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Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva 
 ke zřízení samostatného orgánu pro šetření deliktního jednání  

příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů1 
 
 
I. Současný stav 

 
A. Šetření deliktního jednání policistů 
 
1.  Šetření trestných činů policistů 
 
Podle § 12 odst. 2 se policejním orgánem v řízení o trestných činech policistů rozumí 

útvar Ministerstva vnitra pro inspekční činnost.  
 
 Inspekce ministra vnitra2 v trestním řízení vystupuje jako policejní orgán s působností 

pro všechny trestné činy příslušníků Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“)3. Dozor 
nad činností Inspekce ministra vnitra vykonává od samotného počátku přípravného řízení 
státní zástupce.4  

 
Inspekce ministra vnitra, která je orgánem ministerstva vnitra tvořeným osobami 

s policejními hodnostmi, má tedy za úkol odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující 
tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista, a zjišťovat tohoto pachatele. 
Vzhledem k vymezení působnosti policejního orgánu (postup před zahájením trestního 
stíhání) mohou mít právě úkony inspekce ministra vnitra zásadní význam pro celý další 
průběh trestního řízení. 
 

Z výše popsaného postupu existuje výjimka. Podle závazného pokynu policejního 
prezidenta č. 130 ze dne 30. listopadu 20015 plní úkoly policejních orgánů šetřením a 
prověřováním trestných činů, za které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 
nepřevyšuje tři roky, v určitých případech přímo policisté kontrolních útvarů Policie ČR.6 
Šetření a prověřování těchto trestných činů konají policisté kontrolních útvarů do doby 
potvrzení skutečností nasvědčujících tomu, že jde o podezření z trestného činu spáchaného 
příslušníkem nebo zaměstnancem Policie ČR v souvislosti s plněním služebních nebo 
pracovních úkolů. 
  

Vyšetřování provádí státní zástupce, který při vyšetřování trestných činů policistů 

                                                 
1  Původní název podnětu byl „Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ke zřízení samostatného orgánu 
pro šetření deliktního jednání příslušníků Policie ČR, obecní policie a Vězeňské služby“. Podnět proto obsahuje 
odůvodnění ve vztahu k těmto subjektům. Na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení byl okruh 
subjektů vymezen pojmem „ozbrojené bezpečnostní sbory“, který již nezahrnuje obecní policii.  
2  § 2 odst. 4 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR 
3  § 158 až 159b tr. řádu (postup před zahájením trestního stíhání 
4  § 174 trestního řádu 
5  čl. 3e závazného pokynu policejního prezidenta ze dne 30. listopadu 2001 č. 130, kterým se upravuje 
postup Policie České republiky při plněné úkolů v trestním řízení 
6  Jedná se o případy podezření z trestných činů, které policisté kontrolních útvarů odhalí vlastním 
šetřením, podezření z trestných činů, které souvisejí s pohřešováním, zraněním nebo úmrtím policisty, ale i tak 
závažné případy, jako jsou trestné činy související se škodou, zraněním nebo úmrtím osob, ke kterým došlo v 
souvislosti se služebními zákroky nebo úkony policisty. 
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postupuje jako policejní orgán.7 Při vyšetřování trestných činů policistů může státní zástupce 
požádat orgán Inspekce o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu 
vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, 
o předvedení osoby nebo o doručení písemnosti a Inspekce je povinna této žádosti vyhovět.  

 
 
2.  Šetření stížností na policisty 

 
Šetření deliktního jednání policistů, které nemá trestní charakter, spadá do kompetence 

odboru kontroly a stížností Policejního prezídia ČR a dalších útvarů kontroly a stížností na 
jednotlivých úrovních řízení Policie ČR. Stížnostmi na policisty se zabývá také oddělení 
podání osob kanceláře ministra vnitra na ministerstvu vnitra. Všechny tyto orgány jsou 
zařazeny do struktury Policie ČR, resp. ministerstva vnitra. 
 

Podle nařízení ministerstva vnitra ze dne 25. května 2004 o vyřizování peticí, stížností, 
oznámení a podnětů je příslušnost k vyřizování podání8 v Policii ČR stanovena následovně: 
Za vyřízení podání, vyjma podání týkajících se vedoucích, která jsou doručena Policii ČR 
poprvé, odpovídají vedoucí nejblíže nadřízení zaměstnanci, útvaru nebo nižšímu 
organizačnímu celku, kterého se podání týkají. Za vyřízení podání týkajících se vedoucích 
odpovídají vedoucí kontrolních útvarů Policie ČR které je řídí. Za vyřízení podání doručených 
Policii ČR opakovaně odpovídají vedoucí kontrolních útvarů Policie ČR, které řídí útvary, 
které vyřizovaly podání doručená poprvé. Za vyřízení podání týkajících se policejního 
prezidenta nebo jeho náměstků, ředitelů středních policejních škol, pokud jsou policisty, a 
policistů povolaných k plnění úkolů na ministerstvu odpovídá ředitel inspekce ministra vnitra.  

 
Ústavní soud ČR ve svém usnesení č. III. ÚS 28/96 dospěl k závěru, že „součástí 

právního pořádku je zřejmě i vyhláška č. 150/1958 Ú.l,. o vyřizování stížností, oznámení a 
podnětů pracujících. Ta však byla vydána bez zákonného zmocnění, takže není obecně 
závazným předpisem, z čehož vyplývá i její omezená účinnost, která nepřesahuje okruh 
subjektů, jež jsou vládě a jejím usnesením přímo podřízeny“. Nařízením vlády č. 370/2005 
Sb. byla vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících ke 
dni 31. prosince 2005 zrušena. 

 
 Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účinného od 1. ledna 2006, mají být 
stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, které 
spadají do působnosti správního řádu, šetřeny příslušnými správními orgány způsobem 
upraveným v tomto zákoně, pokud správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany. Pro 
vyřizování stížností, na které se správní řád nevztahuje, by měly být vydány odpovídající 
interní předpisy pro vyřizování stížností. 
 
 

                                                 
7  Vyšetřování trestných činů policistů státním zástupcem zavedla novela trestního řádu - zákon ze dne 29. 
června 2001 č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony, s účinností od 1. ledna 2002. 
8  Podání podle tohoto nařízení představuje obecný pojem zahrnující  petice, stížnosti, oznámení a 
podněty. stížností  podání,  kterým  podatel  ve  svém  vlastním  zájmu poukazuje  na nedostatky  ve služební  
nebo pracovní  činnosti příslušníků  policie nebo  Hasičského záchranného  sboru České republiky  nebo  
zaměstnanců  (dále  jen  "zaměstnanec") anebo útvarů ministerstva a policie. 
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B.  Šetření deliktního jednání příslušníků obecní nebo městské policie9 

Obecní nebo městskou (dále jen „obecní) policii mohou podle zákona o obcích 
zřizovat obce jako svůj orgán10. Obecní policii řídí starosta obce nebo na základě pověření 
obecního zastupitelstva jiný člen obecního zastupitelstva. Obecní policie nemá postavení 
policejního orgánu, policejní úkony v řízení o trestných činech obecních policistů provádí 
v obecném režimu trestního řádu Policie ČR.  

 
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností na strážníky obecní policie stanovuje 

podle zákona o obcích11 Rada obce. Od 1. ledna 2006 se při vyřizování stížností, na které se 
vztahuje správní řád12, postupuje podle tohoto právního předpisu. 

 
Obdobně jako Policie ČR jsou i příslušníci obecní policie oprávněni použít za 

v zákoně vymezených situací a podmínek donucovací prostředky (hmaty, chvaty, údery a 
kopy sebeobrany, slzotvorné prostředky, obušek, pouta, úder služební zbraní, hrozbu služební 
zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně a technické prostředky k zabránění odjezdu 
vozidla)13, namísto nebo vedle donucovacích prostředků je strážník oprávněn použít též psa; 
služební zbraň může použít za podmínek nutné obrany, krajní nouze nebo aby zamezil útěku 
nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet. 
 
 

C.  Šetření deliktního jednání příslušníků Vězeňské služby ČR 
 
1. Šetření trestných činů 
 
Podle § 12 odst. 2 trestného řádu mají v řízení o trestných činech příslušníků Vězeňské 

služby ČR postavení policejního orgánu pověřené orgány této služby. Těmito pověřenými 
orgány jsou všichni příslušníci Vězeňské služby ČR (dále jen „Vězeňské služby“), zařazení na 
oddělení prevence a stížností ve vazebních věznicích a věznicích (dále jen „věznice“), a 
příslušníci Vězeňské služby, zařazení na oddělení prevence odboru kontroly generálního 
ředitelství Vězeňské služby. 
 

Věcně příslušný policejní orgán prošetřuje podezření z trestné činnosti u příslušníků 
Vězeňské služby příslušné věznice mimo ředitele, zástupců ředitele a vedoucího oddělení 
prevence a stížností. Trestné činy, z nichž jsou podezřelé výše uvedené osoby, prošetřuje 
oddělení prevence odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby. Případy 
podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem justiční nebo vězeňské stráže prošetřuje 
oddělení prevence a stížností té věznice, kde je příslušník zařazen.  
 
 

2.  Šetření stížností 
 
 Orgány oprávněnými k šetření stížností jsou příslušníci Vězeňské služby zařazení na 

                                                 
9  Na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení byl okruh subjektů, vůči kterým má podnět 
směřovat, vymezen pojmem „ozbrojené bezpečnostní sbory“, který nezahrnuje obecní policii. 
10  § 35a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
13a) Zákon č. 553/1991 Sb. , o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
11  § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
12  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
13  § 18 a násl. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
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oddělení prevence a stížností ve věznicích a příslušníci Vězeňské služby zařazení na oddělení 
stížností odboru kontroly generálního ředitelství Vězeňské služby. Stížnosti směřující proti 
ředitelům věznic, jejich zástupcům, ředitelům zotavoven Vězeňské služby a jejich zástupcům 
a zaměstnancům generálního ředitelství Vězeňské služby šetří oddělení stížností odboru 
kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby. Vedle toho vystupuje tento útvar jako 
odvolací orgán. Stížnosti na ostatní příslušníky i občanské zaměstnance Vězeňské služby 
vyřizují oddělení prevence a stížností v jednotlivých věznicích. 

 
Na ministerstvu spravedlnosti je orgánem příslušným k šetření stížností oddělení 

vězeňství generální inspekce ministra. Šetřit může v podstatě jakoukoli stížnost, která je 
ministerstvu doručena. 

 
Při šetření stížností se Vězeňská služba řídí vyhláškou č. 150/1958 Ú. l. (od 1. ledna 

2006 zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) a nařízením generálního ředitele Vězeňské 
služby č. 78/2005, o vyřizování stížností a oznámení ve Vězeňské službě. Při projednávání 
kázeňských přestupků postupuje Vězeňská služba podle zákona o služebním poměru 
příslušníků Policie ČR (č. 186/1992 Sb.) a od 1. ledna 2007 podle zákona o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů (č. 361/2003 Sb.).  

 
Specificky je upraven postup při vyhodnocování oprávněnosti a přiměřenosti použití 

donucovacích prostředků. Nařízením generálního ředitele Vězeňské služby je stanoven 
jednotný postup při zpracování písemného záznamu a hlášení o použití donucovacích 
prostředků příslušníky Vězeňské služby.14 Prošetření okolností a důvodů použití 
donucovacího prostředku, včetně zpracování zprávy následně provádí zástupce ředitele 
věznice. Na základě zprávy o prošetření okolností a důvodů použití donucovacího prostředku 
rozhoduje ředitel věznice o tom, zda byl donucovací prostředek použit oprávněně a 
přiměřeně. 
 
 

D. Další policejní orgány vyjmenované v § 12 odst. 2 trestního řádu 
 
 Podle § 12 odst. 2 trestního řádu mají kromě útvarů Policie ČR, v řízení o trestných 
činech policistů útvaru Ministerstva vnitra pro inspekční činnost a v řízení o trestných činech 
příslušníků Vězeňské služby ČR pověřené orgány této služby (viz oddíly A. a C) postavení 
policejního orgánu  

– v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil pověřené orgány Vojenské 
policie15, 

–  v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby pověřené 
orgány Bezpečnostní informační služby16, 

– v řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace 
pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace17, 

– pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením celních 
předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a porušením právních 
předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských společenství, 
je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, a v případech 

                                                 
14  nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 40/2002, o způsobu zpracování 
záznamu a hlášení o použití donucovacích prostředků, v platném znění 
15  zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii 
16  zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě 
17  zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky 
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porušení předpisů daňových, jsou-li celní orgány správcem daně podle zvláštních 
právních předpisů18.  

 
 
II. Doporučení mezinárodních orgánů 
 

Existující systém prošetřování stížností na policisty je předmětem dlouhodobého 
zájmu a kritiky mezinárodních orgánů hodnotících stav dodržování základních lidských práv a 
svobod vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních úmluv o lidských právech. Jedná 
se zejména o kontrolní orgány (výbory) těchto úmluv na úrovni OSN. Těmto orgánům Česká 
republika pravidelně předkládá zprávy o plnění jejích závazků v lidskoprávní oblasti, na 
základě jejichž projednání pak výbory vydávají závěrečná doporučení s návrhy na zlepšení 
stavu dodržování lidských práv v té které oblasti. Doporučení těchto výborů se vláda podle 
bodu 7.1 jejího Programového prohlášení rozhodla analyzovat a naplňovat je při realizaci své 
politiky. 

 
Zřízení nezávislého, účinného a rychlého mechanismu vyšetřování všech19 stížnosti na 

policisty (tedy trestných činů i „obyčejných“ stížností) doporučily České republice Výbor 
OSN pro lidská práva (v červenci 2001), Výbor OSN proti mučení (v květnu 2001 a květnu 
2004), Výbor OSN pro odstranění všech forem rasové diskriminace (v srpnu 2003), Výbor 
OSN pro práva dítěte (v lednu 2003) i Komise proti rasismu a intoleranci Rady Evropy (v 
červnu 2004). 
 
 

A. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Výbor pro lidská 
práva, zřízený OSN 

 
V závěrečných doporučeních pro Českou republiku  z července 200120 Výbor pro lidská 

práva mj. uvedl: ”Výbor je znepokojen, že stížnostmi na policii se zabývá interní orgán. Tento 
systém postrádá objektivitu a věrohodnost a zdá se, že ulehčuje beztrestnost pro příslušníky 
policie, kteří porušují lidská práva. Česká republika by měla vytvořit nezávislý orgán 
s pravomocí přijímat a vyšetřovat všechny stížnosti na použití nepřiměřené síly a jiné 
zneužití pravomocí policií.“21 
 
 

B. Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace a Výbor pro odstranění 
rasové diskriminace (CERD), zřízený OSN 

 

                                                 
18  zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky 
19  V doporučeních mezinárodních orgánů je třeba pojem vyšetřování chápat jako pojem zahrnující 
všechny fáze řízení od jeho počátku, nejen např. vyšetřování trestných činů v užším smyslu, které následuje po 
fázi odhalování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a zjišťování 
konkrétního pachatele. 
20  Závěrečná doporučení Výboru pro lidská práva ze dne 24. července 2001 vzala vláda na vědomí 
usnesením ze dne 19. prosince 2001 č. 1362. Projednání úvodní zprávy České republiky o plnění závazků 
z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech se konalo ve dnech 11. a 12. července 2001, tedy po 
schválení novely trestního řádu – zákona č. 265/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, který nabyl účinnosti od 1. 
ledna 2002. 
21  bod č. 16 závěrečných doporučení  
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V závěrečných doporučeních pro Českou republiku  ze srpna 200322 Výbor pro 
odstranění rasové diskriminace mj. uvedl: „Výbor je znepokojen tvrzeními o (údajném) rasově 
motivovaném špatném zacházení s Romy, jejich neúčinné ochraně a diskriminaci ze strany 
orgánů odpovědných za prosazování práva, zvláště policie. Dále bylo naznačeno, že případy 
údajného špatného zacházení ze strany orgánů odpovědných za prosazování práva nejsou 
vždy okamžitě a nestranně vyšetřeny. Výbor bere na vědomí existenci četných iniciativ v 
oblasti výcviku a vzdělávání policistů, nicméně zdůrazňuje, že rychlé a nestranné vyšetřování 
má prvořadý význam pro postup proti diskriminačním postojům a praktikám. Výbor 
doporučuje, aby účastnický stát zintenzivnil svou snahu skoncovat s takovými diskriminačními 
praktikami. Dále doporučuje, aby vyšetřování stížností na práci policie vedl a dozoroval 
orgán nezávislý na policii a ministerstvu vnitra. Výbor žádá, aby účastnický stát ve své příští 
periodické zprávě uvedl statistické údaje o počtu a povaze obdržených stížností na rasovou 
diskriminaci, zahájených stíhání a uložených trestů.“23 
 
 

C. Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu 
zacházení či trestání a Výbor proti mučení (CAT), zřízený OSN 

 
V závěrečných doporučeních pro Českou republiku z května 2001 Výbor proti mučení 

mj. uvedl: ”Výbor vyjadřuje znepokojení nad neexistencí mechanismu externí kontroly práce 
policie. Výbor doporučuje: Přijmout příslušná opatření k zajištění nezávislého vyšetřování 
přestupků a trestných činů spáchaných osobami zodpovědnými za dodržování zákonnosti 
zavedením mechanismu vnější kontroly.“24 
  
 V závěrečných doporučeních pro Českou republiku z května 200425 Výbor proti 
mučení uvítal změnu trestního řádu účinnou od 1. ledna 2002 týkající se vyšetřování trestných 
činů policistů: „Výbor vítá změny trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) postupující řízení 
vyšetřování trestných činů údajně spáchaných příslušníky policie státnímu zástupci namísto 
policejnímu vyšetřovateli, který toto vyšetřování řídil dříve.“26 Své doporučení z roku 2001 
nicméně zopakoval: „Výbor doporučuje přijmout opatření ke zřízení účinného, spolehlivého 
a nezávislého systému stížností umožňujícího podniknout rychlé a nestranné vyšetření 
všech obvinění  policie či jiných veřejných činitelů ze špatného zacházení či mučení, včetně 
všech obvinění nestátních subjektů z rasově motivovaného násilí, zejména pokud mělo za 
následek smrt, a potrestání viníků.“27 
 
 

D. Úmluva o právech dítěte a Výbor pro práva dítěte (CRC), zřízený OSN 
 

V závěrečných doporučeních pro Českou republiku z března 200328 Výbor pro práva 
dítěte mj. uvedl: „Výbor doporučuje, aby účastnický stát podnikl kroky k řešení špatného zacházení a 
zneužívání dětí v rodině, ve školách, na ulicích, v institucích a vazebních zařízeních,mimo jiné i 
                                                 
22  Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění rasové diskriminace ze dne 18. srpna 2003 vzala vláda na 
vědomí usnesením ze dne 28. ledna 2004 č. 90. 
23  bod č. 11 závěrečných doporučení 
24  bod č. 9 písm. c) závěrečných doporučení 
25  Závěrečná doporučení Výboru proti mučení ze dne 3. června 2004 vzala vláda na vědomí usnesením ze 
dne 24. listopadu 2004 č. 1171. 
26  bod č. 4 písm. e) závěrečných doporučení 
27  bod č. 5 písm. b) závěrečných doporučení 
28  Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte ze dne 18. března 2003 vzala vláda na vědomí 
usnesením ze dne 10. září 2003 č. 898. 
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prostřednictvím zajištění, že tvrzení o týrání policií a o špatném chování policie budou rychle, 
důkladně a nestranně vyšetřena nezávislým orgánem a že pachatelé budou zjištěni a předvedeni 
před příslušný soud, který jim uloží zákonem stanovené tresty.“29 
 
 
 

E. Rada Evropy - Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI)  
 
 V obecném doporučení č. 1 pro národní státy ECRI ke vztahu policie a menšin mimo 
jiné doporučuje: „rozvinout formální a neformální struktury pro dialog mezi policií a 
menšinovými komunitami a zajistit existenci mechanismu pro nezávislé vyšetřování 
incidentů a oblastí konfliktů mezi policií a menšinovými skupinami.“ 
 

Ze zprávy ECRI o České republice z roku 1999 vyplývá mj. následující poznatek: 
„Systém vyšetřování incidentů je naprosto nedostatečný a netransparentní.“30 
 

Po své návštěvě v ČR v roce 2003 ve své poslední zprávě ECRI uvádí: „ECRI 
doporučuje, aby byly zavedeny mechanismy, jež by obětem policejní zvůle dodaly odvahu 
podat stížnost. To by mohlo například znamenat určení kontaktních míst, nezávislých na 
policii, jež by měla za povinnost přijímat a nadále sledovat takového stížnosti a podle 
potřeby také poskytnutí bezplatné právní pomoci obětem.“31 
 
 

F. Rada Evropy - Evropská úmluva o zabránění mučení a Evropský výbor pro 
zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 
(CPT) 

 
Také CPT doporučuje, aby pochybení policie byla šetřena efektivním a nezávislým 

orgánem. Policisté by neměli vyšetřovat sami sebe a proto je důležité i to, kdo v takovém orgánu 
působí. Ve své obecné zprávě z roku 2004 CPT mj. uvádí: „Aby vyšetřovaní možného špatného 
zacházení bylo efektivní, je nezbytné, aby osoby konající takové vyšetřování byly nezávislé na 
osobách majících co do činění s  předmětnými událostmi…. Ideálně ti, kteří jsou pověřeni 
operačním prováděním vyšetřování by měli být zcela nezávislí na orgánu, ke kterému 
příslušejí vyšetřované osoby“.32 
 
 
III. Zahraniční modely 
 

Orgány, v jejichž pravomoci je šetření stížností na policisty nezávisle na orgánech 
policie i jim nadřízených orgánech, existují v různých podobách např. ve Velké Británii, 
Norsku, Nizozemí a Jihoafrické republice. Níže jsou uvedeny ty modely, které by z hlediska 
podmínek v České republice mohly být inspirativní. 
 

1. Severní Irsko – Policejní ombudsman 

                                                 
29  bod 41 písm. b) závěrečných doporučení 
30  Druhá zpráva ECRI o České republice ze dne 18. ledna 1999 (publikovaná 21. března 2000) byla 
vydána před schválením novely trestního řádu – zákona č. 265/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, který nabyl 
účinnosti od 1. ledna 2002. 
31  bod 82 Třetí zprávy ECRI o České republice z 5. prosince 2003 (publikovaná 8. června 2004)  
32  bod 32 Čtrnácté obecné zprávy CPT ze dne  21. září 2004 (http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-14.htm) 
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Instituce policejního ombudsmana byla zřízena na základě doporučení tzv. Hayes 

Report z roku 1997 policejním zákonem z roku 1998, který byl novelizován v roce 2000 a 
v roce 2003. Policejní ombudsman je nezávislá osoba, která má k dispozici svůj úřad a je 
nadána pravomocemi pro vyšetřování stížností na policii. Je odpovědná pouze parlamentu a to 
skrze ministra. Ombudsman je jmenován královnou na dobu 7 let.  
 

Primární úkol policejního ombudsmana spočívá v zajištění efektivity a nezávislosti 
systému vyřizování stížností na policii a v budování důvěry veřejnosti a policistů v takový 
systém.33 Mezi základní pravomoce policejního ombudsmana patří vyšetřování všech stížností 
na chování a jednání příslušníků policie, tedy jak stížnosti trestního charakteru, tak stížnosti 
na chování, které nedosahuje intenzity trestního činu, a to na základě podnětu nebo z vlastní 
iniciativy. 

 
Ombudsman je oprávněn přijímat veškeré stížnosti na chování policistů. V případě, že 

nějaká osoba podá stížnost na chování policisty jinému orgánu (například policii samotné), 
tento stížnost postoupí ombudsmanovi.34 Tím je vyšetřování stížností, nezávisle na jejich 
charakteru, centralizováno pod jedním nezávislým orgánem. Výsledkem šetření může být 
neformální vyřízení, formální vyřízení nebo odmítnutí. Důležitou součástí vyšetřování je, že 
stěžovatel je průběžně informován o stavu své stížnosti.  

 
Neformální vyřízení je procedura, kterou jsou vyřizovány stížnosti méně závážného 

charakteru a lze ji aplikovat v případě, že nejde o stížnost závažnou35  a  že s procedurou 
souhlasí stěžovatel. Neformální vyřízení spočívá v tom, že stížnost je postoupena příslušnému 
disciplinárnímu orgánu policie, který se pokusí o vyřízení stížnosti formou dohody mezi 
stěžovatelem a policií. Pokud k dohodě nedojde, stížnost se vrátí k formálnímu vyřízení zpět 
policejnímu ombudsmanovi.  
 

Formální vyřízení36 stížnosti jádrem činnosti policejního ombudsmana. V rámci 
formálního řízení má ombudsman možnost buď sám stížnost vyšetřit nebo postoupit stížnost 
k prošetření policejnímu prezidentovi s tím, že nad takovým prošetřením vykonává policejní 
ombudsman dozor. Na základě závěrečné zprávy o šetření pak ombudsman doporučí státnímu 
zástupci podat obžalobu na konkrétního policistu, pokud je ombudsman toho názoru, že 
policista spáchal trestný čin, doporučí policejnímu prezidentovi zahájení disciplinárního řízení 
proti konkrétnímu policistovi, navrhne zahájit mediaci, doporučí policejnímu prezidentovi 
kompenzaci oběti, nebo stížnost zamítne. Pokud by disciplinární orgán policie se zahájením 
disciplinárního řízení nesouhlasil má policejní ombudsman možnost, po konzultaci 
s policejním prezidentem toto řízení nařídit. 
 

 
2. Anglie a Wales – Nezávislá komise pro stížnosti na policii 

 
Systém nezávislé vnější kontroly policie, byl v Anglii a Walesu reformován 

s účinností od 1. dubna 2004. Do té doby, od počátku 80. let 20. století, zde působil na policii 

                                                 
33  Section 51 (4) Police (Northern Ireland) Act, 1998. 
34  Section 52 (1) (b) Police (Northern Ireland) Act, 1998. 
35  Závažná stížnost je definována jako stížnost, kde došlo ke smrti nebo vážnému zranění osoby (Section 
51  Police (Northern Ireland) Act, 1998). 
36  Section 54 nn. Police (Northern Ireland) Act, 1998. 
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nezávislý, vládou ustanovený orgán - Police Complaints Authority (PCA). Ten sám stížnosti 
nevyřizoval, nicméně nad vyřizováním stížností policií vykonával v určitých případech 
dohled. Takovýto stav byl ale považován za nevyhovující a proto bylo přistoupeno k reformě, 
ke které došlo novelou zákona z roku 2002.37 Na základě tohoto zákona byl vytvořen zcela 
nový orgán - Nezávislá komise pro stížnosti na policii (IPCC).  

 
Nově zřízená IPCC je orgán nezávislý na policii i na výkonné moci. Její předseda je 

jmenován královnou (na doporučení ministra vnitra) a dalších 16 komisařů je sice vybíráno 
ministrem vnitra, nicméně orgán jako takový je odpovědný pouze parlamentu. Komisaři jsou 
vybíráni na základě inzerovaného výběrového řízení a jednou z podmínek pro výkon práce 
komisaře je, že dotyčný kandidát nikdy nepracoval u policie.38  

 
IPCC má pravomoc přijímat stížnosti na policii a samostatně provádět jejich 

vyšetřování. Na rozdíl od policejního ombudsmana v Severním Irsku není vyšetřování 
stížností ze strany IPCC standardem, ale naopak spíše mimořádným krokem. Většina stížností 
tedy zůstává vyšetřována interními orgány policie. V případě, že stížnost je podána orgánům 
policie je tato v některých případech povinna ji postoupit IPCC. Jde zejména o případy, kdy 
jde o smrt nebo vážné zranění člověka nebo stížnost na rasistické jednání ze strany policisty.39 
Stížnosti může přijímat i IPCC, která je ale ve většině případů postoupí se souhlasem 
stěžovatele policii. 
 

V případě, že věc je postoupena IPCC nebo ta si sama věc vyžádá, se IPCC rozhodne 
podle kritérií závažnosti případu a veřejného zájmu, zda a jakým způsobem se bude ve 
vyšetřování angažovat. Zákon rozlišuje tři stupně angažovanosti IPCC v šetření.40 IPCC 
v průběhu vyšetřování buď vykonává dohled nad vyšetřováním, které provádí policista, řídí 
vyšetřování prováděné policistou, nebo vyšetřování provádí přímo zaměstnanci IPCC. 
Výsledkem vyšetřování je buď postoupení spisu státnímu zastupitelství (v případě podezření 
ze spáchání trestného činu), nařízení zahájení disciplinárního řízení, nebo zamítnutí stížnosti 
pro nedostatek důkazů. U méně závažných případů je možnost, obdobně jako v Severním 
Irsku, přistoupit se souhlasem stěžovatele k neformálnímu vyřízení stížnosti.41  
 

Jak bylo řečeno výše, vyšetřování vedené přímo IPCC bude spíše výjimečné. Stěžejní 
funkce IPCC spočívá především v tom, že je odvolacím orgánem proti rozhodnutím policie o 
stížnosti. Pokud stěžovatel není spokojen s tím jak policie vyřídila jeho stížnost, má možnost 
podat odvolání k IPCC. Ta má možnost plného přezkumu a může tedy učinit konečné 
rozhodnutí (zamítnutí, zahájení disciplinárního řízení, předání státnímu zastupitelství). 
Samotná rozhodnutí IPCC jsou soudně přezkoumatelná v rámci judicial review. Důležité je 
také zákonné právo stěžovatele být v každé fázi šetření informován o tom, co se s jeho 
stížností děje, a v případě oprávněnosti stížnosti být informován o přijatých opatřeních. 
 
 

3. Jihoafrická republika – Nezávislý komisariát pro stížnosti 
 

Myšlenka nezávislého orgánu pro vyšetřování stížnosti na policii byla zakotvena v 

                                                 
37  Police Reform Act 2002. 
38  Section 9 Police Reform Act, 2002. 
39  Schedule 3 Part 1 Para. 4 Police Reform Act, 2002. 
40  Schedule 3 Part 3 Para. 15 Police Reform Act, 2002. 
41  Viz: Local resolution of complaints - Schedule 3 Part 1 Para. 8 Police Reform Act, 2002 
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přechodné Ústavě z roku 199342. Její článek 222 zněl:„Nezávislý stížnostní mechanismus: 
Zákonem Parlamentu bude ustanoven a řízen nezávislý mechanismus, pod občanskou 
kontrolou, s cílem zajistit, že stížnosti ohledně trestných činů a špatného zacházení údajně 
spáchané příslušníky policie budou vyšetřovány účinným a efektivním způsobem.“  Na základě 
toho článku Ústavy a jako součást hlubší reformy a demokratizace policie byl v dubnu 1997 
zřízen Nezávislý komisariát pro stížnosti (Independent Complaints Directorate – ICD).43 
Ředitel komisariátu je volen na návrh ministra Parlamentem. ICD je orgán nezávislý na 
výkonné moci a odpovědný Parlamentu.  

 
ICD má pravomoc přijímat a vyšetřovat veškeré stížnosti na policii, a to jak státní, tak 

obecní. Může zahájit vyšetřování i z vlastní iniciativy. Stížnosti, které ICD obdrží jsou 
rozděleny do několika skupin podle závažnosti.44 Ty nejzávažnější (například poukazující na 
smrt, mučení, fyzický útok, korupci, atd.) jsou vyšetřovány přímo ICD. Ty méně závažné jsou 
předávány k vyšetření policii, nad kterým ICD vykonává dohled. ICD může začít své 
vyšetřování zcela nezávisle na případné skutečnosti, že stejnou věc již vyšetřuje samotná 
policie.  
 

Učiní-li ICD po skončení vyšetřování závěr, že skutečnosti nasvědčují tomu, že byl 
policistou spáchán trestný čin, předá spis státnímu zástupci s doporučením na podání 
obžaloby. Podobně, v případě, že závěry vyšetřování vedou k tomu, že byl spáchán 
disciplinární přestupek, ICD doporučí policii zahájení disciplinárního řízení. ICD má navíc 
oprávnění vydávat obecná doporučení systémové povahy ke zlepšení praktik policie. 
 
 
IV. Závěr a návrhy řešení 
 
A. 

V České republice dosud nebyl vytvořen systém šetření deliktního jednání příslušníků 
Policie ČR, obecní policie a Vězeňské služby ČR, který by odpovídal obsahu doporučení 
mezinárodních orgánů. 

 
Současný systém šetření deliktního jednání policistů je v rozporu se zásadami 

transparence, nezávislosti a nestrannosti nejen vzhledem k postavení Inspekce ministra vnitra 
a útvarů kontroly a stížností Policie ČR v rámci struktur ministerstva vnitra. Obdobná situace 
existuje ve Vězeňské službě a u obecní policie. Spojující prvky lze u všech tří složek 
spatřovat v široké možnosti používat donucovací prostředky a rovněž v  míře možného 
ohrožení nestrannosti a objektivity šetření deliktního jednání, vyplývající vedle existence 
vlastních policejních orgánů podle § 12 odst. 2 trestního řádu také ze spolupráce mezi 
obecními policisty a příslušníky Policie ČR zpravidla věcně a místně příslušnými k prošetření 
podezření směřujících proti nim, a ze spolupráce mezi Policií ČR a Vězeňskou službou. 

 
Samostatným problémem je vlastní hodnocení podstaty deliktního jednání (zacházení 

s trestním oznámením, jakoby bylo stížností apod.). Za naprosto nepřijatelné, nicméně 
dosavadní praxi ilustrující, je nutno považovat již v části I. zmíněný „závazný pokyn“ 
policejního prezidenta č. 130 z roku 2001, podle něhož v rozporu s ustanovením § 12 odst. 2 

                                                 
42  Přechodná Ústava byla nahrazena v roce 1996 ústavou řádnou, kde je zmínka o nezávislém orgánu pro 
šetření stížnostní na policii v čl. 206. 
43  Viz: South African Police Service Act, No. 68 of 1995, Chapter 10 
44  viz: http://www.icd.gov.za/policies/complaint.htm 
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trestního řádu a ustanovením § 2 odst. 4 zákona o Policii ČR mohou podezření z jím 
vymezených trestných činů prověřovat přímo kontrolní orgány Policie ČR.  

 
Existují praktické zkušenosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti 

lidských práv (Liga lidských práv, Český helsinský výbor, Spolek na obranu nezávislé justice 
Šalamoun), ale i  vlastní zkušenost Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, 
ponižujícímu zacházení a trestání45, které nezávisle na zjištěních a doporučeních 
mezinárodních orgánů opakovaně potvrzují, že dosavadní systém šetření deliktního jednání 
orgány resortu, proti jejichž příslušníkům (pracovníkům) podezření směřuje, je v rozporu 
s požadavky objektivity a nestrannosti, které v zásadě ani neumožňuje (nevytváří předpoklady 
pro objektivitu a nestrannost šetření). 

 
 Je proto zjevné, že dosavadní právní úprava a od ní se odvíjející praxe výše uvedených 
orgánů je nadále z mnoha důvodů neudržitelná, a systém šetření deliktního jednání je třeba 
změnit. 

 
Předmětem podnětu není šetření deliktního jednání příslušníků zpravodajských služeb, 

vojenské policie a celníků. V případě zpravodajských služeb je to z důvodu specifičnosti 
oblasti a způsobů jejich působení. Také působnost Vojenské policie i celníků je speciální a 
poměrně úzce vymezená. Vojenská policie působí rovněž v zahraničních misích České 
republiky. Z těchto důvodů Výbor tyto ozbrojené sbory do podnětu nezahrnul.  

 
B.  

Cílem reformy dosavadního systému by v souladu s doporučeními výše uvedených 
mezinárodních orgánů mělo být zřízení orgánu, který bude přispívat k postupnému 
zkvalitnění práce všech uvedených orgánů jejich efektivnějšímu působení, zvýšení důvěry 
v jejich práci ze strany veřejnosti, naplňování účelu trestního řádu i samotných principů 
právního státu a mezinárodněprávních závazků. 
 

Při řešení výbor uvažoval o několika variantách.  
 
Jako zcela nevyhovující a neřešící současnou situaci odmítl přesun inspekce ministra 

vnitra na ministerstvo spravedlnosti při rozšíření působnosti takového orgánu, a to z toho 
důvodu, že jeho objektivita by mohla být závislá na vztazích ministra spravedlnosti vůči 
ministerstvu vnitra, pokud jde o šetření deliktního jednání příslušníků policie, a vlastních 
zájmech, pokud jde o šetření deliktního jednání příslušníků Vězeňské služby (v tomto ohledu 
by také nepřinesla prakticky nic nového). Zde by navíc mohly být uplatněny tytéž systémové i 
praktické námitky jako proti šetření deliktního jednání policistů inspekcí ministra vnitra. Tato 
změna by tedy ve vztahu k příslušníkům Policie ČR nepřinesla žádoucí efekt, vztah 
k příslušníkům Vězeňské služby by jí v zásadě zůstal nedotčen. 

 
 Výbor uvažoval i o variantě podřazení inspekčního systému státním zástupcům pod 
přímou linii nejvyššího státního zástupce. Ten však posléze odmítl jako nevhodný, a to jednak 
pro zátěž, kterou by takto obsáhlá nová agenda nutně znamenala a která by se nutně musela 
projevit i na výstupech šetření a kvalitě práce, jednak (a to především) pro odlišnou funkci 
státního zastupitelství a jeho další úlohu v trestním řízení. 
  

Za jediné vyhovující řešení tak Výbor považuje vytvoření samostatného orgánu.  

                                                 
45  policejní násilí na služebnách policie při zasedání MMF v roce 2000  
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Samostatný orgán  by musel být zřízen zákonem. V čele orgánu by stál ředitel a jeho 

zástupce jmenovaný jednou z komor Parlamentu.  
 

Předmětem činnosti tohoto orgánu by bylo šetření deliktního jednání příslušníků 
Policie ČR, obecní policie a Vězeňské služby ČR, tj. vyšetřování všech trestních oznámeních 
směřujících proti příslušníkům Policie ČR, obecní policie a Vězeňské služby a šetření všech 
stížností směřujících proti těmto osobám, které by tomuto orgánu buď byly doručeny anebo 
by v nich bylo jakýmkoli způsobem vyjádřeno podezření, že se některý z příslušníků Policie 
ČR, obecní policie a Vězeňské služby dopustil trestného činu. V případě těchto stížností by 
byl jediným věcně příslušným orgánem (Policie ČR, obecní policie i Vězeňská služba by 
měla povinnost mu všechny tyto stížnosti postoupit). Méně závažné stížnosti (vymezené 
v zákoně, např. verbální neslušnost policisty atd. – tedy ty, které zjevně nedosahují intenzity 
trestného činu) by mohl postoupit příslušným orgánům Policie ČR, obecní policie nebo 
Vězeňské služby. Tím by byla jednak vytvořena možnost posouzení každého takového podání 
s ohledem na jeho obsah a závažnost, jednak možnost dohledu nad vyřizováním těchto 
stížností. 

 
Pokud by měl stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, mohl by požádat 

ředitele orgánu (úřadu), aby přešetřil způsob vyřízení46. Následně by byl možný ještě soudní 
přezkum v rámci standardního správního soudnictví. V rámci správního soudnictví by došlo 
k autoritativnímu výkladu mnoha pojmů s nejasným či neurčitým výkladem, které policejní 
právo obsahuje.  
 
 Orgán (úřad) by měl postavení policejního orgánu ve smyslu § 12 odst. 2 trestního 
řádu. Z trestního řádu by naopak bylo vypuštěno, že postavení policejního orgánu mají „v 
řízení o trestných činech policistů útvar Ministerstva vnitra pro inspekční činnost“ a „v řízení 
o trestných činech příslušníků Vězeňské služby ČR pověřené orgány této služby“. Naopak by 
trestní řád byl doplněn o ustanovení, že postavení policejního orgánu v řízení o trestných 
činech policistů, příslušníků obecní policie a příslušníků Vězeňské služby ČR má orgán (úřad) 
pro šetření deliktního jednání příslušníků Policie ČR, obecní policie a Vězeňské služby ČR. 
Povinnosti Vězeňské služby ČR, Policie ČR a obecní policie (součinnost, postoupení 
vymezených podání) by upravoval zákon, kterým by se tento orgán (úřad) zřizoval.  

 
Působnost orgánu v trestním řízení by u takto vymezených věcí mohla buď zcela 

splývat s působností policejního orgánu, nebo by tento orgán mohl mít – ve vztahu k trestným 
činům spáchaným příslušníky Policie ČR, obecní policie a příslušníky Vězeňské služby - i 
postavení vyšetřovacího orgánu ve smyslu  § 161 odst. 3 trestního řádu. Působnost státních 
zástupců v trestním řízení by i v tomto případě  jinak zůstala nedotčena. 

 
Oprávnění ministra vnitra a ministra spravedlnosti kontrolovat a posuzovat činnost 

orgánů v jeho působnosti a šetřit stížnosti na tyto orgány by přitom zůstalo navrhovanou 
změnou právní úpravy nedotčeno. 

 
Orgán (úřad) by průběžně podával výroční zprávy o své činnosti příslušné komoře 

Parlamentu. Zpracovával by různá statistická data a evidence druhu šetřených stížností, jejich 
úspěšnosti, třídil by činy, které se šetří podle jejich specifik a závažnosti a ke všem těmto 

                                                 
46  analogie § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
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informacím by dostával podklady od vyšetřovacích orgánů. Stejně tak by mohl podávat 
návrhy na změny legislativy Poslanecké sněmovně. 
 

Takto nastavený systém by byl plně slučitelný s mezinárodními závazky České 
republiky. Svou nestranností a profesionalitou by napomáhal pozitivnějšímu obrazu policie 
v očích veřejnosti. Tím by se zvýšila důvěra občanů v policii a tím nepřímo i efektivita práce 
policie při plnění jejich úkolů, kde je zpravidla spolupráce s občany nezastupitelná.  

 
Za záruky naplnění smyslu podnětu směřujícího ke zřízení tohoto nového orgánu a 

naplnění výše definovaného cíle, lze (s přihlédnutím ke všem dosavadním výhradám a 
zkušenostem s dosavaní vnitrostátní praxí i mezinárodní zkušenosti) považovat jak 
organizační nezávislost takto koncipovaného orgánu, tak i jeho podřazení Parlamentu ČR, byť 
pouze jmenováním jeho ředitele, i výběr osobnostně i odborně zdatného personálu.   


