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Úvod

Kriminalita jako hromadný jev je pr vodním jevem ka dé spole nosti. V eské

republice (dále jen R ) charakterizuje vývoj kriminality v období po listopadu 1989 (podle

oficiálních informací) p edev ím jeho po áte ní explozivní r st. I p es následující tendenci

ke stagnaci je p esto nyní konstatováno, e na území R je ro n  spácháno t ikrát více

trestných in , ne  tomu bylo p ed tzv. sametovou revolucí. Zatímco v roce 1989 Policie R

(dále jen policie ) evidovala kolem 120 tisíc trestných in , na konci devadesátých let

minulého století po et ro n  p ekonal 400 tisíc. Prudce se zvý il p edev ím po et majetkových

trestných in , jako jsou kráde e a loupe e. Zatímco p ed listopadem 1989 tvo ily majetkové

trestné iny zhruba polovinu v ech trestných in  u nás, s p íchodem demokracie vzrostl jejich

podíl na 70 - 80%. Tento nebývalý kvantitativní posun ve vývoji kriminality doprovázely

i zm ny kvalitativní, kdy vedle tradi ních forem trestné innosti nar staly i formy nové.

Typické pro toto období jsou i d íve nevídané zp soby páchání trestné innosti, vyzna ující

se asto velkou vynalézavostí, rafinovaností, brutalitou i velkým nár stem zp sobených kod.

Nové ekonomické podmínky a spole enské vztahy mají vliv i na p íslu níky policie

(dále jen policisty ). Policista je p i výkonu své slu by postaven do obtí né situace. Scéná

jeho sociální role mu p edepisuje morálku, mravní odpov dnost, preferování obecného zájmu1)

n kdy na úkor zájm  osobních - a na druhé stran  se slu ebn  pohybuje v prost edí, kde asto

p evládá nejhrub í egoismus, kde pinavé prost edky slou í k dosa ení je t  pinav j ích cíl .

V Deklaraci o policii, která je obsahem Rezoluce Rady Evropy . 690/1979 se praví,

e policista má mít vytvo eny takové profesionální, psychologické a materiální podmínky,

které zaru í jeho bezúhonnost, nestrannost a d stojnost. Policista má nárok na p im enou
a spravedlivou odm nu, která musí zohled ovat v echny aspekty policejní slu by, jako nap .

nebezpe nost, vysokou míru odpov dnosti a nepravidelnost pracovní doby .  Je  tomu

tak u nás? Nároky kladené na práci policisty jsou velmi vysoké, práce policisty je fyzicky

i psychicky náro ná a vy erpávající. Policista by m l být inteligentní, fyzicky zdatný, moráln

vysp lý, schopný sebeovládání atd. M e v ak policie s nedostatkem finan ních prost edk ,

nedostate ným materiálním vybavením, stávajícím personálním obsazením, malou d v rou

ob an  a nízkou spole enskou presti í policejní profese nabídnout n co, ím by takové

pracovníky získala a udr ela ve svých adách?

1) Podle § 1 odst. 2 zákona . 283/1991 Sb., o Policii R, ve zn ní pozd j ích p edpis  je policie ozbrojeným
bezpe nostním sborem, který plní úkoly ve v cech vnit ního po ádku a bezpe nosti v rozsahu vymezeném
ústavními zákony, zákony a ostatními obecn  závaznými právními p edpisy.
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Expanze nabídky lukrativního zbo í provázená psychologicky promy lenou reklamou

a snaha být na takové ivotní úrovni, jaké dosahují rodiny úsp ných podnikatel  i t ch, kte í

pracují v soukromém sektoru, láká n které policisty k tomu, aby si zvy ovali sv j slu ební

p íjem nelegální inností, která v ad  p ípad  napl uje skutkovou podstatu trestného inu.

Vzhledem ke svému postavení má policista jako subjekt represivní slo ky státní moci,

na rozdíl od ostatních osob, potencionáln  více p íle itostí k páchání trestné innosti, a to

p edev ím korup ního jednání v jeho r zných formách.

Stejn  jako ve ejnost i já vnímám kriminalitu policist  jako aktuální problém

a p edev ím jako velmi nebezpe ný sociáln -patologický jev, který ohro uje nejen morální

klima v na í spole nosti, ale i degraduje práci t ch policist , kte í právní p edpisy dodr ují

a vykonávají svoji práci kvalitn  a sv domit , s vysokou profesionalitou a zaujetím, zvolil jsem

pro svoji bakalá skou práci téma: Kriminalita p íslu ník  Policie eské republiky

a formy její prevence .
Cílem p edkládané práce je analyzovat v souladu se stanovenými hypotézami vývoj

kriminality policist  a úrove  prevence tohoto druhu kriminality, ov it hypotézy a na základ

získaných poznatk  navrhnout vhodný systém prevence kriminality policist .

Ve své bakalá ské práci budu vycházet z následujících hypotéz:
1. Kriminalita policist  má dlouhodob  nar stající tendenci;

2. Na trestné innosti mají nejv t í podíl policisté do 30 let v ku;

3. Policisté páchají r znorodou trestnou innost.

Bakalá skou práci tvo í kapitoly 1 a  4, z nich :
1. kapitola - vymezuje pojmy kriminalita, kriminalita policist , zabývá se problematikou

zkoumání t chto jev  a jejich spole enskou nebezpe ností;

2. kapitola - podává p ehled o vývoji, stavu a p edpokládaných vývojových tendencích
kriminality policist ;

3. kapitola - hovo í obecn  o prevenci kriminality, informuje o zahrani ních poznatcích
v této oblasti a analyzuje úrove  prevence kriminality policist ;

4. kapitola -  navrhuje systém prevence kriminality policist .
Jako základní p ístup k e ení zadaného tématu  jsem zvolil p ístup systémový. Hlavní

metodou p i zpracování bakalá ské práce byla obsahová analýza dostupných materiál  a z ní

logické a deduktivní vyvození záv r , jejich  porovnání se ádoucím stavem vedlo k návrhu

opat ení.

V bakalá ské práci jsem erpal z prací autor  Gjuri ové, Mare ové, Zapletala
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a dal ích. Zdrojem statistických údaj  jsou p ehledy zpracovávané útvarem Ministerstva vnitra

pro inspek ní innost (dále jen Inspekce MV )2). Sou asn  jsem vycházel i z vlastních

zku eností získaných p i estiletém slu ebním p sobení v rámci kontrolní a metodické innosti

na specializovaném pracovi ti po ádkové slu by tj. Skupin  ízení po ádkové a elezni ní

policie Policie eské republiky správy Jihomoravského kraje.

2) § 12 odst. 2  zákona . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve zn ní pozd j ích p epis .
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1. Kriminalita

Kriminalita provází celý spole enský vývoj. V dy znepokojovala jak jednotlivce, tak
i celou spole nost, a to jak co do po tu páchaných trestných in , tak i zp sobu jejich

provedení. S rozvíjením nejr zn j ích obor  lidské innosti docházelo i k pronikání kriminality

do nových sfér innosti lov ka. Tyto skute nosti nutn  vedou k úvahám o kvalit  vztahu

lov ka k lov ku, jeho hodnotové orientaci a té  o vztahu skupin uvnit  spole nosti a

o initelích, které tyto vztahy ovliv ují v podmínkách vývoje lidské spole nosti.

O faktorech podmi ujících na nejobecn j í úrovni nep íznivý stav zlo innosti

v polistopadovém vývoji bylo u  u nás lecco e eno, a to ji  krátce po listopadu 1989, z ejm

práv  pod tlakem velkého nár stu trestné innosti, který spole ensky p evratné události

provázely. Jako p íklad zde lze uvést N které poznatky z realizace pr zkumu názor

odborné ve ejnosti na p í iny trestné innosti v SFR 3), publikované M. Tominem v roce

1991. Mnohá jím konstatovaná zji t ní si zachovávají svou aktuálnost i v dne ní dob .

V provedeném pr zkumu se nepochybn  odrá ejí bezprost edn  získané zku enosti

s radikálním trestn -politickým opat ením, rozsáhlou amnestií prezidenta republiky,

i p edstavy o roli dal ích faktor , které (jak se ukázalo) i v dal ím vývoji kriminalitu dále

nep ízniv  ovliv ovaly. O správnosti t chto p edstav sv d í kone n  vývoj kriminality

v uplynulých patnácti letech. Trojnásobný nár st kriminality souvisí s uvoln ním morálky

n kterých jedinc . T ch, kte í demokracii chápou jako mo nost d lat si co chci, bez ohledu

na zákony. Dále to souvisí z ejm  s tím, e v demokratické spole nosti nemá policie takový

respekt, jako ve spole nostech zalo ených na n jaké form  totality. Svou roli sehrálo otev ení

státních hranic, volný pohyb osob a slu eb.

1.1 Kriminalita a dal í související pojmy

Termín kriminalita vychází z latinského crimen  = zlo in. Poprvé pou il tohoto

názvu francouzský antropolog Topinard v roce 1879; o est let pozd ji se objevil v Itálii

v názvu Garofalovy knihy Criminologia .

Pod pojmem kriminalita se v odborné literatu e rozumí:

3) Kriminalita, aktuálny problém sú asnej spolo nosti. Zborník materiálov zo seminára konaného d a 22. 1.
1991. Bratislava: Institut FMV pre výchovu a vzdelávanie, Sekce kriminalistiky, 1991, str. 14.
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· souhrn výskytu trestné innosti nebo jiného kriminálního chování spáchaného

ve spole nosti za ur itou asovou jednotku;

·  ... spole enský jev, který sice nelze zcela odstranit. proto e je sou ástí ka dé
spole nosti, ale lze dosti výrazn  omezit jeho projevy, sní it jeho mo né následky a kody

kriminalitou zp sobené - nejen materiální, ale i sociální a morální. Stále platí upravené

r ení, e spole nost má takovou kriminalitu, jakou si zaslou í - tj. takovou pro jakou
vytvá í podmínky. 4);

·  ...souhrn spole ensky podmín ných in , které mají relativn  hromadnou povahu,

ve zvý ené mí e ohro ují spole nost a jsou proto platným zákonodárstvím prohlá eny
za trestné. 5);

· Míní se jí zlo innost jako sociální jev. Je úhrnem in  neschválených trestním
právem. 6)

Odborný pohled dále rozli uje kriminalitu zjevnou a kriminalitu latentní. Kriminalita

zjevná je kriminalita, která je statisticky registrována, tedy ta, o které se orgány inné
v trestním ízení dozv dí a kterou e í a  ji  na základ  podn tu nebo z ú ední povinnosti.

Kriminalita latentní je kriminalita, o které se orgány inné v trestním ízení z r zných
d vod  nedozví, nebo kterou státní orgány nestíhají. Latentní kriminalita je asto zp sobena

malou d v rou ob an  v bezpe nostní orgány, obavou ob ti ze msty pachatele i mírou

tolerance spole nosti k poru ování zákonnosti.

Nástrojem kontroly kriminality je kriminální resp. trestní politika. Lze ji vymezit
jako úvahy a opat ení spole nosti a státu s cílem sní it po et trestných in . T i t m

kriminální politiky je odedávna úsilí o inovaci trestního práva. Soust e uje se tedy

na problematiku kriminalizace a dekriminalizace a na uspo ádání systému kontroly kriminality.

Úkolem kriminální politiky je nalézt rovnováhu mezi individuální svobodou, sociální tolerancí

a kontrolou kriminality.

N kdy se rozli uje kriminální politika v u ím a ir ím smyslu. V prvém p ípad

je p edm t kriminální politiky spojován zásadn  pouze s inností orgán  inných v trestním

ízení. ir í pojetí kriminální politiky p esahuje rámec trestního zákonodárství a chápe

kriminální politiku jako ka dou zám rnou innost sm ující ve svých d sledcích proti

kriminalit .7)

4) viz: Mare ová, A. Kriminalita v roce 1996. Policista, 1997, 3, p íloha, str. 8.
5) viz: Schelle, K. a kol. Základy práva /1/ - ve ejné právo. Brno: MU, 1994, str. 354.
6) viz: Kaiser, G. Kriminologie. Praha: C. H. Beck, 1994, str. 144.
7) viz: Zapletal, J. a kolektiv. Kriminologie, díl I., obecná ást. Praha: Policejní akademie R 2001, str. 10.
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Trestní politika pojímá jako sou ást politiky trestn právn  zakotvenou ochranu

spole nosti. Bere za základ svého rozhodování skute nosti, fakta o zlo innosti a její kontrole,

bere v ak v úvahu i sociáln  etické zásady a hodnocení. Vzhledem k tomu, e - m eno podle

kriminality a jejích ne ádoucích vedlej ích vliv  - ádný nám známý systém ochrany

spole nosti není uspokojivý, nachází trestní politika odjak iva své t i t  v obnov  trestního

práva, reform  trestního soudnictví a systému sankcí. Proto se nez ídka chápou trestní politika

a reforma trestního práva jako významov  toto né.8)

Kriminalita není jevem monolitním, nýbr  vysoce diferencovaným. Zahrnuje jednání

kvalitativn  velmi odli ná z hlediska stupn  spole enské nebezpe nosti, zavin ní, objektu

i subjektu. Struktura kriminality vyjad uje podíl jednotlivých druh  trestné innosti, resp.

skupin trestných in , na celkovém po tu v ech trestných in  spáchaných na ur itém území

v konkrétním asovém údobí. Stav kriminality vyjad uje po etnost, kvantitativní

charakteristiku trestných in  nebo osob, které je spáchaly. Na stav kriminality v ak mají

zna ný vliv demografické procesy. Za p ínosn j í bývají proto pova ovány údaje o úrovni

kriminality, je  berou v úvahu po etnost obyvatelstva.9)

Dynamika kriminality charakterizuje trestnou innost v pohybu, zm n , v ur itém
konkrétním asovém období na ur itém území. Pod pojmem dynamika se rozumí dynamika

stavu i úrovn  kriminality jako celku i jejich strukturálních ástí. Dynamika kriminality

umo uje poznat celek i ve keré prvky kriminality v asovém pohybu. Z stává-li vývojová

k ivka kriminality nem nná, lze mít za to, e nedo lo k podstatným zm nám v komplexu vliv ,

je  kriminalitu vyvolávají.

Kontrola kriminality v sob  zahrnuje pln ní úkol  spole nosti a státu p i ochran
ob an  p ed kriminalitou a zahrnuje v echny spole enské instituce, strategie a také sankce,

jejich  cílem je dosa ení konformity chování ob an  ve sfé e regulované normami trestního

práva. Tento pojem zhruba odpovídá v minulosti frekventovanému termínu boj proti

kriminalit , který se v ak v d sledku nadm rného pou ívání a represivního chápání stal frází.

Kontrola kriminality je sou ástí í eji vymezené sociální kontroly, jejím  cílem je dosa ení

konformity chování ob an  v dané spole nosti v bec. Prost edky sociální kontroly jsou nap .

nábo enství, morálka, výchova a právo, v neposlední ad  právo trestní (v této souvislosti

hovo íme o trestn právní sociální kontrole).10)

Sociální kontrola je hlavní sou ástí v ech proces sociální integrace, s její  pomocí

8) viz: Kaiser. Kriminologie ... c.d., str. 3.
9) srov.: Kuchta. J. a kolektiv. Kriminologie, I. ást. Brno: MU, 2002, str. 59
10) viz: Zapletal, J. a kolektiv. Kriminologie, díl I., obecná ást. Praha: Policejní akademie R 2001, str. 9.
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p ekonávají celé spole nosti, díl í skupiny a jednotliví lenové protiklady, nap tí a konflikty.

P edpokládá existenci sociálních norem nebo pravidel, a tím jejich zásadní respektování leny

spole nosti.

1.2 Kriminalita z pohledu v dních disciplín

Pot eba v deckého zkoumání kriminality vyvstala koncem devatenáctého století,

kdy se kriminalita za ala stávat spole enským problémem prvo adé d le itosti. Na základ

nutnosti získat hlub í poznatky o r stu kriminality a vysv tlit a e it dal í otázky s kriminalitou

spojené vzniká multidisciplinární v da - kriminologie. Kriminalita jako jev zkoumaný

kriminologií má aspekty spole enské i osobnostní, filozofické, etické, sociologické,
ekonomické, psychologické, psychiatrické, pedagogické, právní a dal í. Pojmy kriminalita

a trestný in  tedy plní funkci jakéhosi spojovacího lánku mezi r znými v dními obory,

z nich  ka dý jimi operuje v r zných kontextech.

Problematika trestného inu a trestné innosti je sou asn p edm tem pozornosti

nauky trestního práva. Aplikace trestního práva ve spole enské praxi poskytuje cenný
materiál pro kriminologické výzkumy. V pr b hu trestního ízení se shroma ují data

a materiály, je  p edstavují zdroj poznatk  o okolnostech spáchaného trestného inu

a o pachateli, je  mohou být u ite né ve výzkumech p í in trestných in .

Orientace na odhalování trestných in  a dopadení jejich pachatel  je p edm tem

kriminalistiky, kdy v pr b hu aplikace kriminalistických postup  vycházejí najevo r zné
kriminogenní faktory - okolnosti napomáhající páchání trestných in .

Tematika trest , jejich výkon a jejich ú inky stojí v pop edí zkoumání penologie.

V oblasti penologie se otázka Pro  do lo k spáchání trestného inu?  m ní na otázku Jak

p sobit na osobu odsouzeného? .

Procesy a spole enskými jevy, jako je nap . kriminalita, je  jsou charakterizovány

odchylkou od normy, se zabývá sociální patologie - oblast vy le ovaná v rámci sociologie.

Kriminální psychologie je orientována na zkoumání celkové osobnosti pachatele, jeho

psychických projev  a vztah  ke spáchanému trestnému inu, jeho okolnostem, ob ti aj.

Zji t ní soudní psychiatrie jsou d le itá pro pochopení d vod  spáchání trestné

innosti a zejména pro oblast opat ení ukládaných pachateli.

Mo nostmi výchovného ovliv ování sociáln  odchylného chování se zabývá
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pedagogika, zvlá t  pak její ást - speciální pedagogika.
Významné jsou ov em  poznatky o kriminalit  i v dal ích v dních disciplínách, nap .

demografii, politologii, etice, genetice, matematické statistice a ad  dal ích v dních oborech.

1.3 Zji ování rozsahu kriminality

Informace o stavu a vývoji zlo innosti poskytuje kriminální statistika. Kriminální
statistika v R zahrnuje údaje orgán  zabývajících se kriminalitou, tj. policie, státního

zastupitelství, soud  a V ze ské slu by R.

Policejní kriminální statistika eviduje údaje o zji t né kriminalit , tj. jednak zji t né
trestné iny, jednak osoby charakterizované jako známí pachatelé trestných in . Pro ozna ení

jednotlivých druh  trestných in  se pou ívá tzv. takticko-statistická klasifikace, která se

v n kterých p ípadech odli uje od jejich ozna ení ve zvlá tní ásti trestního zákona.

Statistika Ministerstva spravedlnosti zahrnuje statistiku státních zastupitelství
a soud . Obsahuje údaje o tzv. známých pachatelích, ob alovaných osobách, pravomocn

odsouzených osobách, strukturu ulo ených trest  a ochranných opat ení.

Statistika V ze ské slu by R obsahuje demografické údaje a informace související
se zaji ováním vazby a výkonu trestu odn tí svobody.

Pro kriminalistické studie se nejlépe hodí policejní statistiky, které jsou relativn

nejspolehliv j ím a nejcitliv j ím nástrojem pro analytické práce a oproti jiným statistikám jsou

také aktuáln j í. Princip statistického zji ování o kriminalit  spo ívá u nás dosud p evá n

ve vypl ování prvotních statistických doklad  (statistických list ). Materiál je zpracováván

a t íd n b nými statistickými operacemi.11)

Statistické ukazatele a analytická hlediska, podle nich  jsou shroma ována

a zpracovávána data o kriminalit , jsou mnohdy natolik hrubé, e je t eba dopl ovat

je vlastním et ením (nap . anketami, dotazníky, sondami apod.). Z jednotlivých pramen

se pak vytvá í informa ní soustava, která umo uje poznání vývoje a stavu kriminality.

Základním problémem p i práci se statistickými údaji o zlo innosti je skute nost,

e kriminální statistiky nezachycují skute ný rozsah kriminality, ale pouze tu ást, která

vyjde najevo. Proto e existence latentní kriminality je mimo pochybnost, je obtí né zjistit, jaký

je její skute ný rozsah. Obecn  lze uvést, e rozsah latentní kriminality závisí na tzv. kriminální

11) viz: Kuchta, J. a kolektiv. Kriminologie, I. ást. Brno: MU, 2002, str. 23.
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citlivosti spole nosti, co  je mez, za kterou ob ané nebo státní orgány netolerují projevy

protispole enského jednání. Ur ité nové mo nosti pro zji ování latentní kriminality poskytují

metody matematické statistiky. U ití po tu pravd podobnosti a teorie her pro odhad skryté

kriminality nazna ilo, e celková latentní kriminalita p ibli n  ty ikrát p evy uje kriminalitu

zji t nou.

1.4 Kriminalita policist  a její nebezpe nost pro spole nost

Nelze polemizovat o tom, e kriminalita policist  existuje, navíc ve vysoce latentní,

skryté form . Policie neexistuje ve vzduchoprázdnu, policisté ijí v tomto stát  a jsou jeho

ob any. Vývoj kriminality v policii svým zp sobem kopíruje vývoj ve stát , i kdy  samoz ejm

v nesrovnateln  men ím m ítku.12)

Personálním zdrojem potenciálu Policie R není nikdo jiný, ne  práv  na e
spole nost a její populace. Jaká je tedy populace a její charakteristiky z hlediska postoj ,

hierarchie hodnotového systému, mezilidských vztah , právního v domí, sklonu
k poru ování práva, - kriminogenity atd., takový je také s nejv t í pravd podobností

personál policie. ... To, e na n j navlékneme uniformu, je t  neznamená, e automaticky
dosp je k p eskládání nap íklad do té doby nevyhran ného systému spole enských hodnot,
e získá sebekáze , vnit ní zábrany a mechanismy proti poru ování práva. Práh citlivosti

k poru ování práva, po ínaje drobnými p estupky a kon e záva nými trestnými iny,
je bohu el posunut významn  nahoru v celé na í spole nosti, ve v ech jejích

strukturách. 13)

V odborné literatu e i v policejní praxi se setkáváme s r znými vymezeními pojmu

kriminalita policist . Tato vymezení lze uvést následovn :

1. Kriminalitou policist  se rozumí trestné iny policist  spáchané v dob  slu by.

2. Kriminalitou policist  se rozumí trestné iny policist  spáchané v dob

mimo slu bu.
3. Kriminalitou policist  se rozumí trestné iny policist  uvedené v hlav  t etí14)

a hlav  dvanácté zvlá tní ásti trestního zákona.15)

12) srov.: Bílek, P. Policie a dodr ování lidských práv. Hlásí se policie, 1999, 4,. str. 8.
13) viz: Policie je obrazem spole nosti. Policista, 2003, 12, str. 6, 7.
14) srov.: Trestné iny ve ejných initel
15) srov.: Trestné iny vojenské
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4. Kriminalitou policist  (v nej ir ím smyslu) se rozumí ve kerá trestná innost

policist  spáchaná bez ohledu na to, o jaký trestný in se jedná a ve které dob
byl spáchán.
Policista v podmínkách po átku t etího tisíciletí je ovliv ován nár stem kriminality,

r stem brutality provázející trestnou innost, nebezpe ím organizovaného zlo inu a dal ími

faktory. To v e jsou jevy, se kterými se setkává p i své ka dodenní práci.

Proto e je policie organizací nutn  vybavenou mimo ádnými pravomocemi a její

postavení p i vymáhání práva je velice náro né, vyvstává p i výkonu slu by policisty mnoho

rizik. Nejv t ím z nich se jeví selhání lidského faktoru, které m e dosahovat intenzity

trestného jednání. D sledky takového jednání pak vytvá í pok ivený obraz policie jako celku

a odrá í se na p ístupu ve ejnosti k samotné existenci této struktury, její práci i autorit .

V demokratickém a právním stát  je otázka vztahu a d v ry ve ejnosti k policii

mimo ádn  d le itá. Má pro její innost klí ový význam a je prvo adým faktorem pro úsp né

pln ní jejích úkol . Tam, kde ve ejnost policii ned v uje a kde ji pova uje za zkorumpovanou

a poru ující zákon, nem e policie ádn  plnit své základní funkce vyplývající z p íslu ných

ustanovení právních norem. Trestná innost a zejména korup ní jednání policist  je zvlá t

nebezpe ný jev, který je vnímán jako negativní a zcela ne ádoucí.

Ka dý policista by si m l být v dom, e být policistou není jen standardní

zam stnanecký vztah. Být policista je posláním slou it spole nosti a ob an m p i ochran

jejich práv a svobod, p i zachování jejich rovnosti a spravedlnosti. Policista by si m l být

v dom, e jeho profesi mu nikdo nevnutil. Scéná  jeho sociální role, které je s ohledem

na svoji profesi nositelem, mu p edepisuje adu morálních povinností a ur itý typ mravní

odpov dnosti.

Policista nesmí za ádných okolností sv j osobní prosp ch klást na první místo. Jeho

jednání by m lo v dy sm ovat k preferování obecného zájmu, a to n kdy i na úkor zájm

osobních. Nem l by zapomínat, e jako na policistu na n j ve ejnost bude hled t p i jeho

jednání úpln  jinak, ne  kdyby lo o b ného ob ana . Nikdy by nem l zneu ívat svou

autoritu a pravomoc k e ení osobních zále itostí bez ohledu na to, zda se týkají jeho

samotného, jeho rodiny, p íbuzných a p átel. Jestli e podnikatel pou ije korupce pro získání

osobní výhody, bude mo ná trestn  stíhán podle platných zákon  a mo ná po kodí pov st

svou, eventuáln  své firmy. Jestli e se nechá zkorumpovat policista, vrhne to stín na celou

policii. Nezapome me, e policie je instituce reprezentující stát. Spole enský dopad

p ípadného pochybení policisty je mnohem v t í ne  pochybení podnikatele.



-   16 -

Policejní aparát v polistopadovém období pro el zásadními zm nami. ada pracovník

ode la, mnoho nových p i lo, funkce policie  té  v souvislosti s novelizacemi trestního ádu 

byla p ehodnocena a dále up esn na. Aby v ak policie mohla pln  dostát svým úkol m

a neoslabovat ú innost boje s kriminalitou, musí stále usilovat o získání, resp. upevn ní

spole enské presti e ve zcela nových podmínkách. Autorita policie byla oslabena zji t ními

o p sobení policie v p edlistopadovém období. Velké uvoln ní, které nastalo, a fale né

chápání demokracie a svobody ástí ve ejnosti rovn  k upevn ní pozice policie nep isp lo.

Proces konsolidace policie je t  neskon il  stále se objevují v její innosti n které chyby

a nedostatky. A bohu el dochází, i kdy  omezen , k tomu, emu íkáme pror stání zlo inu

do policejního aparátu. Navíc jsou zde náznaky zasahování politické sféry do práce policie.

Tak e mo nost policie neru en  plnit úkoly, které jsou jí vyty eny, bývá tímto zp sobem

dot ena. V echny tyto faktory musí policie p ekonávat zp sobem, aby její p sobení bylo

skute n  funk ní. Jde v podstat  o to, aby innost policie byla pro postup proti kriminalit

p ínosem a nikoliv p eká kou. Jestli e zji ujeme, e n kte í policisté se spojují s kriminálními

ivly, aby se na jejich innosti podíleli nebo aby bránili jejich odhalení, stíhání a odsouzení,

stává se jejich postup sou ástí faktor , které k trestné innosti vedou, nebo které jejímu

odhalení brání. Na t stí jsme naklon ni v it tomu, e nep ípustné excesy policie jsou

ojedin lými extrémními p ípady. Nicmén  je na policii, aby se s podobnými jevy dokázala

vyrovnat, upevnila tak svou pozici ve spole nosti a s podporou ve ejnosti p sobila

ke zvládnutí nep íznivé situace, kterou stav zlo innosti p edstavuje.

1.5 Odhalování kriminality policist

Pro boj s trestnou inností policist jako to krajn  ne ádoucího spole enského jevu

je z ízen specializovaný útvar, který je pod ízen p ímo ministru vnitra. Tímto útvarem
je Inspekce MV. Jejím hlavním úkolem je odhalování trestné innosti policist  a zji ování

jejích pachatel , k emu  vyu ívá b ných i specifických kriminalistických metod. Ve keré

úkony u in né p ed zahájením trestního stíhání provádí Inspekce MV v rozsahu p íslu ejícímu

podle trestního ádu policejnímu orgánu.

Novela trestního ádu platná od 1. 1. 2002 p inesla adu podstatných zm n v oblasti

p ípravného ízení. Zásadní zm nou oproti p edchozímu legislativnímu stavu je skute nost, e

16) § 161 odst. 3 zákona . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve zn ní pozd j ích p epis .
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vy et ování trestné innosti konají státní zástupci.16) Tím byly vytvo eny p edpoklady
ke zvý ení odbornosti a objektivity v této oblasti.

Policisté slu ebn  za azení v Inspekci MV nepodléhají ídící pravomoci ádného

slu ebního funkcioná e policie, a to ani policejního prezidenta. Tím je v maximální mí e

zaru ena objektivita p i prov ování trestné innosti páchané policisty.

V Inspekci MV p sobí policisté, kte í jsou za tím ú elem vy len ni z policie a povoláni

ministrem vnitra k pln ní úkol  Ministerstva vnitra. Do Inspekce MV jsou po p ísném

výb rovém ízení, v etn  odborného psychologického vy et ení, za azováni zku ení policisté,

spl ující p ísné odborné a morální p edpoklady. Sou asné vedení Inspekce MV klade d raz

na vysokou vzd lanostní a profesionální úrove  policist  za azených v Inspekci MV a vytvá í

pr b n  vhodné podmínky pro jejich dal í studium a profesní rozvoj.

Na Inspekci MV p sobilo do 30. 11. 2004 odd lení specializované na boj proti

korupci, které bylo k 1. 12. 2004 spojeno s odd lením zabývajícím se hospodá skou trestnou

inností a finan ní kriminalitou. D vodem pro toto opat ení byla p íli ná rozt í t nost sil

do více útvar  znemo ující efektivní nasazení sil a prost edk  pro boj s korupcí, ale

také zjevná provázanost zejména s problematikou hospodá ské trestné innosti a finan ní

kriminality.

P esto e se na vy et ování p ípad  trestné innosti policist  podílí (v jednotlivých

fázích trestního ízení) dostatek kvalifikovaných odborník , kon í n které p ípady ve stavu

d kazní nouze. Jednou z mo ných p í in je to, e p ed orgány innými v trestním ízení stojí

kvalifikovaný pachatel . Je jasné, e stíhaný policista se orientuje a v t inou ví, jak se hájit,

jak komplikovat dokazování jeho skutku.

Rekapitulace

Kriminalita je pova ována za jeden z nejv t ích sociáln  - patologických jev
sou asnosti, který je zp sobilý podstatnou m rou rozvrátit i naru it vývoj
demokratické spole nosti. Nezastupitelným zdrojem výchozích informací o stavu,

struktu e a dynamice kriminality jsou kriminální statistiky. Jako negativní a zcela
ne ádoucí je vnímána trestná innost a zejména korup ní jednání policist . Jejich

trestná innost je v ak v ad  p ípad  velmi t ko zjistitelná.
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2. Vývoj a struktura kriminality policist

Od roku 1990 zpo átku bou livý a posléze mírn j í nár st celkové kriminality v R

kulminoval v roce 1998. Od té doby vývoj p inejmen ím stagnuje - v posledních letech

se dokonce objevily jisté statisticky významné náznaky poklesu trestné innosti (p íloha -

tabulka . 1, graf . 1) .

2.1 Vývoj kriminality policist

Ke zmapování p ehledu o vývoji kriminality policist  velmi dob e poslou í dva

základní ukazatele (p íloha - tabulka . 2, graf . 2) pou ívané ve statistických údajích

Inspekce MV:

· po et obvin ných policist  v kalendá ním roce;

· po et objasn ných trestných in  v kalendá ním roce.

Ze sledovaných ukazatel  je z ejmé, e trestná innost policist  od roku 1989

do roku 1993 dynamicky vzr stala. Jestli e v roce 1989 spáchalo 208 trestných in  159
policist , tak v roce 1993 spáchalo 288 policist  376 trestných in .

V letech 1994 a 1995 docházelo k postupnému sni ování po tu zji t ných trestných

in  spáchaných policisty i po tu pachatel  z maximálních hodnot dosa ených v roce 1993.

V roce 1994 byl poprvé od roku 1989 zaznamenán pokles kriminality policist , kdy
se po et zji t ných pachatel  meziro n  sní il o 4% a po et zji t ných trestných in  klesl

o 6%.

Stav obvin ných policist  z pohledu za azení v prapor ických a d stojnických

hodnostech se v roce 1995 (63,7 : 36,3 ) nijak výrazn  neli il od let minulých (1994 - 64,1 :

35,9; 1993 - 62,8 : 37,2 ). Bylo zji t no, e více objasn ných trestných in  spáchali

policisté v dob  mimo slu bu, v následujících letech, a  na rok 1997 a zvlá t  rok 1998, ji
výrazn  p evládají objasn né trestné iny v dob  slu by (p íloha - tabulka . 3).

V roce 1996 se po et obvin ných pachatel  z ad policist  zvý il o 13% (vzhledem

k údaj m z roku 1995) a po et objasn ných trestných in  o 16,5 %. Na 1000 policist
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tak p ipadalo za rok 1996 8,5 objasn ných trestných in  a 6,9 obvin ných policist .

Srovnáme-li tyto údaje s kriminalitou ob an , p ipadalo na 1000 ob an  R 14,8 obvin ných

pachatel .

Nejvíce pachatel  pracovalo u slu by po ádkové policie, která disponuje nejvy ími
po etními stavy policist  a slou í u ní nejvy í podíl za ínajících policist . Výrazn  se zvý il

podíl policist  slu by dopravní policie.

Po výrazném nár stu v roce 1996 se v roce 1997 zji t ná kriminalita policist

sní ila p ibli n  o jednu p tinu, tj. na nejni í hodnotu od roku 1992. Na 1000 policist
tak za rok 1997 p ipadalo 6,4 objasn ných trestných in  a 5,4 obvin ných policist .

Z celkového po tu pachatel  bylo ve vedoucích funkcích ( editelé, vedoucí odd lení

a jejich zástupci) 11 policist . Podle druhu slu by se na zji t né trestné innosti nejvíce

podíleli policisté za azení ve slu b  po ádkové policie (l12), dopravní policie (36)

a kriminální policie (33).

V roce 1998 bylo zji t no 306 obvin ných pachatel  z ad policist  (+ 61), kte í

byli podez elí ze spáchání 373 trestných in  (+86). V prapor ických hodnostech bylo
celkem 218 obvin ných policist , v d stojnických 88. Nejvíce zji t né trestné innosti

policist  bylo vykázáno u pachatel  za azených ve slu b  po ádkové policie, a to v po tu
159, dopravní policie (40), cizinecké a pohrani ní policie (30) a kriminální policie (21).

Za období od 1. ledna do 31. prosince 1999 bylo zji t no 345 pachatel  z ad
policist  (o 13%, tj. o 39 pachatel  více ne  v roce 1998) obvin ných ze spáchání

438 trestných in  (o 17%, tj. o 65 více ne  v roce 1998).
V prapor ických hodnostech bylo celkem 237 pachatel  (69%), v d stojnických

hodnostech bylo 108 policist  (31%). V p edcházejících t ech letech byl pom r procentního
zastoupení prapor ík  a d stojník  na kriminalit  policist  obdobný (71:29 v roce 1998; 63:37

v roce 1997 a 67:33 v roce 1996).

Z celkového po tu pachatel  bylo ve vedoucích funkcích ( editelé, vedoucí odd lení

a jejich zástupci) 29 policist , tj. 8,4% (v roce 1998 to bylo 26 policist , tj. 8,5%,

v roce 1997 to bylo 11 policist , tj. 4,5% a v roce 1996 to bylo 24 policist , tj. 7,9%).

V roce 1999 byly z celkového po tu 438 zji t ných trestných in 282 spáchány

v dob  výkonu slu by policist  a 156 v dob  mimo slu bu. V roce 1998 byla situace
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opa ná, kdy  ve slu b  policisté spáchali 165 a mimo slu bu 208 trestných in .

Na celkovém po tu 345 zji t ných pachatel  se nejvíce podíleli policisté za azení

ve slu b po ádkové policie - 174 (50%), dopravní policie - 63 (18%), kriminální policie
- 35 (10%), cizinecké a pohrani ní policie - 18 (5%) a na útvarech vy et ování - 15 (4%).

Ze srovnání údaj  s hodnotami z roku 1998 vyplývá stabiln nejvy í podíl pachatel ,

za azených v po ádkové slu b . Zvý il se podíl pachatel  ze slu by kriminální a dopravní.
Naopak výrazn poklesl po et pachatel  - policist slu by cizinecké a pohrani ní policie.

Vezmeme-li v úvahu celkový po et policist  v roce 1999 (cca 45 000), p ipadalo

na 1000 policist  9,7 trestných in  a 7,6 zji t ných pachatel .

V roce 2000 bylo objasn no 603 trestných  in  (o  165  více  ne  v   roce  1999,

tj. zvý ení 37,6%), p i em  z jejich spáchání bylo obvin ní vzneseno proti policist m ve 389

p ípadech  (zvý ení o 44, tj. nár st o 12,8 % oproti roku 1999).
Z celkového po tu 389 obvin ných bylo v dob  spáchání trestného inu 106

v d stojnických hodnostech a 283 v prapor ických hodnostech. Pom r zastoupení
d stojník  a prapor ík  mezi pachateli z stává stabilní. Ve vedoucích funkcích bylo

obvin no 26 pachatel . Po výrazném poklesu podílu pachatel  zji t ných v adách vedoucích

pracovník  v roce 1999 (pokles z tém  9 % v roce 1998 na lo ských 6 %), do lo v roce 2000

k nár stu na tém  7 %.

Na celkovém po tu 389 zji t ných pachatel  se podílejí nejv t í m rou policisté

slu by po ádkové policie 209 pachateli a dále dopravní policie 81 pachateli a cizinecké
a pohrani ní policie 27 pachateli.

Ve slu b  bylo spácháno 386 trestných in , do doby mimo slu bu spadá 217
trestných in . Výrazná, více ne  64 % v t ina trestných in  byla tedy policisty spáchána
v dob  výkonu slu by.

V roce 2001 dosáhla zji t ná trestná innost policist (z pohledu obou vý e
uvedených ukazatel ) nejvy ích hodnot od vzniku R. Bylo zji t no 468 pachatel  z ad

policist  (o 20 %, tj. o 79 pachatel  více ne  v roce 2000) obvin ných ze spáchání 665

trestných in (o 10 %, tj. o 62 více ne  v roce 2000).
V prapor ických hodnostech bylo celkem 331 pachatel  (71 %), v d stojnických

hodnostech 137 policist  (29 %). Oproti roku 2000 sice poklesl podíl d stojník  na objasn né

trestné innosti, ale z dlouhodobého hlediska je tento podíl stabilní a vykazuje pouze malé
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odchylky v ádu jednotek procentního bodu. Vezmeme-li v úvahu, e v roce 2001 slou ilo

u policie 25 183 prapor ík  a 20 751 d stojník , p ipadá na 1000 prapor ík  13,1 policist

obvin ných ze spáchání trestného inu a u d stojník  tato hodnota iní 6,6 obvin ných

na 1000 d stojník . Z tohoto pohledu se tedy prapor íci dopou t jí tém  dvojnásobné

kriminality oproti d stojník m.

Z celkového po tu pachatel  byl ve vedoucích funkcích 31 policista, tj.  6,6  %  (v

roce 2000 to bylo 26 policist , tj. 6,7 %, v roce 1999 to bylo 19 policist , tj. 5,5 %, v roce

1998 to bylo 26 policist , tj. 8,5 %, v roce 1997 to bylo 11 policist , tj. 4,5 % a v roce 1996

to byli 24 policisté, tj. 7,9 %).

V roce 2001 bylo z celkového po tu 665 zji t ných trestných in 509 spácháno

v dob  výkonu slu by policist  a 156 v dob  mimo slu bu. Z uvedeného vyplývá, e
se oproti roku 2000 podstatn  zvý il podíl trestné innosti páchané policisty v dob  výkonu

slu by na jejich celkové kriminalit  (77 % skutk  v dob  slu by), kdy  v letech 1999 a 2000

vykazoval tém  stejnou hodnotu (64 % skutk  v dob  slu by).

Na celkovém po tu 468 zji t ných pachatel  se nejvíce podíleli policisté za azení

ve slu b po ádkové policie 242 (51,7 %) pachateli, dopravní policie 104 (22,2 %)

pachateli, kriminální policie 35 (7,5 %) pachateli, cizinecké a pohrani ní policie 24 (5,1 %)

pachateli a na útvarech vy et ování 17 (3,6 %) pachateli. Vysoký podíl obvin ných policist

z ad slu by po ádkové policie vyplývá jednak z její po etnosti a dále z faktu, e práv

u po ádkové slu by je nejvy í podíl mladých policist .

V období od 1. ledna do 31. prosince 2002 bylo zji t no 444 pachatel  z ad policist

(o -5 %, tj. o 24 pachatel  mén  ne  v roce 2001) obvin ných ze spáchání 453 trestných

in (o -47 %, tj. o 212 mén  ne  v roce 2001).
V prapor ických hodnostech bylo celkem 293 policist  (66 %), v d stojnických

hodnostech 151 policist  (34 %). Na 1000 prapor ík  tak p ipadalo 11,4% policist

obvin ných ze spáchání trestného inu a u d stojník  7,5%.

Z celkového po tu pachatel  bylo v roce 2002 ve vedoucích funkcích 41 policist , tj.

9,2 % (31 v roce 2001, tj. 6,6%; 26 v roce 2000, tj. 6,7 %; 19 v roce 1999, tj. 5,5 %; 26

v roce 1998, tj. 8,5 %; 11 v roce 1997, tj. 4,5 % a 24 v roce 1996, tj. 7,9 %).

Z celkového po tu 453 spáchaných skutk  bylo v roce 2002 spácháno 296 skutk

v dob  výkonu slu by policist  a 156 v dob  mimo slu bu z eho  vyplývá, e oproti roku
2001 se podstatn  sní il podíl trestné innosti páchané policisty v dob  výkonu slu by na jejich
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celkové kriminalit  (67 % skutk  v dob  slu by).

Na celkovém po tu 444 zji t ných pachatel  se nejvíce podíleli policisté za azení

ve slu b  po ádkové policie 215 (48,4 %) pachateli, dopravní policie 91 (20,5 %)

pachateli, kriminální policie 58 (13,1 %) pachateli, imigra ní a pohrani ní policie 21
(4,7 %) pachateli a na útvaru vy et ování 15 (3,4 %) pachateli.

V roce 2003 se zvý il po et objasn ných trestných in  proti roku 2002 o 146, tj.

32,2%, ale sou asn  do lo k poklesu po tu pachatel  t chto objasn ných trestných in  o 17,

tj.  3,8%.

Na celkovém po tu 427 zji t ných pachatel  se nejvíce podíleli policisté za azení

ve slu b  po ádkové policie 199 (46,6 %), dopravní policie 87 (20,4 %), kriminální policie

a vy et ování 73 (17,1 %) a imigra ní a pohrani ní policie 29 (6,8 %).

Z  celkového po tu 599 objasn ných trestných in  bylo v roce 2003 spácháno 380

skutk  v dob  výkonu slu by a 219 v dob  mimo slu bu. Oproti roku 2002 se mírn  sní il

podíl trestné innosti páchané policisty v dob  výkonu slu by.

Jako rozhodný rok pro posouzení sou asného stavu kriminality policist  bude
slou it rok 2004, kdy jsou zpracovány poslední souhrnné statistické údaje o zji t né

trestné innosti policist .
V roce 2004 do lo k poklesu objasn ných trestných in  na 325, co  je o 45,7 % mén

proti úrovni roku 2003. Po et pachatel  trestných in  je ni í o 100 a iní 327. Proti roku

2003 se po et pachatel  objasn ných trestných in  sní il o 23,4 %. Po et objasn ných

trestných in  se v roce 2004 vrátil zhruba k úrovni roku 1998 a po et pachatel  pod úrove

roku 1999. V letech 2000 a  2003 m la ob  vykazovaná ísla vy í hodnotu.

Na celkovém po tu zji t ných pachatel  se nejv t í m rou podílejí policisté po ádkové

policie  166 (50,8 %) pachateli, druhou nejpo etn j í skupinu v roce 2004 tvo í kriminální

policie a vy et ování s 64 (19,6 %) pachateli. Podíl dopravní policie poklesl z lo ských 20,4 %

na 13,5 % s absolutním po tem 44 pachatel , podíl cizinecké a pohrani ní policie z stává

zhruba stejný  20 pachatel  (6,1 %). Podíl policist  z ostatních linií slu by je zanedbatelný.

I v roce 2004 se dále sní il podíl trestných in  spáchaných policisty v dob  výkonu

slu by. Celkem bylo policisty v této dob  spácháno 193 trestných in , dal ích 132 trestných

in  spáchali policisté v dob  mimo slu bu. Proti roku 2002 jde o pokles podílu trestních in

páchaných policisty ve slu b  o 6,1 %, proti roku 2003 pokles o 4 %.
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2.2 V kové slo ení pachatel  trestné innosti z ad policist

Pro porovnání v kového slo ení pachatel  trestné innosti z ad policist  jsou

ve statistických ukazatelích sledovány tyto v kové skupiny:

· do 30 let;

· od 31 do 40 let;

· od 41 do 50 let;

· nad 50 let v ku.

Z dostupných materiál  vyplývá, e na trestné innosti mají nejv t í podíl policisté

v kové kategorie do 30 let v ku (p íloha - tabulka . 4, graf . 3). V roce 1998 se na trestné
innosti podílela tato v ková kategorie 51 % (157 policist ). Od roku 1999 se podíl této

kategorie soustavn  sni oval a  do roku 2002, kdy klesl na 36% (159 policist ). Tento stav

je t eba porovnat s celkovým nár stem kriminality policist  ve stejném období (v roce se 1998

se trestné innosti dopustilo 306 policist , v roce 2002 ji  444 policist ). V roce 2003 a 2004

p edstavoval podíl této v kové kategorie op t 52, resp. 50 %.

Rok 2002 byl z hlediska v kového slo ení výjime ný, nebo  nejvíce pachatel  nále elo

do druhé v kové skupiny, tj. 31 - 40 let (182 policist , co  p edstavovalo 41%). Dlouhodob

se tato v ková kategorie podílí na trestné innosti policist  asi 30-ti procenty. V ková skupina

41 - 50 let zaznamenalo rovn  v tomto roce nár st na podílu trestné innosti, kdy dosáhla

17%. V ostatních letech se podíl této kategorie pohybuje pouze kolem 15 %. V roce 2002

tedy do lo ke sní ení trestné innosti policist  ve v ku do 30 let a nár stu trestné innosti

ve druhé a t etí v kové kategorii.

S hlediskem v kového slo ení pachatel  trestné innosti úzce souvisí hledisko po tu

spáchaných trestných in  ve vztahu k délce slu by u policie (p íloha - tabulka . 5, graf . 4),

kdy podíl pachatel  výrazn  klesá s rostoucím slu ebním v kem.

V roce 2002 spáchali policisté s praxí krat í ne  5 let celkem 96 skutk  (205 v roce

2001, 212 v roce 2000, 135 v roce 1999 a 156 v roce 1998), 161 skutk  s praxí mezi 5 a 10

lety (255 v roce 2001, 257 v roce 2000, 190 v roce 1999 a 134 v roce 1998), 85 skutk
s praxí mezi 10 a 15 lety (90 v roce 2001, 37 v roce 2000, 43 v roce 1999 a 30 v roce 1998),
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42 skutk  s praxí od 15 do 20 let (45 skutk  v roce 2001, 46 v roce 2000, 21 v roce 1999
a 22 v roce 1998) a 69 skutk  s praxí del í ne  20 let (70 v roce 2001, 51 v roce 2000, 49

v roce 1999 a 31 v roce 1998). Z tohoto vyplývá, e významný pokles trestné innosti byl

zaznamenán v kategorii policist  s délkou slu by krat í ne  5 let o 109 skutk  a ve skupin

s praxí od 5 do 10 let o 94 skutky.

V roce 2003 spáchali více ne  polovinu objasn ných trestných in  policisté s délkou

slu by do 10 let, tj. 353 objasn ných skutk . V roce 2004 se i nadále vyskytoval nejvy í

po et pachatel  ve skupinách s délkou slu by do 10 let (58,7 %).

2.3 Kriminalita policist  a její r znorodost

Nejv t í podíl (p íloha, tabulka . 6) na trestné innosti policist  mají trestné iny

kvalifikované jako zneu ívání pravomoci ve ejného initele (§ 158 trestního zákona), jich

bylo v roce 2002 objasn no 176, tj. tém  39 % z celkového po tu skutk  spáchaných

policisty. V letech 1993 a  2002 se pohybovalo zastoupení tohoto trestného inu na celkovém

po tu skutk  spáchaných policisty v rozmezí od 26 do 45 %.

V roce 2002 bylo objasn no 47 pojistných podvod  (§ 250a trestního zákona), které

tvo ily tém  10 % ve keré trestné innosti policist . O rok d íve bylo objasn no 98

pojistných podvod , které tvo ily tém  15 % ve keré trestné innosti policist . Oproti roku
2000, tehdy bylo objasn no 49 pojistných podvod , se objasn nost této záva né majetkové

trestné innosti zdvojnásobila. V roce 1999, kdy byla tato skutková podstata vykázána

poprvé, se poda ilo objasnit 12 p ípad  pojistných podvod .

Po et podvod  (§ 250 trestního zákona) spáchaných policisty zaznamenal v roce

2002 výrazného poklesu na 19 p ípad , co  p edstavuje více ne  4 % z celkového mno ství
objasn ných trestných in  policist  (v roce 2001 to bylo 35 p ípad , v roce 2000 to bylo 50

p ípad , v roce 1999 to byly 44 p ípady, v roce 1998 to bylo 26 p ípad ).

42 trestných in  (§§ 179, 180, 184, 201, 223, 224, 257 trestního zákona), tj. tém

9% z celkového po tu trestných in  policist , bylo v roce 2002 spácháno v doprav . Po et

trestných in  v této oblasti oproti roku 2001 klesl o 10.

O více ne  polovinu se ve stejném roce sní il po et trestných in úmyslného ublí ení

na zdraví (§ 221 a § 222 trestního zákona) na 16 p ípad  (v roce 2001 bylo objasn no 33
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skutk , v roce 2000 bylo objasn no 39 skutk , co  byla nejvy í hodnota od roku 1993,

v roce 1999 to bylo 17 p ípad , v roce 1998 to byly 32 p ípady).

Celkový po et trestných in  spáchaných policisty poklesl v roce 2004 na 325, co

je  tém  o 45% mén  ne  v roce 2003 (  599 trestných in ).  Tento trend se  nejmarkantn ji

projevil v po tu spáchaných trestných in  zneu ívání pravomoci ve ejného initele (pokles

z 202 na 95), výtr nictví (ze 14 na 9), ublí ení na zdraví (z 26 na 13), podvodu (ze 45 na 19),

pojistného podvodu (z 51 na 22) a trestných in  v doprav  (z 58 na 49). Na celkovém po tu

nej ast j ích druh  trestných in  policist  se v roce 2004 podílelo zneu ívání pravomoci

ve ejného initele 29%, trestné iny v doprav  15%, pojistný podvod 7%, podvod 6%,

ublí ení na zdraví 4%, úplatká ství 3,5%, a výtr nictví 3%. Ve statistických p ehledech

zpracovaných inspekcí MV za rok 2004 je dále uvád no dal ích asi 60 druh  trestných in ,

které se v ak na celkovém po tu projevují velmi malou mírou. Dokazují v ak, e trestná

innost policist  je velmi rozmanitá, co  nesporn  souvisí se skute ností, e k jejich spáchání

dochází jak ve slu b , tak mimo ni (viz. kapitola 2.1).

Rekapitulace

Kapitola podala p ehled o vývoji kriminality policist  v letech 1989 - 2004. Po et
obvin ných policist  i po et objasn ných trestných in  policist  stoupal do konce roku

2001. Rok 2002 znamenal mírný pokles, rok 2003 byl charakteristický výrazným
nár stem trestné innosti za sní ení po tu obvin ných policist . Rok 2004 p edstavuje
v dlouhodobém pohledu významný pokles v obou sledovaných ukazatelích. Z hlediska

v kového slo ení pachatel  trestné innosti z ad policist  mají na trestné innosti
nejv t í podíl policisté v kové kategorie do 30 let v ku. Podíl pachatel  rovn  výrazn

klesá s rostoucí praxí. Nej ast j ím trestným inem policist  je zneu ívání pravomoci
ve ejného initele. Celkovou kriminalitu policist  v ak tvo í r znorodá trestná innost.
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3. Prevence kriminality

Kriminalitu lze chápat jako nejextrémn j í lánek sociální patologie. Její zdroje

spo ívají v oblasti sociální a situa ní. V souvislosti s faktory sociálními hovo íme o p í inách

a v souvislosti se situa ními o p íle itostech. Eliminace sociálních p í in je p edm tem

irokého pojetí sociální politiky (výchova, vzd lávání, osv ta, sociální zabezpe ení, trh práce

atp., ale také trestní politika), zatímco situa ní aspekty spo ívají v eliminaci p íle itostí

k páchání trestné innosti. Konkrétn  se jedná o identifikaci podmínek usnad ujících páchání

trestné innosti (nap . legislativní mezery , mechanismy fungování ve ejné správy, p ístupnost

objektu trestného inu, nízká míra rizika pro pachatele a snadné vytvá ení zisk  z trestné

innosti). Stru n  vyjád eno - sociální prevence se orientuje na pachatele a situa ní

na omezování p íle itostí k páchání trestné innosti.

Prevence kriminality jako pojem nebyla doposud jednozna n  definována a její
definice se r zní. M eme ji chápat jako ofenzivní strategii boje s trestnou inností.

Na rozdíl od represivních metod, koncipovaných zejména v rámci trestní politiky, vyu ívá

p edev ím metod nerepresivních, na nich  se podílí iroká kála ve ejných institucí

i soukromých subjekt . Cílem preventivní politiky je sní ení míry a záva nosti trestné  innosti

a zvý ení pocitu bezpe nosti ob an . Preventivní politika se zam uje  na eliminaci

kriminogenních faktor  a krimináln  rizikových jev  a na pomoc ob tem trestných
in .

Oproti pom rn  nedávné minulosti, kdy byla preventivní teorie spojována zejména

s tzv. tradi ní kriminalitou (majetkovou, násilnou a mravnostní), se její sou asné pojetí

významn  roz i uje. V rámci politických strategií, výzkumné innosti i praktických opat ení

se zabývá eliminací sociálních p í in, které podn cují í ení kriminální infekce

mezi ohro enými sociálními skupinami populace. Z tohoto hlediska se stává prevence

také významnou slo kou strategií boje proti organizovanému zlo inu, terorismu, ekonomické

kriminalit  a korupci. P ijímaná opat ení staví na analytické, vyhodnocovací i prognostické

innosti a na expertním p ístupu. Obdobn  jako u tradi ní kriminality sm ují do oblastí

sociální a situa ní, ale i do slo itých mechanism  fungování ve ejné správy, legislativy,

organizace práce policie a mezinárodní spolupráce atp. Prevenci organizovaného zlo inu jsou

zpravidla v novány specifické koncep ní vládní materiály.

Nej ir í rámec prevence kriminality je vymezen zákonem . 1/1993 Sb., Ústava eské

republiky a Listinou základních práv a svobod. Dal ím vymezením pro prevenci kriminality
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je trestní ád, kde v Hlav  první, v § 1 Obecných ustanovení, je uvedeno: Trestní ízení musí
p sobit k upev ování zákonnosti, k p edcházení a zamezování trestné innosti, k výchov

ob an  v duchu d sledného zachovávání zákon  a pravidel ob anského sou ití i estného
pln ní povinností ke státu a spole nosti . V §158 odst. 1 tého  zákona je konstatováno:

Policejní orgán je povinen na základ  vlastních poznatk , trestních oznámení i podn t

jiných osob a orgán , na jejich  podklad  lze u init záv r o podez ení ze spáchání trestného
inu, u init v echna pot ebná et ení a opat ení k odhalení skute ností nasv d ujících tomu,

e byl spáchán trestný in, a sm ující ke zji t ní jeho pachatele; je povinen init té  nezbytná

opat ení k p edcházení trestné innosti . Dal í právní normou, která se problematiky

prevence dotýká, je zákon NR . 283/1991 Sb. o Policii eské republiky, v n m  v § 47

odst. 3 je ustanovení, podle n ho  policejní útvary upozor ují orgány a osoby uvedené v odst.

1 na skute nosti, které se dotýkají jejich innosti a mohou vést k ohro ení nebo poru ení

ve ejného po ádku anebo ohro ení bezpe nosti osob nebo majetku.

3.1  Vymezení základních pojm

Prevence kriminality p edstavuje komplex opat ení sociální prevence, situa ní
prevence, v etn  informování ve ejnosti o mo nostech ochrany p ed trestnou inností

a pomoci ob tem trestných in . Cílem preventivní politiky je sní ení míry a záva nosti trestné

innosti a zvý ení pocitu bezpe í ob an . Preventivní aktivity se uskute ují na celostátním,

regionálním i místním stupni a v ka dém tomto p ípad  na primární, sekundární a terciární

úrovni.

Sociální prevence se sna í pozitivn  p sobit na chování potencionálních
pachatel  trestné innosti a vyvolat ádoucí zm nu v jejich sociálním prost edí (v rodin ,
kole, komunit  apod.). Zam uje se zejména na rizikové skupiny d tí a mláde e s ji

zaznamenanými kriminálními delikty, s výchovnými problémy, ze sociáln  nevyhovujícího

prost edí, bez sociálního zázemí (nap . 18 letí opou t jící d tské domovy i výchovné ústavy),

experimentující s drogou, sociáln  handicapované skupiny jako jsou bezdomovci, drogov

závislí, osoby provozující prostituci, osoby propu t né z výkonu trestu odn tí svobody.

Do okruhu sociální prevence jsou azeny projekty nabízející sportovní aktivity, zájmové

a vzd lávací aktivity, krizová a poradenská za ízení a také osv tová innost.17)

17) srov.: Gjuri ová, J. Strategie prevence kriminality v eské republice, Policista, 1997, 5, p íloha, str. 1.
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Situa ní prevence spo ívá v opat eních, je  sni ují mo nost spáchání trestného
inu a zvy ují pravd podobnost odhalení pachatele. Orientuje se tedy na odstra ování
p íle itostí pro páchání trestných in , na omezování kriminogenních situací a na zvy ování

rizika dopadení a odhalení pro potenciální pachatele. Situa ní prevence je relativn  levná,

klade minimální nároky na personální a materiální zabezpe ení a má rychlý a pom rn  snadno

statisticky m itelný efekt. Její ú innost je podmín na trváním p im ených opat ení.

Mezi projekty situa ní prevence pat í m stské kamerové dohlí ecí systémy, pulty

centralizované ochrany, osv tlení, spojovací, výpo etní a dal í technické za ízení.

Prevence viktimnosti a pomoc ob tem trestných in  je zalo ena na konceptech
bezpe ného chování, diferencovaného s ohledem na r zné kriminální situace a psychickou

p ipravenost ohro ených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní,

psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci mo nosti

ochrany p ed trestnou inností.

Sociální a situa ní p ístupy se vzájemn  dopl ují v primární, sekundární a terciární
prevenci.

Primární prevence je orientovaná na celou spole nost, její instituce a ob any.
Spo ívá p evá en  v optimalizaci ivotních podmínek (zvlá t  sociálních a materiálních),

v pé i o nále ité fungování v ech prosociálních aktivit, které vedou k vhodné socializaci

jedinc  a pozitivnímu rozvoji spole nosti. Zahrnuje p edev ím výchovné, vzd lávací,

volno asové, osv tové a poradenské aktivity zam ené zejména na nej ir í ve ejnost. Zvlá tní

pozornost je zam ena na pozitivní ovliv ování d tí a mláde e (vyu ívání volného asu,

mo nosti sportovního vy ití). T i t  primární prevence spo ívá v rodinách, ve kolách

a kolských za ízeních a v lokálních spole enstvích.

Sekundární prevence je cílen  orientovaná na rizikové jedince a skupiny osob,
u nich  je zvý ená pravd podobnost, e se stanou pachateli nebo ob mi trestné innosti

(specializovaná sociální pé e), na spole ensky ne ádoucí jevy (nap . drogové a alkoholové

závislosti, zá koláctví, gamblerství, vandalismus, dlouhodobou nezam stnanost) a p í iny

kriminogenních situací.

Terciární prevence p edstavuje resocializa ní opat ení, jejich  objektem jsou ti,
kte í ji  trestný in spáchali. Zam uje se na lokality, které ji  byly kriminalitou zasa eny, a

na osoby, které se ji  staly ob mi trestných in . Jejím cílem je udr et dosa ené výsledky

p edchozích intervencí a rekonstrukce nefunk ního sociálního prost edí.18)

18) srov.: Kuchta, J. a kolektiv. Kriminologie, I. ást. Brno: MU, 2002, str. 116-117.
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Z uvedeného je z ejmé, e prevence kriminality zahrnuje irokou paletu rozli ných

aktivit vyvíjených celou adou subjekt . P edcházení kriminalit  zdaleka není zále itostí pouze

orgán  trestní justice. Podílejí se na ní státní instituce p sobící ve sfé e sociální kontroly, ale

i instituce nestátní, r zná zájmová a politická sdru ení ob an , církve a jiné nábo enské

organizace, soukromoprávní instituce, ob anské iniciativy, nadace aj.

3.2 Prevence kriminality v eské republice

V R byly institucionální podmínky pro rozvoj preventivní politiky vytvo eny v roce

1993, kdy byl usnesením vlády . 617 o projednání koncepce a programu prevence kriminality

p i Ministerstvu vnitra z ízen meziresortní koordina ní a metodický orgán - Republikový

výbor pro prevenci kriminality (dále jen Republikový výbor ). Garantem prevence
kriminality v R bylo ur eno Ministerstvo vnitra a policie. leny Republikového výboru jsou

zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních v cí, Ministerstva kolství,

mláde e a t lovýchovy, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany, Ministerstva

zdravotnictví, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Nejvy ího státního

zastupitelství, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Rady vlády R

pro zále itosti romské komunity. P edsedou Republikového výboru je  ministr vnitra

a výkonným místop edsedou je jeho první nám stek, do jeho  gesce spadá oblast
ve ejného po ádku a bezpe nosti. Úkoly související s inností sekretariátu Republikového

výboru plní odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.

P edm tem innosti Republikového výboru je vytvá ení preventivní politiky vlády

na meziresortní úrovni a podpora její realizace na úrovni místní. Rozhoduje i o p id lování

finan ních prost edk  na projekty vytvá ené v rámci jednotlivých preventivních program

Republikového výboru.

Základním pilí em systému prevence kriminality v R je program prevence

kriminality na místní úrovni, k jeho  rychlému rozvoji výrazn  p isp l státní dota ní systém.
Preventivní programy se staly sou ástí sociální a bezpe nostní politiky m st (m sta z ídila

funkci mana era programu a vy le ují ve svých rozpo tech cílené ástky na prevenci

kriminality). Byla vytvo ena sí  prevence, a to jak virtuální prost ednictvím elektronických

médií, tak i faktická, zalo ená na vzájemné vým n  informací a na osobních vztazích.

Za nejefektivn j í jsou pova ovány projekty na z izování m stských kamerových
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dohlí ecích systém  (dále jen MKDS ). Základní charakteristikou MKDS je jejich preventivní

funkce - vytvá ení bezpe ných zón v exponovaných lokalitách. MKDS slou í k dohledu

na dodr ování ve ejného po ádku a k p edcházení trestné innosti a p estupk . Zvy ují pocit

bezpe í ob an  v monitorovaných lokalitách.

V oblasti sociální prevence byly prioritn  podporovány projekty sm ující k prevenci

kriminality mláde e. Pat í sem vybavení kolních h i  otev ených v odpoledních hodinách

pro ve ejnost, sídli tní a meziblokové sportovní plácky, skate a in line areály.

Z pr b ného vyhodnocování program  prevence kriminality na místní úrovni vyplývá,

e v ad  m st se výrazn  zkvalitnila sí  preventivních sociálních aktivit, zlep ila se spolupráce

mezi subjekty, které je zabezpe ují, stejn  jako jejich koordinace na místní i regionální úrovni.

Zejména díky dob e vytipovaným opat ením situa ní prevence dochází ke stabilizaci

nebo dokonce poklesu vývoje trestné innosti v o et ených  lokalitách.

Navrhovaná Strategie prevence kriminality na léta 2004 - 2007 vychází

z analytických materiál  popisujících aktuální stav a vývoj kriminality a vnímání pocitu

bezpe nosti ob an , zku eností z realizace preventivních program  v uplynulém období,

z kriminologických výzkum  a ze zahrani ních trend  v oblasti prevence.

Prioritou je omezování p íle itostí k páchání trestných in . Konkrétn  se jedná
o aktivity orientované na identifikaci podmínek, které umo ují pachatel m dopou t t

se trestné innosti s minimální mírou rizika a vysokou pravd podobností zisku.

Bude pokra ovat podpora program  prevence kriminality na místní úrovni,
jejich  cílem je ochrana lokálních komunit p ed kriminalitou, zvy ování pocitu bezpe nosti

ob an , kooperace v ech institucí p sobících na místní úrovni v oblasti prevence, v etn

integrace policie do preventivních aktivit na místní úrovni. To se týká zejména projekt

sm ujících k omezování tzv. pouli ní trestné innosti a dal ích trestných in  ohro ujících

pocit bezpe nosti ob an . Nov  budou do programu za azeny i projekty prevence v doprav .

Z hlediska cílových skupin p jde zejména o projekty zam ené na d ti a mláde ,

sociáln  vylou ené skupiny a komunity a ob ti trestných in , v etn  ob tí domácího
násilí.

Podporovány budou centráln  vyhla ované preventivní programy zam ené

na specifické problémy, jejich  e ení není na místní úrovni mo né, a p i nich  je ádoucí

interdisciplinární p ístup. Cílem t chto program  je pru n  reagovat na negativní trendy

v oblasti kriminality a tvorba metodických postup  p i zpracování projekt , které budou

zahrnovat i doporu ení v oblasti personálního a finan ního zabezpe ení. V rámci této
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kategorie program  bude p ipravován i program prevence korup ního jednání.

D raz bude kladen na dal í zkvalit ování systému prevence kriminality
po stránce analytické, vyhodnocovací, personální, informa ní a metodické a na zaji t ní

rovnocenného postavení preventivního systému R v rámci obdobných systém
demokratických zemí.

Z hlediska dopadu na kapitolu V eobecná pokladní správa státního rozpo tu

se p edpokládá v letech 2004 - 2007 na rozvoj prevence kriminality na místní úrovni

a realizaci meziresortních specifických program  vy len ní ástky 380 mil. K .

Metodická, koncep ní a finan ní podpora vlády m st m a obcím zatí eným vysokou

mírou kriminality je realizována prost ednictvím Programu prevence kriminality na místní

úrovni - Partnerství. Program Partnerství umo uje na místní úrovni rychle reagovat

na aktuální negativní vývoj trestné innosti a dal ích sociáln  patologických jev . Konkrétn

se jedná o iniciaci a finan ní podporu aktivit sociální a situa ní prevence orgán  státní správy,

samosprávy, policie a nevládních organizací zam ených na sní ení kriminality ve m stech

a obcích. Za realizaci a koordinaci program  nesou odpov dnost zastupitelstva obcí.

Základem programu Partnerství je sou innost subjekt  zapojených do problematiky

prevence kriminality. Záb r programu je podmín n místní situací v oblasti vývoje sociáln

patologických jev , pot ebami, zájmem a schopnostmi lidí a finan ními prost edky. Hlavním

cílem programu Partnerství je zvy ování pocitu bezpe í ob an  a sni ování kriminality
ve m stech a obcích.

Program Partnerství p edstavuje inovaci Programu prevence kriminality na místní

úrovni (p vodn  Komplexního sou innostního programu prevence kriminality na místní úrovni

- tzv. KSP), který byl v letech 1996 - 2004 postupn  realizován v 95 m stech R s po tem

obyvatel nad 10 tisíc. V rámci program  t chto m st bylo podpo eno p es 3 tisíce projekt

v celkové ástce p es 550 milion  korun.

Pro rok 2005 byla Republikovým výborem na projekty prevence kriminality v rámci

programu Partnerství schválena dotace v celkové vý i 72 374 000 K .

V oblasti mezinárodní spolupráce odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra byla

primární pozornost v nována aktivní ú asti na práci Evropské sít  pro prevenci kriminality.

R do práce sít  pln  zapojila ihned po vstupu R do EU. K prvním úkol m pat ila

prezentace prevence kriminality v R na tomto fóru.
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3.3 Prevence kriminality v zahrani í

Ve vysp lých demokratických státech je koordinace preventivních aktivit v celostátním

m ítku obvykle sv ována meziresortnímu orgánu, p i len nému k vlád . Skládá se z t ch

len  vlád, v jejich  kompetenci jsou zejména otázky ve ejné bezpe nosti, justice, sociální

politiky, kolství a zdravotnictví, územní plánování apod. Orgán m e být dopln n

p edstaviteli nestátních orgán  a institucí, jejich  innost má preventivní význam. Na místní

úrovni plní tuto úlohu orgány regionálních a místních rad pro prevenci kriminality z izované

v místech, kde se kriminalita stává záva ným spole enským problémem. Jejich z ízení

je ponecháno na v li regionálních a místních orgán  územní samosprávy. Nejsou pod ízeny

centrálnímu orgánu, kontakty se omezují na metodickou pomoc ze strany centra a

na vzájemnou vým nu informací a zku eností.

Zmín ným institucím jak na centrální, tak na místní úrovni p íslu í vedle koordina ní

úlohy té  role koncep ní, uskute ovaná na základ  dobrých znalostí kriminogenních

charakteristik p íslu ného území. Pokud jde o konkrétní preventivní systémy jednotlivých

evropských zemí, je mo no je rozd lit podle zp sobu koordinace prevence a podle

koordinujících subjekt .

Ve Spolkové republice N mecko (dále jen SRN ), kde je preventivní innost sv ena

p edev ím policii, je prevence organizována na národní, regionální i místní úrovni. Preventivní

aktivity policie jsou zam eny p edev ím na poradenskou innost, spolupráci s ob any

a spolupráci s nepolicejními a nevládními institucemi (nap . s bezpe nostním pr myslem,

poji ovnami apod.). V policii jsou preventivní aktivity koordinovány Výborem pro prevenci

kriminality, který je poradním orgánem tvo eným zástupci jednotlivých zemí a federálních

ú ad . Výbor sestavuje programy kriminální policie na úseku prevence.

Ve výcarsku je prevence garantována policií, v ur itých oblastech má kompetence

i prokuratura. Prevence je organizována p evá n  na kantonální úrovni. V roce 1982 byl

z ízen Koordina ní ú ad pro prevenci kriminality, který ka dých p t let sestavuje projektový

tým. Preventivní programy jsou financovány jednotlivými kantony.

V Rakousku, kde je prevence organizována obdobn  jako v SRN p edev ím policií, byl

ustaven tzv. Krimináln -policejní informa ní ú ad. Prevence je realizována na celostátní,

regionální i místní úrovni a je upravena zákony o policii. Je zam ena na poradenství a práci

s ob any, pozornost je v nována potencionálním ob tem delikt .

Ve Velké Británii na rozdíl od n mecky mluvících zemí garantují prevenci
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krom  policie i dal í resorty. V roce 1986 byla z ízena ministerská skupina pro prevenci

kriminality, v jejím  ele stojí ministr vnitra. Má za úkol p edev ím koordinovat strategii

prevence. Celostátní p sobnost má také Stálá konference ministerstva vnitra o prevenci

kriminality. Schází se jedenkrát ro n  k projednání zpráv pracovních skupin, v nich  jsou

zastoupeny r zné orgány. Rozvíjení a podporu preventivních aktivit provádí Útvar prevence

kriminality ministerstva vnitra. Výcvikové st edisko pro prevenci kriminality ministerstva

vnitra p ipravuje policisty pro preventivní práci, zejména pro zapojování ob an  do prevence

kriminality.  Od  roku  1988  e í  problémy  kriminality  na  místní  úrovni  Koncern  pro  e ení

problém  kriminality.

Jiným zp sobem je prevence organizována nap . ve védsku. Ji  v roce 1974 zde byla

ustavena Národní rada pro prevenci kriminality. Jde o nezávislý orgán podléhající ministerstvu

spravedlnosti. innost je zam ena na shroma ování informací o kriminalit  a jejich analýzu,

podporu výzkumu p í in kriminality a její prevence, koordinaci trestní politiky. Od roku 1991

se formují místní orgány prevence kriminality, jejich  vznik byl iniciován Národní radou

pro prevenci kriminality ve spolupráci s Národním policejním sborem.

Také v Dánsku a Norsku jsou z ízeny Rady pro prevenci kriminality. V Dánsku

pracuje Rada pro prevenci kriminality ji  od roku 1971, funguje p i ministerstvu spravedlnosti

a pracuje na národní úrovni. Jejím p edsedou je národní policejní komisa . Na prevenci

kriminality se podílí také Útvar prevence zlo innosti policejních sbor , Odd lení A národního

komisa e a Odd lení prevence kriminality. Prevence je zárove  rozvíjena na regionální a místní

úrovni a je zam ena zejména do oblasti technické prevence, poskytování informací

preventivního charakteru a odstra ování následk  kriminality.

Pokud jde o Francii, prevenci kriminality je zde v nována zna ná pozornost ji

od konce 70. let. v Roce 1983 byla z ízena Národní rada pro prevenci kriminality, v jejím

ele stojí p edseda vlády. Tato rada na národní úrovni koordinuje innost regionálních

a místních orgán  zabývajících se prevencí, studuje kriminalitu a informuje ve ejnost o této

problematice, zpracovává návrhy na preventivní opat ení, ú astní se legislativního procesu

v oblasti prevence kriminality. Rady prevence existují také na regionální úrovni v jednotlivých

departementech. Významnou úlohu v prevenci kriminality ve Francii má policie. V roce 1989

byl p i úst edním editelství m stské policie pracujícím v rámci Generálního editelství

francouzské národní policie z ízen Subdirektoriát pro prevenci kriminality a sociální ochranu,

který p edev ím prosazuje preventivní p ístupy v r zných oblastech policejní innosti,

rozpracovává praktické a teoretické problémy prevence kriminality a propaguje informace
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o prevenci kriminality mezi policisty a ve ejností. P ednosta Subdirektoriátu zastupuje resort

ministerstva vnitra v Národní rad  pro prevenci kriminality.19)

V zemích bývalého východního bloku zpravidla p etrvává pojetí prevence, v n m

koordinující roli hraje prokuratura. P i budování nových systém  prevence, odpovídajících

zm n ným spole ensko-politicko pom r m, v ak lze i v této oblasti o ekávat ur ité zm ny.

Evropská sí  prevence kriminality (dále jen sí ) existuje od roku 2001. Byla zalo ena

rozhodnutím Rady EU 2001/427/JHA. Tou hlavní my lenkou vedoucí k zalo ení sít  byla

pot eba jak rozvoje r zných aspekt  prevence kriminality na úrovni celé EU, tak i podpora

aktivit v oblasti prevence kriminality na místní i národní úrovni.

Základ pro aktivity v oblasti prevence kriminality na úrovni celé EU dala

Amsterodamská smlouva. Podle lánku 29 Amsterodamské smlouvy bude EU zaji ovat svým

ob an m prostor svobody, bezpe í a spravedlnosti. Jako prost edek k dosa ení tohoto cíle

je zmín na prevence zlo inu, a to jak organizovaného, tak i jiného . Pro informaci je t eba

uvést, e p ed vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost byla mo nost spole né politiky

v oblasti prevence kriminality omezena pouze na organizovaný zlo in a s ním spojenou dal í

kriminalitu.

Hlavními cíli sít  je p edev ím identifikace osv d ených postup  v oblasti prevence

kriminality a vzájemné sdílení zku eností mezi lenskými státy, shroma ování

a vyhodnocování informací o kriminalit  a preventivních aktivitách, usnadn ní vým ny

informací uvnit  sít , rozvoj spolupráce mezi lenskými státy, podpora vytvá ení strategií

prevence kriminality od úrovn  lokální a  po úrove  národní, organizování seminá

a konferencí s cílem podpo it a zvý it kvalitu dosavadních aktivit v oblasti prevence

kriminality.

3.4 Stav prevence kriminality policist

Máme-li vymezit pojem prevence kriminality policist , je nutné vycházet z obecného

vymezení pojmu prevence kriminality v p edchozí ásti. Bude se tedy jednat o soubor

specifických opat ení v rámci Ministerstva vnitra a policie, za ú asti spole enských institucí,

ve ejnosti a médií. Ve keré aktivity jsou cíleny k p edcházení páchání trestné innosti

19) viz. Zapletal, J. a kolektiv. Kriminologie, díl I., obecná ást. Praha: Policejní akademie R 2001, str.
107,108.
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policist , eliminaci p í in a podmínek pro vznik a vývoj této trestné innosti.

Podle okruhu adresát  prevence kriminality je tato len na následovn :

· primární prevence kriminality policist  ovliv uje p í iny páchání trestné innosti policisty

a celkovou situaci v policejním sboru. V oblasti primární prevence jsou objekty

preventivního p sobení v ichni policisté. Má za cíl p sobit na policisty za ú elem

zvy ování morální, právní i osobní odpov dnosti za ádný výkon slu by a dodr ování

právních p edpis  i zásad slu ného chování v dob  mimo slu bu;

· sekundární prevence má za cíl realizovat konkrétní opat ení s cílem ztí it páchání trestné

innosti policist  a odstranit podmínky ovliv ující rozhodování pachatele k trestnému

inu;

· terciární prevence je zam ena na ty pachatele z ad policie, kte í ji  spáchali trestný in.

Ke zhodnocení stavu prevence kriminality policist  je t eba p istupovat s v domím,

e z d vodu neexistence oficiálního systému prevence kriminality policist  a rozporuplnosti

jednotlivých hodnotících výstup  a to jak ze strany nezávislých spole enských organizací,

které sledují innost policie, tak z pohledu p edstavitel  eské politické scény, zástupc

policejního managamentu, ve ejnosti, médií nebo p ímo adových policist , je zna n  obtí né.

Z pohledu ob anské spole nosti je patrn  nyn j í období op tovn  poznamenáno

n kolika záva nými skandály a v t ím mno stvím nesrovnalostí r zného druhu, je  se týkají

neodpovídající innosti nebo naopak ne innosti policist . D v ra ob an  v policii

zaznamenala v roce 2004 dal í pokles, a to na zhruba 40 %, ím  policie ustoupila z nesnadno

vydobyté pozice období 2001 - 2002. Nepochybn  jde o reflexi mediální prezentace

policejních neúsp ch , nekvalitní práce, etných opomenutí, jako  i poukaz  na profesionální

selhání i p ímo trestnou innost, jich  se policisté m li dopustit.

Dle aktuální zprávy eského helsinského výboru do lo v období 2003-2004 (nejspí e

shodou okolností a sou asn  zákonit ) k obna ení n kterých v cí, které se ji  del í dobu

nepochybn  skryt  v policejní struktu e vyskytovaly a p itom dle relevantních zji t ní nebyly

dosud ú inn  e eny. Je nyní otázkou, zda je uvedené mno ství pochybení mo no stále

pova ovat za jednotlivá, izolovaná selhání nebo spí e za systémovou vadu, nedostate nost

ehosi podstatného v organizaci, ízení a kontrole policie.

Na redukci kriminality policist  mají vliv, dle expert , kte í prezentovali svoje názory

ve studii Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (prezentované v roce 2002), zásahy

p ímo v systému policie, a to p edev ím:

· p ísn j í výb r budoucích policist ;
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· zlep ení p ípravy policist  na slu bu;

· zvý ení osobní odpov dnosti vedoucích pracovník  policie.

Zlep ení kontroly policie se jim v ak jako d le itý prost edek k redukci kriminality policist

nejevilo. Respondenti z laické ve ejnosti byli razantn j í ve svých postojích v této otázce,

na rozdíl od expert  vid li mo nosti redukce kriminality policist  jak v systému uvnit  policie,

tak i zásahy zven í - lep ím platovém ohodnocení policist , zkvalitn ní kontroly v ech lánk

policie a zm n  prost edk , které lze zneu ít p i výkonu pravomoci policisty, a té

v intenzivn j í obran  samotných ob an  proti kriminalit  policist . Jako konkrétní mo nosti

redukce trestné innosti navrhovali nap .:

· zakázat vybírání pokut v hotovosti;

· odstranit fronty;

· legalizovat slu by na úplatu - nap . oficiální prodej registra ních zna ek s hezkými

ísly;

· vysadit (a odvézt, p ípadn  spálit) dve e  u v ech kancelá í, kde zam stnanci mají

slou it ve ejnosti;

· zavést pravidla (standardy) kvalitního výkonu slu by policisty a následné periodické

vyhodnocování její kvality.

Ur itým ukazatelem úrovn  prevence kriminality jsou oficiální statistické informace

o kriminalit  policist  zpracovávané Inspekcí MV.

V neposlední ad  p isp lo, na po átku leto ního roku, ke zlep ení situace na poli

prevence kriminality policist  p ijetí Etického kodexu policie (úplné zn ní viz p íloha).

Smyslem etického kodexu policie a d sledkem jeho dodr ování by m lo být prohloubení

d v ry ob an  v policii, zlep ení image policie a její profesionalizace. Optimalizace vztahu

ve ejnosti a policie je nezbytnou podmínkou úsp ného pln ní sociálních funkcí policie

v demokratickém právním stát .

3.5 Místo st edních policejních kol v systému prevence kriminality policist

Hlavním posláním st edních policejních kol je profesní p íprava policist
pro výkon funkcí na základních útvarech slu eb policie, výchova a vzd lávání státních

ú edník  s perspektivou práce v policii nebo v orgánech státní správy a samosprávy.

V dubnu roku 2003 bylo v rámci realizace projektu Za azení lidských práv, respektu

k men inám a jejich ochrany a profesní etiky do profesní p ípravy policie eské republiky



-   37 -

a práce eské policie , z ízeno na St ední policejní kole MV v Praze St edisko pro lidská

práva a profesní etiku. P ípravné práce p edcházející tomuto vzniku (zpracování koncepce,
analýza pot eb a mo ností, zaji t ní podpory, apod.) se odehrály mnohem d íve (p ibli n

od roku 2002).

Projekt  byl vypracován ve spolupráci St ední policejní koly MV v Praze s Policejní

akademií Nizozemí, s nizozemským Odborem pro policejní mezinárodní spolupráci (NCIPS),

s Národním institutem Nizozemí pro výcvik a výb r policist  (LSOP) a s Nizozemským

helsinským výborem. Byl schválen Ministerstvem zahrani ních v cí Nizozemí a financován

z Programu sociální transformace ve st ední a východní Evrop  (MATRA).

Cílem projektu je zdokonalit za azení lidských práv a profesní etiky do práce
policie prost ednictvím program  v rámci základní odborné p ípravy a dal ího profesního

vzd lávání a s podporou u ití nových znalostí, p ístup  a dovedností v ka dodenní práci

policist . K dosa ení tohoto cíle p isp lo zejména vytvo ení institucionálního prost edku -

St ediska, jako to instituce profesní, informa ní a dokumenta ní d le itosti s ohledem

na výcvik policist  k respektu v i lidským práv m a k profesní etice.

Odstran ní neprofesionálního chování je jak výzvou pro policii, tak mo ností ukázat

otev enost a zvý it d v ru ob an  v systém trestní spravedlnosti. Pokud hodnotíme tyto

procesy zm n, m eme vyvodit, e zásadní roli tu hraje ka dý jednotlivý policista, a to

v n kolika sm rech: p i vy izování stí ností, v roli p íkladu pro své kolegy, p i vy et ování

podez elých a vyslýchání sv dk , p i e ení naru ování ve ejného po ádku, apod.

Smyslem innosti St ediska pro lidská práva a profesní etiku je:

· posílit význam profesní etiky policist  a zam stnanc  policie;

· p isp t ke zm n  image policie;

· získat nové dovednosti p edev ím v oblasti komunikace s ve ejností;

· p isp t k vy í profesionalit ;

· pomoci k dosa ení shody mezi správným jednáním a efektivním výkonem práce;

· p isp t ke zvý ení respektu k práci policie ze strany ve ejnosti;

· p isp t k plnému dodr ování lidských práv a respektu k men inám v práci policie

· zajistit, aby dodr ování norem profesionálního jednání se stalo nedílnou sou ástí výkonu

policejních funkcí, a aby respektování a ochrana lidských práv nebyly pouze prost edky

k dosa ení cíle, nýbr  cílem samy o sob .

Pokud v ak má být dosa eno dlouhodobých zm n, pot ebují jednotliví policisté

podporu svých nad ízených, hlub í zm ny v policejní kultu e i v ir í spole nosti. Proto jsou
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i cílovými skupinami:

· studenti st edních policejních kol;

· studenti kolních policejních st edisek;

· u itelé st edních policejních kol;

· instrukto i kolních policejních st edisek;

· policisté;

· st ední a vy í management policie;

· zam stnanci Ministerstva vnitra a policie.

Tyto aktivity mají nepochybn  svoje opodstatn ní, o em  sv d í nap íklad výsledky

pr zkumu, který provedli v roce 2004 sociologové Ministerstva vnitra. Mezi alarmující

výstupy tohoto pr zkumu pat í zji t ní, e ka dý tvrtý lov k, který nastupuje k policii,

je náchylný ke korupci. est stovek ák  m lo v dotaznících odpov d t, jak vnímají ty i
modelové p ípady, a zda by je v praxi oznámili nad ízeným. První p íklad popisoval situaci,

kdy policista známému p inese informace ze slu ebních databází, druhý zmi oval p ípad,

kdy policista cizinecké policie za vy ízení pobytových formalit p ijme úplatek od cizince. T etí

model vylí il policistu, který p ijal peníze za dopravní p estupek do vlastní kapsy, poslední

nastínil policistu, který zatajil, e jeho kolega ídil opilý. U 74% student  objevili sociologové

náznaky p edpoklad  ke korup nímu chování, 40% student  vykazovalo vysokou míru

náchylnosti ke korupci (p íloha, graf . 5).

K tomuto stavu se vyjád ilo n kolik politik . len sn movního výboru pro obranu

a bezpe nost poslanec Radim Turek uvedl: Tato zji t ní jsou okující. Nelze je v ak p i ítat
policii. Tito lidé teprve v policii za ínají, tak e jde o d kaz neut ené hodnotové orientace

celé eské spole nosti. Ukazuje se, e mladí lidé se snáze odvracejí od morálních zásad

a podléhají snáze poku ením ne  star í generace. To, e nem eme vkládat nad je v mladé,
vzniklo p ed deseti a  patnácti lety, kdy ekonomika p edbíhala právo a bankovní konto

se stalo mírou úsp chu.  Radim Turek rovn  ozna il za kodu odlo ení platnosti zákona

o slu ebním pom ru a zásady, e proviniv í se policista bude vylou en ze sboru bez práva

na výsluhu a podobn . Policisté musí být motivováni mravn  i materiáln . Jinak se zm ny

nedo káme,  dodal.20)

Také stínový ministr vnitra ODS Ivan Langer zji t ní pr zkumu na st edních kolách

ozna il za velmi patné zprávy. Podle n j to jen ukazuje, e policisté nemají pot ebné morální

a volní vlastnosti a nikdo ze sou asného vedení d razn  nesleduje tento trend. Pokud

20) viz: Bla ek,P. Úplatní strá ci zákona hned tak nevymizí. Právo 24.5.2005.
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se nastupující policisté dostávají do zkorumpovaného prost edí, pak není ani ance
na zlep ení. Zvlá t  kdy  proh e ky policist  nejsou tvrd  a nekompromisn  trestány,  míní

Langer. Zd raznil, e tvrdá výb rová pravidla je t eba uplatnit u  p i výb ru zájemc

o policejní slu bu.20)

len sn movního výboru pro obranu a bezpe nost poslanec Pavel Severa (KDU- SL)

tvrdí, e policisty demoralizuje patná motivace policist  p i odm ování. Je t eba
je odm ovat za práci a platit jim p es asy. A neodm ovat je za to, e v policii slou í t icet

let. Ve kolách je t eba vést studenty k profesionální hrdosti. Nebrat do policie ty, kte í

v policejní slu b  vidí zdroj vedlej ích nezákonných p íjm ,  ekl Severa.20)

Mluv í ministerstva vnitra Radka Ková ová zd raznila, e trestná innost policist

je p ísn  stíhána. Uvedla, e ve výcviku policist  ve kolách bylo upu t no od pouhých

protikorup ních p edná ek a byly zavedeny nové metody. Studenti policejních kol jsou

v sou asné dob  vta eni do modelových situací, které potom z r zných hledisek posuzují.

Výcvik pro u itele a lektory probíhal pod vedením americké univerzitní profesorky, která má
zku enosti s výcvikem v izraelské armád ,  uvedla s tím, e do výcviku k morální

a profesionální hrdosti jsou zavád ny dal í metody, které se osv d ily v demokratických

zemích.20)

Rekapitulace
Prevence kriminality p edstavuje komplex bezpe nostních a sociálních opat ení

v rámci celostátním, regionálním i místním. Lze konstatovat, e úrove  prevence
kriminality v R, i podle srovnání s dal ími evropskými zem mi, je velmi dobrá.
Specifickou prevencí je prevence kriminality policist , její posouzení je v ak zna n

problematické. Výchovný a vzd lávací proces ve st edních policejních kolách klade
d raz na získání pot ebných v domostí, osvojení vhodných návyk  a pochopení

princip  policejní práce. Od sou asných i budoucích policist  se o ekává znalost
a ovládání iroké kály zp sob  adekvátního profesionálního jednání.
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4. Návrh systému prevence kriminality policist

Nejú inn j ím prost edkem v boji s trestnou inností policist  je p esv d it samotné

policisty o neslu itelnosti tohoto jednání s výkonem jejich funkce. Je to v ak úkol nejt í,

který vy aduje vytvo ení dlouhodobé strategie týkající se:

· zvý ení nárok  na uchaze e o místo policisty (osobnostní charakteristiky);

· vytvo ení a d sledné prosazování mravního kodexu v innosti policie;

· zavedení povinných kolení zam ených na zvý ení právního pov domí a mravního

sebeuv dom ní policist ;

· transparentnost, pravidelné seznamování policist  s trestnou inností jejich koleg ;

· vytvo ení systému v asného varování (nap . rizikové faktory výskytu korupce u policie);

· opat ení omezující korup ní p íle itosti:

- zavedení bezhotovostního styku s pachateli p estupk ;

- zavedení p esn j ího a jednozna n j ího pokutového sazebníku;

- zp ehledn ní a zjednodu ení norem regulujících innost policist  apod.

Je  t eba  se  smí it  s  faktem,  e boj se sní ením trestné innosti policist  nebude

snadný a krátkodobý. Jeho úsp nost bude podmín na komplexností, irokospektrálností,
systematickým a dlouhodobým uplat ováním. Jedno, resp. n kolik ojedin lých opat ení, nemá

anci na úsp ch. Jednotlivá opat ení se musí vzájemn  dopl ovat, musí být asov  i ú elov

provázaná. Strategie boje s trestnou inností policist  by m la obsahovat

jak preventivní, tak i represivní opat ení a m la by zasahovat do v ech úrovní
(individuální, institucionální, celospole enské), které s ne ádoucím chováním policist  souvisí.

Zárove  platí, e zavedení preventivní strategie je t eba dob e p ipravit, aby ji sami policisté

p ijali za svou. P esv d ení, e vykonávání smysluplné, spole ensky u ite né a vysoce

hodnocené práce, na kterou m e být policista hrdý, je jedna z nejú inn j ích bariér proti

trestné innosti v adách policie.

Do jakých oblastí tedy zam it aktivity sm ující ke sní ení kriminality policist ?

Z obecných znalostí o kriminalit  a její prevenci vyplývá, e podle objekt  preventivního

p sobení bude t eba prevenci rozd lit do oblasti primární, sekundární a terciární.
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4.1 Prevence primární

Aktivity v této oblasti je t eba soust edit na zvy ování morální, právní a osobní

odpov dnosti za ádný výkon slu by, dodr ování právních p edpis  i zásad slu ného chování

v dob  mimo slu bu v emi policisty, zejména pak specifickou skupinou s délkou slu by do 10

let a fyzického v ku 30 let. K docílení po adovaného stavu v této oblasti lze dosp t t mito

kroky:

1. Nov  vytvo ený a p ijatý etický kodex policisty uvést do praxe. Etický kodex je n ím

více ne  pouhým seznamem pracovních povinností, jejich  pln ní vy aduje zam stnavatel

od zam stnance za ú elem maximalizace svého zisku. Mravní kodex je formulován

za ú elem koordinace zájm  obecných (celospole enských) a soukromých (parciálních,

egoistických) ve smyslu nad azení zájm  celospole enských zájm m soukromým.
Posláním etického kodexu je orientace policist  na slu bu spole nosti ve jménu obecného

dobra (a  u  je tímto dobrem ochrana zdraví, ivota, bezpe nosti nebo intelektuální

a mravní rozvoj). To zvlá t  platí u povolání, u n ho  jsou velké pravomoci

a bezprost ední kontrola je obtí ná. Etický kodex má i svou ochranou funkci, m e

policist m poskytovat ochranu p i vy et ování sporných zásah .

2. Zdokonalit systém psychodiagnostických vy et ení p i p ijímacím ízení k policii.

Detailn  se zabývat jejich d ív j ím ivotem, klást v t í d raz na studijní výsledky,

motiva ními d vody jejich zájmu o policejní práci a zda nep icházejí z kriminogenního

prost edí.

3. Do priorit Ministerstva vnitra v rámci Strategie prevence kriminality za adit metodickou

innost pro tuto specifickou oblast prevence, p ípadn  z ídit p i odboru prevence orgán
odpov dný za tuto oblast. Stávající aktivity a návrhy opat ení Strategie prevence

kriminality na léta 2004 - 2007 sm ují pouze k prevenci korupce, která je jen ástí

celkové kriminality policist .

4. Vytvá et materiální p edpoklady k tomu, aby si policista svého zam stnání vá il a aby

neriskoval jeho ztrátu pro momentální prosp ch z úplatku nebo zneu ití svého postavení

v konkrétní v ci.

5. Klást d raz na vysokou vzd lanostní a profesionální úrove policist  za azených

v Inspekci MV a pr b né vytvá ení vhodných podmínek pro jejich dal í studium

a profesní rozvoj.
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6. Zefektivnit systém náhodné i pravidelné kontroly v rámci Ministerstva vnitra a policie.

V této souvislosti mimo ádn  zále í na d sledném a kvalifikovaném výkonu inspek ní

innosti ze strany Inspekce MV, na tvrdosti postoj  Policejního prezidia R i na solidní,

otev ené spolupráci s relevantní ástí nevládního spektra.

7. Projektový proces zavád ní systému ízení kvality - EFQM  posouvající policii

sm rem ke standard m Evropské unie udr et i po oficiálním skon ení projektu Evropské

unie. Bude nezbytné pozorn  sledovat a vyhodnotit (i na policii nezávislými zdroji)

výstupy projektu z hlediska jejich d sledné implementace a ádoucího dopadu do celé

policejní struktury. Bez trvalé udr itelnosti zavedených standard  nem e policie

ve srovnání s policejními sbory vysp lých stát  Evropské unie obstát.

8. Zlep it úrove  ídící práce na v ech stupních v rámci policie. Vedle n kterých

vynikajících a nadpr m rných jedinc  existuje nezanedbatelný po et profesn  vyhaslých,

ned sledn  jednajících a profesionáln  nevyhovujících slu ebních funkcioná

ve významných pozicích.

9. Zapojit eskou sekci International Police Association do p sobení na policisty

v klí ových oblastech policejní etiky, profesionálního výkonu policejní práce a celkového

charakteru policejní slu by ve smyslu motta SERVO PER AMIKECO, tj. slu ba

p átelstvím. V zahrani í jde zpravidla o respektovaný subjekt, který zprost edkovává

dobrou komunikaci mezi policií a ob any.

10. Kontrolní a stí nostní mechanismus policie nekoncipovat zásadn  jako interní, roz í it jej

o p sobení ob anské spole nosti se zvý eným vlivem na vlastní kontrolní proceduru.

11. Prost ednictvím médií poukazovat na negativní jevy v policii. Média sehrávají pozitivní

roli, akcelerují ve keré obranné mechanismy, které se sna í tyto negativní jevy

odstra ovat.

12. V novat pozornost záv r m a zji t ním eského helsinského výboru i dal ím

zainteresovaným institucím.

4.2 Prevence sekundární

Rizikovou skupinou, které je sekundární prevence ur ena, jsou zejména za ínající

policisté. K eliminaci ne ádoucích jev  doporu uji:

1. P i plánování výkonu slu by zohled ovat fakt, e nejv t í sklon k páchání trestné innosti
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mají mladí nezku ení policisté. Mo né riziko sní it spole ným výkonem slu by se star ím

zku eným kolegou.
2. Odpovídající pozornost vedení st edních policejních kol v novat tvorb  a u ívání

moderních studijních materiál  (obecných i specializovaných) v lidsko-právním a etickém

kontextu policejní práce. Po vzoru St ediska pro profesní etiku a výchovu k lidským

práv m rozvíjet provázanost odborné p ípravy a komplexní výchovy policist .

3. innost kolních policejních st edisek lépe koordinovat. Ve spolupráci se st edním

policejním kolstvím, p ípadn  Policejní akademií R zvý it jejich podíl na dovednostních

a výchovných kurzech.

4. V novat pozornost takzvaným indikátor m kriminality pod ízených policist ,

jako jsou nap .: dluhy, asté vyp j ování pen z, gamblerství, patná docházka

do zam stnání, stí nosti man elek.

5. Zji t ní o poru ení zákonnosti okam it  personáln  e it, vyvodit odpov dnost

konkrétních policist .

4.3 Prevence terciární

Terciární prevence je sm ována pachatel m trestného inu s cílem zabránit dal ímu

protiprávnímu jednání. P i spáchání trestného inu policistou je dosud ú inným zákonem

. 186/1992 Sb. o slu ebním pom ru p íslu ník  Policie R rozli ováno, zda je soudem ulo en

nepodmín ný trest odn tí svobody. V p ípad , e je tento trest ulo en, je policista propu t n

se slu ebního pom ru a terciární prevence není v rámci policie realizována. D vodem

pro propu t ní ze slu ebního pom ru nejsou p ípady, kdy je trestní ízení vedeno pro trestný

in spáchaný z nedbalosti, nebo nebyl-li po kozeným dán souhlas k trestnímu stíhání.

Podle dosud neú inného zákona . 361/2003 Sb., o slu ebním pom ru p íslu ník

bezpe nostních sbor , jsou d vody pro propu t ní se slu ebního pom ru:

· odsouzení pro trestný in spáchaný úmysln ;

· odsouzení pro trestný in spáchaný z nedbalosti a jednání, kterým byl trestný in spáchán,

je v rozporu s po adavky kladenými na p íslu níka bezpe nostního sboru;

· v ízení o úmyslném trestném inu bylo pravomocn  rozhodnuto o podmín ném zastavení

jeho trestního stíhání nebo bylo pravomocn  schváleno narovnání a jednání, kterým byl

trestný in spáchán, je v rozporu s po adavky kladenými na p íslu níka bezpe nostního
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sboru;

· poru ení slu ebního slibu tím, e se p íslu ník dopustil zavr eníhodného jednání, které má

znaky trestného inu a je zp sobilé ohrozit dobrou pov st bezpe nostního sboru.

Ji  samotné porovnání d vod  k propu t ní ze slu ebního pom ru (vý e uvedenými

právními normami) sv d í o posunu v této oblasti. Na kodu v ci je v ak skute nost,

e ú innost nového zákona byla odlo ena a  na 1.1.2007.

Rekapitulace
Tato ást bakalá ské práce uvádí mo né zp soby prevence trestné innosti

v adách policie. V dob , kdy je ve ejností voláno po v t í pr hlednosti
a transparentnosti policejní práce, není v silách zákonodárných orgán  zavést do praxe

ú inný nástroj prevence trestné innosti policist , kterým je nový zákon o slu ebním
pom ru. P ijetí etického kodexu police je jen polovi ním krokem ke zlep ení nep íznivé
situace.
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Záv r

 Kriminalita se b hem posledních desetiletí stala masovým sociálním jevem, který

ohro uje spole nost a p sobí materiální, sociální a morální kody. Informace o stavu,

struktu e a dynamice kriminality obsahuje eviden n  statistický systém kriminality zahrnující

údaje o v ech trestných inech a jejich pachatelích, ke kterým provád la policie trestní ízení

v etn  trestných in  spáchaných policisty. Poskytované údaje umo ují vyvozovat záv ry

o skute né kriminalit .

Za cíl své bakalá ské práce jsem si vytý il analyzovat v souladu se stanovenými
hypotézami vývoj kriminality policist  a úrove  prevence tohoto druhu kriminality, ov it

stanovené hypotézy a na podklad  získaných poznatk  navrhnout vhodný systém prevence

kriminality policist .

 Vzhledem k irokému tématickému okruhu obsahuje práce ten nejnutn j í kontext

zkoumaných otázek. Pro mne samotného znamenalo psaní práce osvojení si jistého pemza

znalostí a v domostí r zných v dních obor , nebo  interdisciplinární charakter je jedním

z atribut  sociální pedagogiky.

V bakalá ské práci jsem vycházel z následujících hypotéz:
1. Kriminalita policist  má dlouhodob  nar stající tendenci;

2. Na  trestné innosti mají nejv t í podíl policisté do 30 let v ku;

3.   Policisté se dopou tí r znorodé trestné innosti.

Ze získaných poznatk  a následn  provedené analýzy vyplývá:

1. Kriminalita policist  m la v letech 1997 a  2003 stoupající charakter. Po et
spáchaných trestných in  i po et obvin ných policist  v roce 2004 je v porovnání
s p edchozími roky nejni í, oproti roku 1997 je v ak stále vy í. Hypotéza . l

se potvrdila áste n .
2. Podstatná ást registrované trestné innosti byla spáchána policisty ve v ku do 30

let (mimo rok 2002). V roce 2004 spáchali tito policisté polovinu v ech objasn ných
trestných in . Hypotéza . 2 se potvrdila.

3. Nej ast j ím trestným inem policist  je zneu ívání pravomoci ve ejného initele.
Celkovou kriminalitu policist  v ak tvo í r znorodá trestná innost. Struktura
trestné innosti policist  vykazuje podle trestn  právní kvalifikace více jak 60

skutkových podstat. Hypotéza . 3 se potvrdila.
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Výsledkem analýzy statistických údaj  jsou zji t ní, ze kterých m eme usuzovat

na p edpokládané trendy kriminality policist . Nár st trestné innosti lze p edpokládat

v oblasti:

· po íta ové kriminality;
· trestných in  spáchaných v souvislosti s po íváním alkoholu a psychotropních

látek;

· trestných in  spojených s organizovaným zlo inem charakteristických svou
vysokou latencí;

· pojistných podvod ;
· nejroz í en j ího trestného inu - zneu ívání pravomoci ve ejného initele.
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Resumé

Ka dá spole nost pova uje kriminalitu za jev ohro ující její stabilitu. Pro kriminalitu

pracovník  státního aparátu a zejména policist  to platí obzvlá . D sledkem není nic jiného

ne  vytvo ení pok iveného obrazu policie jako celku, co  se odrá í na p ístupu ve ejnosti

k samotné existenci této struktury, její práci i autorit .

Ve ty ech kapitolách bakalá ská práce na téma Kriminalita p íslu ník  Policie R

a formy její prevence   je rozebrána problematika kriminality ve spole nosti i mezi policisty.
Práce poukazuje na pot ebu v novat tomuto sociáln -patologickému jevu zvý enou

komplexní, irokospektrální, systematickou a dlouhodobou pozornost. Upozor uje

na skute nost, e vývoj kriminality v Policii R svým zp sobem kopíruje vývoj ve stát  a e

komplikovanost tohoto problému spo ívá zvlá t  v latentní kriminalit  policist .

Zji t ní vyplývající z analýzy statistických údaj  ukazují, e kriminalita policist  má

spí e stoupající charakter a trestné innosti se dopou t jí zvlá t  mlad í policisté.

Navr ený systém prevence kriminality policist , obsahující konkrétní opat ení, je  mají

k eliminaci trestné innosti policist  p isp t, je výsledkem provedené analýzy potenciálních

zdroj  a p í in.
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Anotace

Bakalá ská práce na téma Kriminalita p íslu ník  Policie eské republiky a formy její

prevence  e í v rozsahu ty  kapitol problematiku kriminality p íslu ník  Policie R.

Základním cílem práce je provést analýzu kriminality p íslu ník  Policie R a navrhnout

vhodný systém prevence.

This work theses concentrates on topic Criminality of members of the Police of the

Czech republic and forms of its prevention  deals in 4 chapters with the problem of criminality

of members of the Police of the Czech republic. The main goal of this work is to analyze

criminality of members of the Police of the Czech republic and to suggest a suitable system of

prevention.

Klí ová slova

kriminalita, trestný in, pachatel, Policie eské republiky, statistika, systém prevence

kriminality

criminality, crime, offender, Police of the Czech republic, statistic, system of

prevention



-   49 -

Literatura a prameny (informa ní zdroje)

A. Ti t né prameny
1. Rezoluce Rady Evropy . 690/1979 - Deklarace o policii.

2. Zákon . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd j ích p edpis .

3. Zákon . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve zn ní pozd j ích

p edpis .

4. Zákon NR . 283/1991 Sb., o Policii R, ve zn ní pozd j ích p edpis .

5. Zákon NR . 196/1992 Sb., o slu ebním pom ru p íslu ník  Policie R, ve zn ní

pozd j ích p edpis .

6. Zákon NR . 361/2003 Sb., o slu ebním  pom ru p íslu ník  bezpe nostních sbor ,

ve zn ní pozd j ích p edpis .

7. Etický kodex Policie R, p íloha . 1 rozkazu policejního prezidenta . 1 ze dne

21. 1. 2005.

B. Knihy
1. Kaiser, G.: Kriminologie. Praha: C. H. Beck, 1994.

2. Klime , L.: Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1995.

3. Krej í, P., Kvapil, J., Semrád, J.: Postoje k vybraným profesním etickým normám

u poslucha  Policejní akademie R a Policie R. Praha: Policejní akademie R, 1997.

4. Kuchta, J. a kol.: Kriminologie I. Brno: MU - právnická fakulta, 2002.

5. Mare ová, A., Kotulan, P.: Kriminologické aspekty trestné innosti policist . Praha:

IKSP, 2001.

6. Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995.

7. Schelle, K. a kol.: Základy práva /1/ - ve ejné právo. Brno: Masarykova univerzita, 1994.

8. tablová, R. a kol.: Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Policejní akademie R, 1997.

9. Zapletal, J. a kol.: Kriminologie I. Praha: Policejní akademie R, 2001.

10. Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality. Praha, Policejní akademie R, 2000.

C. asopisy
1. Policista, 3, 1997.

2. Policista, 5, 1997.

3. Policista, 6, 1997.



-   50 -

4. Policista, 6, 1998.

5. Policista, 4, 1999.

6. Policista, 6, 1999.

7. Policista, 10, 1999.

8. Policista, 11, 1999.

9. Policista, 7, 2000.

10. Policista, 8, 2000.

11. Policista, 9, 2000.

12. Policista, 10, 2000.

13. Policista, 11, 2000.

14. Policista, 2, 2001.

15. Policista, 3, 2001.

16. Policista, 4, 2002.

17. Policista, 7, 2002.

18. Policista, 8, 2002.

19. Policista, 2, 2003.

20. Policista, 10, 2003.

21. Policista, 12, 2003.

22. Policista, 3, 2005.

23. Policista, 8, 2005.

24. Hlásí se policie, 4, 1999.

25. Hlásí se policie, 4, 2000.

26. Hlásí se policie, 2, 2001.

27. Trestní právo, 7 a 8, 2005.

D. Tisk
1. Slovo, 15. 8. 2000.

2. Právo, 23. 1. 2004.

3. Hospodá ské noviny, 20. 5. 2005.

F. Internetové stránky
www.mvcr.cz

http://www.mvcr.cz


-   51 -

P ílohy



-   52 -

Tabulka . 1 - Vývoj kriminality a její objasn nost v R v letech 1990 a  2004

po et
objasn ných
tr. in

185 093 193 354 172 245 166 827 151 492 147 366 134 444

po et
trestných
in

426 930 426 626 391 469 358 577 372 341 359 333 351 629

rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

po et
objasn ných
tr. in

8257 94 115 108 380 126 442 129 540 151 842 162 929 169 177

po et
trestných
in

216 852 282 998 345 205 398 505 372 427 375 630 394 267 403 654

rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Zdroj: Policejní prezídium R

Graf . 1 - Vývoj kriminality a její objasn nost v R v letech 1990 a  2004
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Tabulka . 2 - Vývoj trestné innosti p íslu ník  Policie R v letech 1989 -2004

2004 327 - 23,4 325  - 45,7 6,8
2003 427 - 3,8 599 + 32,2 12,6
2002 444 - 5,1 453 - 31,9 9,8
2001 468 + 20,3 665 + 10,3 14,5
2000 389 + 13 603 + 38 13,1
1999 345 + 13 438 + 17 9,7
1998 306 + 25 373 + 30 8,3
1997 245 - 20 287 - 23 6,4
1996 305 + 13 374 + 16,5 8,5
1995 270 - 2,2 321 - 9,6 7,1
1994 276 - 4 355 - 6 7,6
1993 288 + 6 376 + 9 8,6
1992 271 + 17 344 + 19 10,6
1991 231 + 27 288 + 25 9,3
1990 182 + 14 230 + 11 8,0
1989 159 - 208 - 8,0

po et
obvin ných

policist

meziro ní
zm na v %

po et
objasn ných

trestných in

meziro ní
zm na v %

po et trestných
in  na 1000
policist

Zdroj: Inspekce MV

Graf . 2 - Vývoj trestné innosti p íslu ník  Policie R v letech 1989 -2004
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Tabulka . 3 - Po et objasn ných tr. in  p íslu ník  Policie R v dob  slu by
 a v dob  mimo slu bu

mimo slu bu 184 164 146 208 156 217 156 156 219 132
ve slu b 137 210 141 165 282 386 509 296 380 193

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tabulka . 4 - Po et obvin ných p íslu ník  Policie R podle v kového slo ení

nad 50 let 12 11 11 37 27 17 16
41 - 50 let 46 40 61 62 76 56 49
31 - 40 let 91 132 141 154 182 132 98
do 30 let 157 162 172 215 159 222 164

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Graf . 3 - Po et obvin ných p íslu ník  Policie R podle v kového slo ení

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

do 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
nad 50 let



-   55 -

Tabulka . 5 - Po et objasn ných trestných in  p íslu ník  Policie R
 podle délky slu by

nad 20 let 42 27 31 49 51 70 69
15 - 20 let 33 23 22 21 46 45 42
10 - 15 let 30 40 30 43 37 90 85
5 - 10 let 78 67 134 190 257 255 161
do 5 let 191 130 156 135 212 205 96

rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Graf . 4 - Po et objasn ných trestných in  p íslu ník  Policie R
 podle délky slu by
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celkový po et tr. in 376 355 321 374 287 373 438 603 665 453 599 325

Vojenské trestné iny
§§ 273 - 295 29 19 23 12 9 12 12 18 18 16 27 8

Trestné iny v doprav  §§ 179,
180, 184, 201,  223, 224,  257 18 49 58 58 46 53 54 41 52 42 58 49

Podílnictví §§ 251, 252 10 8 12 5 5 2 14 4 6 5 9 4

Pojistný podvod § 250a 0 0 0 0 0 0 12 49 98 47 51 22

Podvod § 250 26 15 34 25 36 26 44 50 35 19 45 19

Zpronev ra § 248 6 8 9 10 7 14 10 15 13 9 6 7

Kráde  § 247 25 40 28 22 16 31 20 22 21 16 9 9

Znásiln ní § 241 0 0 2 2 0 1 2 0 3 2 1 3

Vydírání § 235 7 11 8 1 7 11 7 9 4 13 10 7

Loupe  § 234 1 4 0 0 1 0 1 4 4 0 3 12

Ublí ení na zdraví (z nedbalosti)
§§ 223, 224,  201, 201a 0 4 4 3 3 6 3 1 6 3 2 5

Ublí ení na zdraví (úmyslné)
§§ 221, 222 27 10 16 25 16 32 17 39 33 16 26 13

Vra da § 219 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 4 1

Výtr nictví § 202 8 4 8 9 5 8 14 13 17 10 14 9

Ohro ení pod vlivem návykové
látky, opilství §§ 201,  201a 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 1

Nebezp. vyhro ování § 197a 0 1 2 5 6 4 5 3 5 5 3 5

Nedovol. výroba a dr ení
omam.a psychotrop. látek  a jed
§ 187

0 0 1 0 0 11 1 26 10 3 7 4

Neoprávn né nakládání
s osobními údaji § 178 0 0 0 1 0 1 2 0 7 4 17 6

Úplatká ství §§ 160  162 9 10 7 10 11 10 10 14 14  4 15 11

Ma ení úkolu ve ejného
initele z nedbalosti § 159 1 4 0 0 0 0 5 7 11 12 19 6

Zneu ívání pravomoci
ve ejného initele § 158 168 137 83 140  86 104 166 237 244 176 202 95

Právní kvalifikace  tr. inu 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tabulka . 6 - Právní kvalifikace  trestných in  policist  v letech 1993 a  2004
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Graf . 5 - Ohlásili by studenti policejních kol nad ízenému, kdyby jejich kolega:

a) poskytl známému informaci o t etí osob  z policejní databáze?
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b) p i projednávání dopravního p estupku vzal peníze za pokutu do vlastní kapsy?
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c) vzal p i vy izování pobytu od cizince úplatek?

29.7%

39.7%
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ne
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d) p i kontrole narazil na opilého policistu, p ípad neoznámil a je t  jej odvezl slu ebním

vozem?
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Etický kodex Policie eské republiky

P íslu níci Policie eské republiky, v domi si svého poslání, spo ívajícího ve slu b

ve ejnosti, zalo eného na úct  a respektu k lidským práv m, vyjad ují následující principy, je

cht jí sdílet a dodr ovat.

1. Cílem Policie eské republiky je:

a) chránit bezpe nost a po ádek ve spole nosti,

b) prosazovat zákonnost,

c) chránit práva a svobody osob,

d) preventivn  p sobit proti trestné a jiné protiprávní innosti a potírat ji,

e) usilovat o trvalou podporu a d v ru ve ejnosti.

2. Základními hodnotami Policie eské republiky je:

a) profesionalita,

b) nestrannost,

c) odpov dnost,

d) ohleduplnost,

e) bezúhonnost.

3. Závazkem Policie eské republiky v i spole nosti je:

a) prosazovat zákony p im enými prost edky s maximální snahou o spolupráci

s ve ejností, státními a nestátními institucemi,

b) chovat se d stojn  a d v ryhodn , jednat se v emi lidmi slu n , korektn

a s porozum ním a respektovat jejich d stojnost,

c) uplat ovat rovný a korektní p ístup ke ka dé osob  bez rozdílu, v souladu

s respektováním kulturní a hodnotové odli nosti p íslu ník  men inových skupin

v ude tam, kde nedochází ke st etu se zákony,

d) p i výkonu slu by jednat taktn , korektn  a vhodn  uplat ovat princip volného

uvá ení,

e) pou ívat donucovacích prost edk  pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet

s ádnou osobou krut , nehumánn  i poni ujícím zp sobem,

f) nést odpov dnost za ka dou osobu, která byla omezena Policií eské republiky

na osobní svobod ,

g) zachovávat ml enlivost o informacích zji t ných p i slu ební innosti,
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h) zásadn  odmítat jakékoliv korup ní jednání, netolerovat tuto protizákonnou innost

u jiných p íslu ník  Policie eské republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejich

p ijetím by mohlo dojít k ovlivn ní výkonu slu by,

i) zásadn  se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být st etem zájm .

4. Závazkem v i ostatním p íslu ník m Policie eské republiky je:

a) usilovat o otev enou a partnerskou spolupráci,

b) dbát, aby vztahy byly zalo eny na základ  profesní kolegiality, vzájemné úcty,

respektování zásad slu ného a korektního jednání; jakékoliv formy ikanování

a obt ování ze strany spolupracovník  i nad ízených jsou vylou eny,

c) netolerovat ani nekrýt podez ení z trestné innosti jiných p íslu ník  Policie eské

republiky a trestnou innost neprodlen  oznámit; stejn  tak netolerovat ani jiné jejich

protiprávní jednání i jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie eské

republiky.

5. Osobním a profesionálním p ístupem p íslu ník  Policie eské republiky je:

a) nést osobní odpov dnost za svoji morální úrove  a sv j profesionální výkon,

b) chovat se bezúhonn  ve slu b  i mimo ni tak, aby d stojn  reprezentovali Policii eské

republiky svým jednáním, vystupováním i zevn j kem.

Ka dý p íslu ník Policie eské republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým

kodexem Policie eské republiky, si pln  zaslou í úctu, respekt a podporu spole nosti, její

bezpe nost chrání i s nasazením vlastního ivota.


