na nich mohla být zkouška spolehlivosti
vykonána, raději vše nahlásí, ačkoli by možná jinak úplatek přijali.
V každém demokratickém státě by měly všechny bezpečnostní sbory podléhat
nezávislé a efektivní kontrole zákonnosti chování příslušníků těchto sborů. Tento
požadavek je naplněním tzv. principu sebeomezení státní moci.217 Zřízením GIBS došlo
k vytvoření systému nezávislého a efektivního stíhání trestných činů příslušníků
a zaměstnanců vybraných bezpečnostních sborů a také GIBS samotné. Po zhodnocení
všech aspektů a požadavků kladených na orgán vnější kontroly policie, jak ze strany
216

Viz ustanovení § 48 odst. 2 zákona o služebním poměru.
Srov. Článek 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a článek 2 odst. 3 Ústavy ČR: „Státní moc lze
uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon.“
217
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veřejnosti, tak ze strany závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních
úmluv o lidských právech, lze doložit, že zřízením GIBS, byly tyto cíle splněny.
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Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů
Abstrakt
Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku trestné činnosti příslušníků
bezpečnostních sborů se zaměřením na příslušníky Policie ČR, Vězeňské služby ČR
a Celní správy ČR. Práce se snaží čtenáři přiblížit celkový pohled na problematiku
trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, poskytnout ucelený přehled
dosavadních poznatků k této problematice a upozornit na její závažnost.
Struktura diplomové práce je rozdělena do třech částí – obecná část, analytická
část a zvláštní část. Obecná část této práce definuje jednotlivé bezpečnostní sbory
a seznamuje čtenáře s jejich činností.
Analytická část popisuje a hodnotí vývoj trestné činnosti příslušníků
bezpečnostních sborů, porovnává kriminalitu příslušníků jak v rámci jednotlivých
bezpečnostních sborů, tak s obecnou kriminalitou obyvatelstva ČR, ale také
s kriminalitou příslušníků ozbrojených sborů v zahraničí (USA). Dále specifikuje
nejrizikovější skupiny pachatelů z řad příslušníků Policie ČR dle několika faktorů – věk
pachatele, délka služebního poměru, hodnost a místo služebního zařazení.
Zvláštní část se zabývá sledovanými problematikami trestné činnosti příslušníků
bezpečnostních sborů, zejména delikvencí v oblasti korupčního jednání, omamných
a psychotropních látek, domácího násilí, úniků informací a delikvencí s podezřením na
nepřiměřené násilí, brutalitu, nelidské zacházení a mučení při výkonu pravomocí
příslušníků bezpečnostních sborů. Dále pojednává o nejčastějších trestných činech
páchaných příslušníky jednotlivých sborů, zejména o trestném činu zneužití pravomoci
úřední osoby, trestných činech proti zdraví a trestném činu podvodu. Zvláštní pozornost
je věnována vojenským trestným činům.
V závěru této práce jsou nastíněny některé příčiny, které mohou vést příslušníky
bezpečnostních sborů k páchání trestné činnosti a úvahy nad tím, jak toto protiprávní
jednání příslušníků eliminovat.
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Crimes committed by law enforcement officers
Abstract
This Master Thesis comprehensively focuses on crimes committed by law
enforcement officers, aiming especially on officers of the Police of the Czech Republic,
of the Prison Service of the Czech Republic and of the Customs Administration of the
Czech Republic. This Thesis aims to bring the readers closer to the overall view of
crimes committed the law enforcement officers, to provide a comprehensive overview
of the current knowledge on this issue and to draw attention to seriousness of this
specific crime activity.
Structure of this Thesis is divided into three parts – the general part, the analytical
part and the special part. The general part defines the individual law enforcement
agencies of the Czech Republic and familiarises readers with their activities.
The analytical part describes and assesses the crimes committed by the law
enforcement officers, compares the criminality of law enforcement officers between the
individual law enforcement agencies of the Czech Republic and with the criminality of
general population of the Czech Republic and also with the criminality of law
enforcement in the United States of America. It also specifies the most risky groups of
offenders among the officers of the Police of the Czech Republic according to several
factors which are age, length of service, rank and place of service.
The special part deals with monitored issues of crimes committed by law
enforcement officers, particularly delinquency in the field of corrupt behaviour,
narcotics and psychotropic substances, domestic violence, information leaks and
delinquency with suspicion of disproportionate violence, brutality, inhuman treatment,
and torture in the exercise of powers by law enforcement officers. It also deals with the
most common crimes committed by the officers of the individual Czech law
enforcement agencies, particularly abuse of competence of public official, crimes
against health and fraud. Special attention is paid to military crimes.
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At the end of this Thesis are outlined some causes, that can lead law enforcement
officers to commit crimes, and also some considerations how to eliminate this unlawful
behavior of law enforcement officers.
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