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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá nebezpečným a společensky vysoce škodlivým jednáním,
kterým je trestná činnost páchaná příslušníky policejních sborů. Konkrétně je text zaměřen
na podmínky takového jednání, možné způsoby spáchání i jeho příčiny. Uvedena jsou také
statistická data reflektující stav a dynamiku jednotlivých trestných činů páchaných z řad
policistů v České republice a informace týkající se prevence a represe takového jednání. Práce
se podrobněji zaměřuje především na problematiku korupce policistů a policejní brutalitu.
Zmíněny jsou i nároky kladené na policisty v rámci profese, negativní faktory působící na ně
při výkonu služby, výzkumy spokojenosti policistů v zaměstnání a veřejné mínění týkající se
této problematiky. Součástí bakalářské práce je návrh výzkumného projektu. Tento podrobný
návrh výzkumu se týká korupce policistů a jeho cílem je identifikovat rizikové faktory
vzniku takového jednání.
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Abstract
This bachelor thesis concerns on dangerous and socially highly demanding behavior, which is
the crime committed by police officers. The text is focused on the conditions of such
behavior, possible ways of committing and its causes. It also gives an attention to statistical
data reflecting the quantity and dynamics of crimes committed by police officers in the Czech
Republic, as well as information about the prevention and repression of such acts are also
provided. The thesis is focused in more detail on issue of corruption and brutality commited
by policemen. One of the chapters also summarizes the information about the demands placed
on police officers in employment and negative factors that affect them in connection with
policing. Some surveys of police officers satisfaction in employment and public opinion
on this issue are also presented. The part of this thesis is the suggestion of research. It
concerns on police corruption and brutality and aims to identify the risk factors for such
behavior.
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Úvod
Toto téma jsem si vybrala především z toho důvodu, že jsem vystudovala pětiletý
magisterský studijní program na Policejní akademii ČR v Praze a v budoucnu bych se ráda
věnovala práci u Police ČR jako psycholog. Nejen, že mě tato oblast velmi zajímá a jsem
přesvědčena, že člověk, který se chce profesně pohybovat v tomto prostředí, by se v něm měl
dobře orientovat a disponovat rozsáhlými teoretickými znalostmi o tomto tématu, aby na nich
mohl dobře stavět svou praxi, ale také si myslím, že právě kriminalitě policistů by měla být
věnována zvýšená pozornost a zájem i lidmi z mnohých dalších oborů. Trestnou činnost
policistů považuji ze své podstaty za velmi nebezpečnou a společensky vysoce škodlivou,
protože takovým jednáním policista naprosto popírá své poslání „pomáhat a chránit“,
ke kterému se vstupem do služebního poměru zavazuje. Navíc se jedná o skupinu lidí, která je
pravděpodobně schopna čelit vyšetřování lépe, nežli běžný občan neznalý principů
kriminalistiky a různých forenzních věd.
První kapitola se bude zabývat specifiky policejní práce. Uvedeny budou nejrůznější
situace, se kterými se policisté musejí při výkonu služby potýkat a zároveň pro ně představují
zvýšenou psychickou zátěž. Pozornost bude věnována i tomu, jaké dopady má stres, který je
součástí policejní práce, na osobnost policistů. Okrajově bude také pojednáno o spokojenosti
policistů v zaměstnání. Zmíněna bude například spokojenost v oblasti mezilidských vztahů
na pracovišti, spokojenost se služebním zařazením, náplní práce a místem výkonu služby.
Část prostoru bude v závěru první kapitoly zaměřena na pohled veřejnosti na policii, což je
jeden z faktorů, který může významně ovlivňovat kvalitu práce jednotlivých policistů a jejich
motivaci poctivě vykonávat svou profesi. Druhá kapitola se bude zabývat motivací policistů
k protiprávnímu jednání, současným stavem trestné činnosti policistů v České republice a také
její dynamikou. V neposlední řadě se text zaměří na možnosti prevence a kontroly takového
jednání. Další kapitola se bude zabývat dvěma typy trestné činnosti policistů. Konkrétně
půjde o policejní korupci a brutalitu. Poslední část bakalářské práce představí návrh
výzkumného projektu týkající se korupčního jednání policistů, jehož cílem bude identifikovat
rizikové faktory vzniku korupce v řadách policistů.
Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled informací týkající se trestné činnosti policistů
a detailněji analyzovat především problematiku korupce policistů.
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1. Policejní práce
Policie, jež je součástí výkonné moci státu, je nejdůležitějším orgánem zabezpečujícím
veřejný pořádek a bezpečnost v každé zemi. Pokud mají policisté svou práci vykonávat
kvalitně a efektivně, je nezbytné, aby veškeré jejich jednání probíhalo v mezích právního řádu
a profesní etiky. Nesvadba (2009) však uvádí, že požadujeme-li takovéto chování
od policistů, je třeba podporovat tvorbu takového prostředí, které bude policisty k etickému
jednání motivovat. V prvé řadě je nutné zvýšení autority státu a jeho ozbrojených složek,
zlepšení

odměňování

policistů,

zvýrazňování

úlohy

kvalitativních

ukazatelů

nad kvantitativními, uplatňování zásad moderní psychologie řízení a managementu
na procesy komunikace po vertikální i horizontální ose, posílení úlohy osobnosti policisty,
minimalizace administrativy policejní práce či například také zvýšení úrovně profesní i lidské
u nadřízených pracovníků na všech úrovních policejního managementu.
Některými z výše zmíněných předpokladů pro etické vykonávání profese policisty se bude
zabývat právě tato kapitola. V jejím úvodu bude nejprve pro ucelenější pohled
na problematiku kriminality policistů více charakterizována jejich práce, konkretizovány
nároky kladené na ně v zaměstnání a zdůrazněn bude i vliv z toho vyplývajícího stresu, se
kterým se policisté musejí v rámci výkonu služby potýkat. Následně se text podrobněji zaměří
na spokojenost policistů v zaměstnání a na to, jak je policie vnímána veřejností. Celá tato
kapitola má za cíl především uvedení problematiky kriminality policistů do širších souvislostí.

1.1 Psychická zátěž vyplývající z práce u policie a její důsledky
Pracovat jako policista znamená denně se setkávat s velmi různorodým protiprávním
jednáním a kriminálními živly, pracovat ve směnném provozu, být vystaven patologickému
prostředí, neustále kontrolovat vlastní emoce a řešit situace, které mohou být velmi psychicky
náročné, vypjaté a někdy také nebezpečné. Fousek uvádí, že „výkon policejní služby je
fyzicky, psychicky, ale i morálně velmi náročný. Policisté musí odolávat mnoha svodům
a často stojí před obtížným rozhodnutím, které přináší konflikt mezi dobrem a zlem. Řešení
morálních dilemat, která vyvstávají před policisty, je někdy nesnadné, volba menšího zla je
frustrující“ (2009, s. 45). Nejen z výše citovaného vyplývá, že na policisty jsou kladeny
nemalé nároky. Tato podkapitola pojednává o policejním stresu, jeho zdrojích a o tom, jak
mění práce u policie osobnost jednotlivých policistů.

8

Policisty lze považovat za jednu z nejohroženějších profesních skupin, která je často
vystavována pracovnímu stresu. Čírtková uvádí, že „..výrazem „policejní stres“ se míní
takové situace, které většina policistů vnímá jako zátěž spojenou s emocionálním a často
i fyzickým vypětím“ (2006, s. 130). Vnímání i prožívání zátěže je velmi subjektivní a co jeden
člověk za zátěžové považuje, jiný takto vůbec vnímat nemusí. Obecně lze říci, že na policisty
působí nejen ty stresory, které jsou společné i dalším povoláním, ale především stresory
specifické pro zaměstnání policisty. Jedná se například o použití zbraně, dramatické
vyjednávání s pachatelem zadržujícím rukojmí, situace ohrožující život a zdraví jednajících
policistů, extrémní mrtvoly, smrt dítěte, sdělování tragické události pozůstalým nebo náhlá
úmrtí dítěte v rodině (Čírtková, 2006). Jak bylo již zmíněno, na policisty negativně působí
také další stresory, které nejsou specifické pouze pro jejich profesi. Může se jednat například
o přetížení velkým množstvím práce, časovou tíseň, neúměrně vysokou zodpovědnost,
nejasně vymezené pravomoci, vysilující snahu o kariérní postup, nedostatek spánku
a odpočinku, vystavení dlouhodobému napětí či například konflikty na pracovišti
(Křivohlavý, 2001).
Jeden z výzkumů realizovaných s cílem odhalit stresory působící na policisty přišel mimo
jiné s výsledkem, že až 52, 25 % policistů považuje za vysoce stresující neobjektivní
posuzování vykonané práce a stejné procento také považuje za vysoce stresující faktor
nedostatečné sociální a existenční jistoty povolání (Fousek, 2009).
Neustálý pohyb v patologickém prostředí, jednání s pachateli trestných činů a další
specifika policejní práce, mají samozřejmě nemalý vliv i na osobnost policistů. Uvádí se, že
se u policistů časem mimo jiné objevuje vyšší verbální agresivita, asociální tendence, sklony
k porušování platných norem, tendence k užívání návykových látek, nižší psychická
vzrušivost, vyšší vztahovačnost a podezíravost a vyšší sociální exhibicionismus (Čech et al.,
2012a).

1.2 Spokojenost policistů v zaměstnání
„Pracovní spokojenost je důležitý sociálněpsychologický jev, který ovlivňuje kvalitu
výkonu policisty, jeho vztah k vykonávané profesi a s ní souvisejícími činnostmi a také
pracovní chování policisty“ (Čech et al., 2012b, s. 111). Faktory ovlivňující pracovní
spokojenost lze rozdělit na vnější a vnitřní. Mezi vnější, jež jsou nezávislé na pracovníkovi, se
řadí především finanční ohodnocení, obsah a charakter práce, pracovní postupy, styl vedení,
pracovní kolektiv a pracovní podmínky (Fousek, 2009). Čech a kol. (2012) ještě zdůrazňují
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důležitost materiálního vybavení, které mají policisté k dispozici a více rozvádějí vnitřní
faktory ovlivňující spokojenost policistů. Ty dělí na objektivní osobnostní faktory, kam patří
například věk, délka odsloužených let nebo úroveň vzdělání, a na subjektivní faktory
osobnosti, v rámci kterých lze hovořit o potřebách, zájmech či osobnostních vlastnostech
jednotlivých pracovníků.
Jeden z výzkumů zabývající se tímto tématem přichází se zjištěním, že 35 % policistů
tvořící výzkumný vzorek by nedoporučilo práci u policie svým známým. 43,75 % dotázaných
odpovědělo, že jsou spíše spokojeni s interpersonálními vztahy na pracovišti a 37,5 %
respondentů je spíše spokojeno se svým pracovištěm a podmínkami, které k práci má.
(Fousek, 2009) Jiný výzkum uvádí v oblasti spokojenosti se služební funkcí poměrně vysoké
číslo. Až 67 % dotázaných policistů je spokojeno nebo úplně spokojeno se svým služebním
zařazením, u téměř 23 % respondentů je spokojenost částečně oslabena a přes 9 % policistů je
často nespokojeno a nespokojeno (Kovařík, 2003).

1.3 Pohled veřejnosti na profesi policisty
Veřejné mínění vyjadřuje, do jaké míry občané daného státu respektují a akceptují
policisty ve společnosti. Toto mínění se utváří především na základě sociální zkušenosti
občanů s policejní mocí a je také dáno tradičním postavením policejního sboru ve společnosti.
Při utváření veřejného mínění o jakékoliv problematice, platí to tedy i v případě pohledu
veřejnosti na profesi policisty, hrají nezastupitelnou roli masmédia a to, zdali občany
nepředpojatě a dostatečně informují o policejní činnosti při udržování veřejného pořádku
(Danics, 2007). Postoje veřejnosti k policii v podstatě ukazují, jaké je neformální postavení
policistů ve společnosti, tedy jak vysokého uznání a prestiže v očích obyvatel požívají
(Čírtková, 2006). Tyto postoje nejsou tolik negativně ovlivňovány skutečností, že policie není
schopna objasnit všechny trestné činy a zatknout všechny jejich pachatele, ale spíše případy,
kdy se jednotliví policisté dopouštějí protiprávního nebo neetického jednání v podobě
zneužívání pravomoci veřejného činitele, korupce nebo například brutality (Nesvadba, 2009).
Pokud tedy policisté sami vykazují takové jednání, před kterým by se měli snažit společnost
bránit, má to neblahý vliv na důvěru veřejnosti vůči policejním složkám.
V lednu 2017 provedla agentura STEM výzkum, který zjišťoval důvěru české populace
v ozbrojené složky. Výsledkem tohoto výzkumu je, že důvěru v Policii ČR chová 61 %
obyvatel. Tendence občanů věřit v policii jsou vzrůstající. Výzkum také poukazuje
na souvislost mezi důvěrou k policii a vzděláním. Důvěru v policii mají totiž především lidé
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se středoškolským či vysokoškolským vzděláním (STEM, 2017). Jiný výzkum, zaměřený
na spokojenost občanů s policií ve Středočeském kraji zjistil, že celková spokojenost v této
oblasti je 75, 4 % (Policie ČR, 2008).
Důvěru mezi policií a veřejností ovlivňuje kromě již výše zmíněné mediální prezentace
také sociální klima akcentující buď pozitivní nebo negativní hodnocení celkové situace či
jejích jednotlivých aspektů. Důležitou roli hraje v tomto případě i celková bezpečnostní
situace, ekonomická situace občanů a jejich věk, rychlost a procento úspěšnosti v objasňování
trestné činnosti policií, sebeprezentace policie, úroveň transparentnosti policejní služby
pro řadové občany i transparentnost při vyšetřování protiprávní činnosti spáchané policisty
(Nesvadba, 2009).
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2. Protiprávní jednání páchané policisty
Hlavním posláním policie v demokratických společnostech je ochrana životů osob, jejich
zdraví a majetku, ochrana veřejného pořádku a také předcházení trestné činnosti (Zákon č.
273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). V České republice je
toto poslání trefně vystiženo vizí „pomáhat a chránit“. Aby policisté tuto vizi svým jednáním
naplňovali, jejich činnost je regulována mnohými právními předpisy a také Etickým kodexem
Policie ČR. Pokud však policisté nevykonávají svou službu v souladu s těmito dokumenty,
dopouštějí se protiprávního či neetického jednání, které může být postihnuto na základě
rozhodnutí k tomu pravomocných orgánů. Takovým jednáním totiž policista naprosto popírá
své poslání, ke kterému se vstupem do služebního poměru zavazuje a vykonává to, proti čemu
by se měl snažit bojovat. Navíc se jedná o profesní skupinu, která je pravděpodobně schopna
čelit vyšetřování lépe, nežli běžný občan neznalý principů kriminalistiky a různých forenzních
věd. V neposlední řadě je takové jednání nebezpečné a škodlivé z toho důvodu, že selhání
jednoho policisty může v očích druhých protiprávní jednání legitimizovat a může být jakýmsi
ospravedlněním následného vlastního kriminálního jednání. Aby se množství takovýchto
případů eliminovalo na co možná nejnižší míru, musí každý zájemce o práci u policie
absolvovat několikahodinové psychologické testování, které je zaměřené na vyřazení jedinců
s patologickými rysy osobnosti a duševními nemocemi. Pomocí těchto testů se naopak
identifikují ti jedinci, kteří disponují předpoklady důležitými pro výkon této profese. Salvet
(2011) ve své publikaci uvádí, že pravděpodobně i díky tomuto způsobu výběru policistů
a také díky následnému vzdělávání je výskyt trestné činnosti mezi policisty nižší než v obecné
populaci.
V obecné rovině lze však o kriminalitě policistů říci, že není ojedinělým jevem. Je
fenoménem, který vyplývá ze samotné povahy tohoto zaměstnání, jež poskytuje policistům
velké množství příležitostí ke spáchání trestné činnosti. Zároveň je kriminalita policistů také
velmi různorodá (Stinson et al., 2016).
Pro účely této práce je nutné v obecné rovině rozlišit dva typy kriminality, které mohou
být policisty páchány. V prvé řadě se jedná o trestnou činnost páchanou mimo službu, kdy
policista jedná jako řadový občan, a v řadě druhé je to trestná činnost páchaná při výkonu
policejní služby, které především bude pro její závažnost věnován následující text.
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2.1 Struktura a dynamika trestné činnosti policistů
Nejdůležitějším orgánem zabývajícím se v České republice problematikou trestné činnosti
policistů je Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Hlavním předmětem činnosti je
vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby,
příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů. Inspekce také provádí zkoušku
spolehlivosti vůči protiprávnímu jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. Navrhuje
proti takové činnosti opatření a vydává metodická doporučení pro činnost jednotlivých
bezpečnostních sborů“ (Generální inspekce bezpečnostních sborů, n.d.).
Generální inspekce bezpečnostních sborů každoročně vydává Zprávu o činnosti inspekce
za příslušný rok, ve které jsou veřejnosti k dispozici data o trestných činech vyšetřovaných
právě tímto orgánem. Dalším důležitým dokumentem je Zpráva o situaci v oblasti vnitřní
bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky za příslušný rok, jež je
každoročně vydávána Ministerstvem vnitra ČR, a která též uvádí statistiky týkající se trestné
činnosti spáchané příslušníky bezpečnostních sborů.
V roce 2015 bylo činností Generální inspekce bezpečnostních sborů zjištěno 364
protiprávních jednání příslušníků Policie ČR. Vyšetřování bylo zahájeno u 260 trestných činů,
přičemž nejčastěji se jednalo o zneužití pravomoci úřední osoby (77), podvod (18) a ohrožení
pod vlivem návykové látky (13). Z těchto 260 trestných činů bylo 230 úmyslných a 139 bylo
spácháno v době služby. V souvislosti s tímto počtem trestných činů bylo v roce 2015 stíháno
143

policistů.

Nejvíce

vyšetřovaných

bylo

v

Praze,

Jihomoravském,

Ústeckém

a Středočeském kraji. V roce 2015 i 2014 se nejvíce trestných činů dopouštěli policisté
s hodností nadpraporčík (Generální inspekce bezpečnostních sborů, 2016b). Co se
předchozích let týče, v roce 2014 bylo stíháno 161 pachatelů z řad policistů a v roce 2013 153
příslušníků (Generální inspekce bezpečnostních sborů, 2016a). Vyšší číslo se váže k roku
2012, kdy bylo trestně stíháno 228 policistů (Generální inspekce bezpečnostních sborů, 2013).
Na základě analýzy statistik trestné činnosti páchané příslušníky Policie ČR nelze vyslovit
závěr, zdali je tendence takového jednání v posledních čtyřech letech plynule klesající či
stoupající. V roce 2015 však došlo oproti roku 2014 k mírnému poklesu počtu pachatelů z řad
policistů.
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Na Slovensku patří mezi nejrozšířenější kriminální jednání, do něhož se zapojují
i policisté, krádeže motorových vozidel, jejich legalizace a přeprava mezi státy, distribuce
omamných a psychotropních látek a vydírání podnikatelů (Čech et al., 2012b).

2.2 Motivace policistů k páchání trestné činnosti
Na tomto místě bude v obecné rovině pojednáno o tom, z jakých důvodů policisté páchají
trestnou činnosti. Motivace vztahující se ke konkrétním druhům trestných činů a také vnější
vlivy a okolnosti, které mohou být pro policisty významnými rizikovými faktory ke spáchání
trestného činu, budou podrobněji analyzovány v podkapitolách zabývajícími se specifickým
protiprávním jednáním.
Důvody páchání kriminality v obecné populaci lze spatřovat nejen v motivech každého
jedince, v jeho osobnosti a hodnotovém nastavení. Svůj podíl na výskytu kriminálně
patologických jevů má také momentální nastavení společnosti ve smyslu obecně uznávaných
hodnot, úrovně právních předpisů a efektivity činnosti kontrolních orgánů. Ani u příslušníků
ozbrojených sil tomu není jinak. V tomto konkrétním případě je však nezbytné se také zaměřit
na fungování samotné instituce, pro niž policisté pracují a na podmínky, které jim k výkonu
jejich povolání nabízí.
K vnějším okolnostem, které mohou ovlivňovat tuto problematiku, patří mimo jiné
změny, jež nastaly ve společnosti po roce 1989 (v případě ČR), kdy došlo k velkému nárůstu
především ekonomické kriminality, dále také nedokonalý výběr, nedostatečné vzdělávání,
nekvalitní sociální péče o pracovníky a nízký sociální status policisty. Podstatnou roli hraje
také překotná legislativa a nedostatečná vnitřní i vnější kontrola (Salvet, 2011).
Co se týče motivačních komponent z hlediska jednotlivce, v rámci kvalitativního
výzkumu provedeného na padesáti respondentech (Salvet, 2011), byly nejčastěji
zaznamenány následující motivy:
-

„vylepšení finanční situace rodiny (16krát),

-

touha po snadném zisku (16krát),

-

splácení půjček a klesající reálný příjem rodiny (8krát),

-

korupční příležitost (8krát),

-

špatný příklad druhých (10krát),

-

alkoholismus a patologické hráčství (2krát)

-

nedostatečná kontrola (10krát)
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-

nedokáží specifikovat, nevědí (3krát)“ (Salvet, 2011, s. 21).

Dle analýzy Ministerstva vnitra je nejčastější příčinou snaha o finanční obohacení a s tím
spjaté špatné morální vlastnosti, jež mají kořeny v době před přijetím do služebního poměru,
a nedostatečná kontrolní činnost vedoucích funkcionářů (Marešová & Kotulan, 2001).
V rámci výzkumu provedeného Institutem pro kriminologii a sociální prevenci bylo zjištěno,
že experti považují za nejčastější důvody vedoucí k trestné činnosti policistů špatné platové
poměry a nedostatečné zajištění rodin policistů v případě ztráty živitele. Za další možnou
příčinu považují také nedostatečnou morálku, špatnou personální politiku a nekvalitní kádr
nadřízených. Objevily se však i názory, přestože v menším počtu, že důvodem může být
i nejistota profesního růstu, negativní vliv policejního kolektivu či nízké právní povědomí.
U kontrolní skupiny a u respondentů z řad internetových čtenářů nejčastěji převažoval názor,
že příčinou kriminality příslušníků policie je nedostatečná kontrola, špatný výběr adeptů
do řad policie a pocit nadřazenosti a moci (Marešová & Kotulan, 2001).
Čech a kol. (2012b) dělí příčiny trestné činnosti policistů na subjektivní a objektivní.
Za subjektivní příčiny považuje především ztrátu pocitu stavovské hrdosti, nízkou úroveň
právního vědomí, nedisciplinovanost, chamtivost a snahu za každou cenu vlastnit
nadstandardní předměty dlouhodobého charakteru, nevyvinutý smysl pro čest a spravedlnost,
egocentrismus, kontakt s kriminogenním prostředím, stres po služebních zákrocích, frustraci,
ohrožení vlastní osoby a také zvýšenou agresivitu. Mezi objektivní příčiny řadí například také
zjišťování nedostatků bez zkoumání příčin, zveličování nepodstatných jevů či aroganci
při jednání s kontrolovanými policisty.

2.3 Prevence a represe kriminality policistů
Prevenci a represi kriminality lze podřadit pod pojem „kontrola“. Kontrolou kriminality se
rozumí úsilí státu a společnosti o udržování kriminální činnosti v přijatelných mezích či
v lepším případě její omezování. Kontrola je prováděna dvěma výše zmíněnými způsoby.
Jedná se o represivní, neboli trestnou činnost potlačující, a preventivní, neboli trestné činnosti
předcházející strategie (Novotný et al., 2008).
Co se týče prevence kriminality policistů v České republice, nutno opět zmínit úlohu
Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jedním z nejdůležitějších úkolů této organizace je
právě předcházení trestné činnosti osob z řad příslušníků policejních sborů. Toho se snaží
docílit především prostřednictvím osvětové činnosti formou přednášek. Například v roce 2015
bylo zrealizováno 186 přednášek pro 8410 posluchačů z různých bezpečnostních složek
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a studenty studijních oborů zabývajících se vnitřní bezpečností státu. V rámci přednášek jsou
rozebírány především

kazuistiky konkrétních protiprávních jednání,

přičemž

jsou

zdůrazňovány negativní příklady. Důraz se klade především na ta protiprávní jednání, která se
v těchto složkách objevují nejčastěji. Konkrétně tedy jde o korupční jednání, delikvence
v oblasti extremismu, omamných a psychotropních látek, domácí násilí, delikvence v oblasti
úniků informací a policejní brutalitu (Generální inspekce bezpečnostních sborů, 2016b).
Kromě vzdělávání lze do oblasti prevence zahrnout také samotný výběr uchazečů
o zaměstnání u police. Výběrové řízení se skládá z fyzického, psychologického a zdravotního
testování. Právě psychologické vyšetření má zabránit tomu, aby se k Policii ČR dostávali lidé
osobnostně či intelektově nezpůsobilí nebo nehodící se pro výkon dané profese, kteří by
mohli mít mimo jiné také dispozice k případnému páchání trestné činnosti. Internetové
stránky Policie České republiky uvádějí, že se jedná o celodenní vyšetření, v jehož průběhu
uchazeči absolvují rozsáhlou baterii osobnostních, výkonových a inteligenčních testů
a následně se účastní řízeného rozhovoru s psychologem (Policie ČR, n.d.). Od roku 2016 se
v některých krajích (např. Praha, Středočeský, Jihomoravský) stal součástí psychologického
testování také víkendový policejní „kemp“, na kterém jsou uchazeči pozorování
při modelových situacích, práci v týmu či v situacích, které na uchazeče kladou zvýšené
nároky. Na základě psychologického testování by do služebního poměru k práci u policie měli
být přijati pouze ti uchazeči, kteří se vyznačují přiměřenou nebo nižší mírou agresivity, vyšší
mírou psychické a emocionální stability, nevykazují příznaky narušení psychiky nebo
duševního onemocnění, jsou adaptabilní a flexibilní, aktivní, rozhodní, zodpovědní,
cílevědomí, bez sklonů k nepřiměřenému riskování, rezistentní vůči rušivým vlivům, schopni
využít svých rozumových schopností, empatičtí, altruističtí, komunikativní, schopní
spolupráce i přebírání vedení a zodpovědnosti (Čech et al., 2012b).
Jako další důležité opatření nutno zmínit také tzv. zkoušku spolehlivosti, kterou je
oprávněna provádět pouze Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bílek uvádí, že se jedná
o „…navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit v rámci výkonu služby nebo
zaměstnání a se kterou se běžně setkává. Účelem zkoušky je předcházení, zamezování
a odhalování protiprávního jednání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů“ (2014,
str. 18). Institut zkoušky spolehlivosti byl zaveden do praxe roku 2009 i v reakci na tzv. „akci
peněženka“, v rámci které redakce MF Dnes testovala poctivost policistů, přičemž výsledkem
bylo, že zhruba polovina případů nebyla řešena podle pravidel (Bílek, 2014). Celkově bylo
inspekcí v letech 2009 až 2013 provedeno 183 zkoušek spolehlivosti, přičemž protiprávní
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jednání bylo zjištěno ve 22 případech (Mitáček, 2014). Z výzkumu zaměřeného na ověření
preventivního účinku zkoušek spolehlivosti však vyplývá alarmující fakt, který se týká zhruba
čtvrtiny policistů, kteří tvořili výzkumný soubor této studie. Takto velká část zkoumaných
osob totiž nikdy o zkoušce spolehlivosti nic neslyšela, tudíž na ně tento institut ani nemůže
mít generálně preventivní účinek (Hrudka & Vangeli, 2014). Že bude zkouška integrity
provedena i na jejich osobě považuje za pravděpodobné 35,6 % respondentů policistů.
V rámci tohoto výzkumu byly provedeny také nestandardizované rozhovory, v rámci kterých
pouze jeden policista řekl, že zkouška spolehlivosti nemá vliv ani na něj, ani na ostatní
policisty (Hrudka & Vangeli, 2014). Pokud se tedy budeme chtít zabývat účinkem zkoušky
spolehlivosti, na základě názorů respondentů lze hovořit o:
•

„větší důslednosti, ostražitosti, pečlivosti, sebereflexi a kontrole,

•

lepším chování, vystupování, jednání a dodržování zákonů a služebních předpisů,

•

protikorupčním účinku,

•

vyvolávání stresu a zřetelné obavy o ztrátu zaměstnání“ (Hrudka a & Vangeli, 2014,
str. 115).

„Zavedením zkoušek spolehlivosti se významně snížila tzv. situační korupce, tj. případy,
kdy úřední osoba (policista) při řešení situace na místě dopravního přestupku žádá úplatek,
a došlo také ke zvýšení počtu případů, kdy nabídnutí úplatku při stejné situaci oznámí“
(Bílek, 2014, str. 21).
Preventivně by v neposlední řadě měla ve všech státech působit také veškerá právní
úprava, týkající se regulace činnosti policistů, vytyčování jejich pravomocí a trestů
za případná provinění. Stejně tak lze za součást prevence považovat policejní etiku, k jejímuž
dodržování se policista zavazuje vstupem do služebního poměru. V České republice jsou
základní principy policejní etiky zakotveny v Etickém kodexu Policie České republiky. Dle
Nesvadby (2009) by měla policejní etika, jakožto autonomní disciplína, na základě vymezení
etických hodnot a norem žádoucích pro optimální výkon policejní profese, vytvořit základnu
pro praktické rozhodování policistů, především při řešení morálních dilemat a také by měla
formovat východiska pro adekvátní sebehodnocení a sebeovládání a prohlubovat pocit
morální odpovědnosti každého policisty.
V zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
najdeme hlavu XIII s názvem „Kontrola Policie“, kde se v § 97 uvádí, že: „(1) Každý může
upozornit
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a) na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo
b) na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje
znaky trestného činu, správního deliktu nebo kázeňského přestupku“ (2008, s. 42).
V případě, že policista svým jednáním naplní skutkovou podstatu trestného činu
uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, hrozí mu
uložení trestní sazby uvedené v příslušném ustanovení tohoto zákona. Vyšetřování ve věci
trestného činu příslušníka Policie ČR povede na základě § 161 Zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, Generální inspekce
bezpečnostních sborů. Pokud se policista dopustí takového činu, který vykazuje znaky
přestupku, bude na základě § 10 Zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích
takovéto jednání projednáno podle jiných zákonů. Policista tak může být postihnut na základě
§ 50 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů, za kázeňský přestupek, kterým se rozumí jednání, jež nenaplňuje znaky
trestného činu, přestupku ani jiného správního deliktu (např. i nedosažení uspokojivých
výsledků ve výkonu služby). Za takové jednání mu může být uložen kázeňský trest dle § 51
např. v podobě snížení základního platového tarifu, odnětí služební hodnosti či uložení
pokuty.
Výše uvedené spadá v rámci kontroly kriminality pod oblast represe, nicméně samotná
hrozba a ukládání trestů by měla na policisty působit také formou generální prevence, tedy
ve smyslu odstrašení od protiprávního jednání z důvodu vidiny možného potrestání.
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3. Vybrané druhy trestných činů policistů
Kriminalita policistů může nabývat velmi různorodých podob. Policisté se mohou dopustit
stejných trestných činů jako běžný občan, avšak protiprávnímu jednání policistů je přikládána
ještě vyšší společenská závažnost a nebezpečnost. Stinson a kol. (2016) dělí kriminalitu
páchanou policisty do pěti velkých skupin. Konkrétně se jedná o trestné činy spojené
s alkoholem, drogami, sexuálními projevy, násilím a finančním ziskem.
Tato část bakalářské práce se zaměří na několik forem protiprávního jednání, které se
v řadách policistů vyskytují, a pro jejichž závažnost je nezbytné se jimi hlouběji zabývat.
Největší prostor bude věnován problematice korupčního jednání. Opomenuta však nebude
ani policejní brutalita ve svých různých podobách. Dle Stinsonova dělení se tedy následující
text zaměří především na trestnou činnost spojenou s finančním ziskem a s násilím.

3.1 Korupční jednání policistů
V rámci této části týkající se korupce bude nejprve vymezeno, co se pro účely této
práce myslí pojmem „korupční jednání policistů“. Následně budou uvedeny možné způsoby
spáchání tohoto protiprávního jednání z pohledu různých autorů, včetně možných specifik
vztahujících se k policejnímu prostředí v rozvojových zemích. Podrobněji budou také
rozepsány možné příčiny této trestné činnosti. Text se bude tedy zabývat také tím, proč se
někteří policisté chovají protiprávně, zatímco jiní nikoliv. Opomenut nebude ani aktuální stav
a dynamika korupce policistů, veřejné mínění vztahující se ke zkorumpovanosti policejních
složek a problematika obětí korupce. V závěru bude také pojednáno o možných způsobech
předcházení korupčnímu jednání policistů, přičemž tato část bude vztažena především
na Českou republiku. Téma represe korupce policistů bude zmíněno pouze v obecnější rovině.
Policisté se stávají terči korupce mimo jiné kvůli tomu, že jsou ze své pozice schopni
ovlivnit řadu důležitých rozhodnutí, která mohou mít velmi dalekosáhlé a negativní dopady.
Problematice korupce zde bude věnován nejširší prostor z toho důvodu, že převážná většina
trestné činnosti páchané policisty ve službě nebo v souvislosti s ní je právě korupčního
charakteru. Navíc vzhledem k její vysoké latenci, konspirativnosti a obvykle sofistikovanému
provedení spadá mezi nejobtížněji zjistitelné a postihnutelné projevy protiprávního jednání
policistů (Salvet, 2011). Policejní korupce navíc velmi zásadně podrývá důvěru veřejnosti
v možnosti vymáhání práva a s tím související trestní stíhání korupčních kauz (Hagedorn et
al., 2013).
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Pojem „korupce“ obsahuje nejen trestné činy vyjmenované v hlavě X. trestního
zákoníku s názvem „Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných“ Díle 3 „Úplatkařství“,
ale také další možná jednání, která svými znaky spadají právě pod korupční jednání.
Mezinárodní nevládní nezisková organizace Transparency International definuje korupci jako
„..zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého)
prospěchu“ (Transparency International, 2011). Newburn definici obohacuje ještě o aspekt
týkající se prospěchu divizního. Podle něj policisté „..v případě vykonávání svých pravomocí
jednají korupčně, pokud tak činí s primárním záměrem vlastního obohacení či získání výhody
pro policejní oddělení, na němž slouží“ (2015, s. 6). Tyto definice se však mohou jevit jako
příliš vágní a široké. Pro srovnání bude tedy uvedena ještě jedna, jež korupci vymezuje úžeji
a více ji specifikuje. Andvig a Fjeldstad uvádějí, že „..o zkorumpované jednání jde v případě,
pokud člen organizace zneužívá své postavení, práva k rozhodování či přístupu k informacím
nebo jiným zdrojům organizace ve prospěch třetí strany, a tím získává peníze nebo jiné
ekonomicky cenné statky či služby, kde buď samotná platba, nebo poskytované služby jsou
nezákonné a / nebo proti vlastním cílům či pravidlům organizace“ (2008, s. 3).
Policie České republiky na svých internetových stránkách uvádí, že pod korupčním
jednáním se má na mysli především trestný čin přijetí úplatku, podplácení, nepřímé
úplatkářství, zneužití pravomoci úřední osoby, maření úkolů úřední osoby z nedbalosti,
neoprávněné nakládání s osobními údaji, zneužití informace a postavení v obchodním styku,
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a pletichy proti veřejné dražbě (Policie ČR,
n.d.).
Salvet (2011) vymezuje několik možných podob korupčního jednání dle způsobu
spáchání:
•

Podílnictví ve smyslu nezákonných aktivit při záměrně nepravdivém šetření
skutečných i fingovaných dopravních nehod, vloupání do bytu či nebytových prostor,
se záměrem získání majetkového prospěchu na neoprávněně vylákaném plnění
pojišťovny.

•

Úplatkářství v podobě vyžadování a přijímání různých plnění v souvislosti
s prováděním správních úkonů a vydávání správních rozhodnutí. Jedná se například
o zařízení vydání správního rozhodnutí, na něž občan nemá nárok nebo o zkrácení
čekací lhůty na vydání takového rozhodnutí.
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•

Trestné činy související s prováděním dozoru nad silničním provozem jsou
nejčastěji páchány nevydáním pokutových bloků a ponecháním si peněz pro vlastní
potřebu či hrozbou příliš vysoké pokuty a následným „spokojením se“ s nižší částkou,
kterou si policista opět ponechává pro sebe. Takové jednání vykazuje znaky nejen
požadování a přijímání úplatku, ale také vydírání.

•

Obchod s informacemi pocházejícími z trestního řízení či policejních systémů
probíhá obvykle tak, že policista poskytuje informace z těchto systémů bez právního
důvodu, informuje o ideálním místě, čase, i způsobu spáchání trestného činu, aby se
minimalizovalo riziko dopadení pachatele či o tom, že jsou vůči určité osobě skrytě
prováděny úkony trestního řízení.

•

Tzv. kupčení s beztrestností je poslední možnou formou korupčního jednání
policistů, jež obvykle naplňuje znaky úplatkářství či vydírání. Může se jednat
například o vedení trestního řízení za úplatek tak, aby daná osoba zůstala beztrestná
nebo o nezahájení trestního stíhání podezřelé osoby v případě poskytnutí určitého
finančního obnosu.

Korupční jednání je velmi rozmanité a jeho podoba se značně liší v jednotlivých částech
světa v závislosti na vyspělosti konkrétní země a s tím mimo jiné související úrovní fungování
orgánů činných v trestním řízení. S částečně se lišícím pohledem na to co vše je obsaženo
pod pojmem „korupční jednání“ přicházejí Andvig a Fjeldstad (2008), kteří vymezují pět
možných způsobů spáchání korupce a upozorňují na to, že korupční jednání se může způsoby
provedení lišit v případě rozvojových zemí. Následující dělení tedy umožňuje identifikaci
takového jednání, jež se v západní populaci ve spojení s korupcí vyskytuje méně často, než je
tomu v zemích třetího světa. Konkrétně se jedná především o první dva způsoby spáchání, jež
jsou v následujícím textu uvedeny. Jako první uvádějí tzv. čisté vydírání, v rámci něhož
policisté zatýkají občany, o kterých vědí, že jsou nevinní. Následně jsou tito lidé biti
za účelem získání neoprávněného finančního obohacení. Platba může být v některých
případech uskutečňována i v podobě nuceného sexuálního styku. Za další možnou formu
korupce považují vydírání za účasti soudu. V těchto případech obvykle policie operuje
s falešnými důkazy a oběťmi se stávají nejčastěji lidé s předchozím záznamem v trestním
rejstříku, kteří bývají ochotnější vyplatit požadovanou finanční částku. Dále lze hovořit o tzv.
korupčních transakcích, jejichž podstatou je poskytnutí úplatku výměnou za informace
důležité pro osobu, jež se dopustila trestného činu. Čtvrtou možnou formou je smíšené
vydírání a úplatkářství, které je specifické tím, že zde není oběť v pravém slova smyslu. Jedná
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se například o uplácení dopravní policie poté, co byl spáchán dopravní přestupek. Za poslední
možný způsob spáchání korupčního jednání považují zpronevěru. Může se jednat například
o odcizení cenností zadrženého při jeho vzetí do vazby.
Vrátíme-li se zpět do podmínek vztahujících se i na českou společnost, za relevantní lze
považovat informace ze Zprávy o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok
2015. Ta uvádí, že mezi nejčastější formy vykazující znaky korupčního jednání
v bezpečnostních sborech patří především:
•

„předávání informací za úplatu či protislužbu,

•

neoprávněné lustrace v informačních systémech,

•

ovlivňování řízení v nezákonný prospěch,

•

spolupráce na vydírání osob (zejména podnikatelů),

•

nelegální pronášení předmětů do věznice,

•

přijetí úplatku za neřešení dopravního deliktu“ (2016b, s. 26).

Otázkou stále zůstává, proč někteří policisté začnou jednat protiprávně a jiní nikoliv.
Předpokládá se, že zásadní roli v těchto případech sehrává i samotné policejní prostředí, které
má na jedince, jenž se v něm pohybuje, značný vliv. V rozvoji kriminální kariéry policistů jde
obvykle o jakýsi postupný a pozvolný proces. Když policista nastoupí do služby, je postupně
zasvěcován do neformálního fungování policejní práce, v rámci něhož se policistům může
v některých případech neoficiálně dostávat nejrůznějších výhod, od stravování v restauracích
zdarma až po bezplatné sexuální služby. Zároveň se také mohou začít setkávat s neetickým
a protizákonným jednáním, a to nejen ze strany pachatelů trestné činnosti, nýbrž i ze strany
veřejných institucí. To vše na policisty působí negativně, a jakmile jednou podlehnou
a využijí určité neoficiální výhody, obvykle jejich cesta postupně směřuje k závažnějším
formám protiprávní činnosti (Punch, 2000). Aby bylo možné s korupcí policistů efektivně
bojovat a vytvářet adekvátní preventivní programy, je nezbytné hledat příčiny, které tvoří
živnou půdu pro páchání tohoto druhu trestné činnosti a zabývat se jimi podrobněji. Příčiny je
tedy nutné nejprve identifikovat, aby bylo možné je v co možná nejvyšší míře eliminovat.
V případě korupce lze rozlišovat tzv. konstantní a variabilní faktory (Newburn, 2015) mající
na vznik korupčního jednání policistů vliv. Mezi konstantní faktory patří:
•

svoboda činit rozhodnutí dle vlastního uvážení,

•

nízká viditelnost policejní práce pro jedince ve vedoucích pozicích,

•

nízká viditelnost policejní práce pro zraky veřejnosti,
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•

diskrétní prostředí vytvořené mezi kolegy a vysoká míra vnitřní solidarity, kterou se
policejní kultura vyznačuje,

•

sdílení stejných hodnot a kultury jedinci v manažerských pozicích a

•

častý kontakt s delikventy a s pokušením (Newburn, 2015).

Za faktory variabilní lze považovat především:
•

míru, do které je korupce tolerována v dané společnosti,

•

úroveň řádného vedení a řízení policejní organizace,

•

příležitosti ke spáchání korupčního jednání

•

kontrolu korupce uvnitř policejních složek a

•

míru morálního cynismu policistů (Newburn, 2015).

Punch (2000) hovoří ještě o několika dalších faktorech, které mohou výrazně přispívat
k rozvoji korupčního jednání u příslušníků policejních složek. Vyzdvihuje především význam
skupinové dynamiky. Tlak je vyvíjen hlavně na mladé, ve službě právě začínající policisty,
kteří pokud chtějí být přijati do již utvořeného a zaběhlého kolektivu, musejí se přizpůsobit
neformálním skupinovým normám a hodnotám. Ty však nemusejí být vždy v souladu
s etickými principy, jimiž by se policisté měli řídit. Problém spatřuje také v tom, že policejní
kultura je založena na solidaritě mezi jednotlivými policisty, na mlčenlivosti a cynismu.
Důležitou roli sehrává i kontrola korupce samotnou organizací a také to, jak policista vnímá
společnost a dosahování spravedlnosti ve stávajícím systému. Pokud se v pohledu policisty
objevují myšlenky týkající se zkaženosti společnosti, nespravedlivého nadržování určitým
subjektům ze strany státních institucí či pochybných rozhodnutí v průběhu trestního řízení,
může to vést až k pocitům odcizení a beznaděje, v důsledku kterých mohou policisté
rezignovat na etické chování v rámci výkonu své služby. Punch (2000) ještě zdůrazňuje vliv
vztahu policistů k organizovanému zločinu a jejich názor na něj. Pokud je tento vztah blízký,
například jestliže policista pracuje v utajení jako agent, což je jeden z operativně pátracích
prostředků, které má policie k dispozici, hrozí vyšší riziko, že se začne ztotožňovat
s kriminálním prostředím.
V neposlední řadě je třeba zmínit vliv historicko-společenských faktorů, které se
v jednotlivých zemích liší. V České republice se jedná především o změny, jimiž Policie ČR
jako organizace prošla po roce 1989. Do té doby zajišťovalo Ministerstvo vnitra policistům
kariérní jistotu a veškerou podporu a pomoc v případech sociálních, zdravotních
či psychických problémů. V dnešní době však jakýkoliv nadstandard oproti jiným profesním
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skupinám zmizel, kariérní jistota je otřásána neustálými reorganizacemi, pohled veřejnosti
na policisty není vždy zcela pozitivní a ani sociální jistoty policistů nejsou na příliš dobré
úrovni. Důsledkem je v některých případech to, že si policisté snaží přilepšit jakýmkoliv
způsobem, který se jim naskytne (Salvet, 2011).
Pro vytvoření komplexního pohledu na problematiku korupčního jednání policistů je
nutno uvést také číselná data vyjadřující stav a dynamiku této trestné činnosti. V roce 2015
bylo v České republice zahájeno trestní stíhání 45 trestných činů vykazujících právě znaky
korupce. Trestně stíháno bylo celkem 17 osob, z čehož 7 patřilo mezi příslušníky Policie
České republiky. Co se druhu trestných činů týče, ve 22 případech se jednalo o trestný čin
zneužití pravomoci úřední osoby, v 8 případech šlo o přijetí úplatku, 6 případů naplňovalo
znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu, pětkrát šlo o podplácení, třikrát o trestný čin
zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby a v jednom případě se jednalo o vydírání
(Generální inspekce bezpečnostních sborů, 2016b). V roce 2014 zahájila Generální inspekce
bezpečnostních sborů trestní stíhání ve 41 případech. V roce 2015 tedy došlo mezi příslušníky
bezpečnostních sborů k mírnému nárůstu této trestné činnosti. Stíháno však bylo v roce 2014
19 příslušníků Policie České republiky, tedy o 12 více, než v roce 2015 (Generální inspekce
bezpečnostních sborů, 2016a).
Stejně jako v dalších zemích, i českými médii proběhla řada kauz týkajících se korupce
policistů. Například v roce 2007 byl obviněn kompletní tým jedenácti dopravních policistů
z Kladna z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a přijímání úplatku. Toho
se dopouštěli vybíráním pokut bez vydávání bloků. O peníze se mezi sebou policisté následně
dělili (Eichler, 2007). Způsob spáchání těchto trestných činů zahrnoval mimo jiné i smlouvání
o výši pokuty a také zmiňování nízkého policejního platu. Pěti policistům byly nakonec
uloženy podmíněné tresty, dva byli odsouzeni k deseti měsícům výkonu trestu odnětí svobody
a třem byl uložen zákaz pracovat u ozbrojených složek (Půrová, 2008). Kromě kolektivního
páchání trestné činnosti a ospravedlňování protiprávního jednání nízkým platem, je na tomto
případu zajímavé také to, že dva z těchto kladenských dopravních policistů byli již
v minulosti prošetřováni kvůli podezření z přijetí úplatku. Do problémů se dostal i tehdejší
okresní policejní ředitel Vladimír Hrotík, protože své podřízené nepotrestal. Vyšetřovatelé
však nakonec dospěli k názoru, že se Hrotík ničeho nedopustil (Jurková, 2007).
Vzhledem k tomu, že se ve veřejném mínění může do jisté míry odrážet stav korupce
bezpečnostních složek a zároveň může veřejné mínění také ovlivňovat její vývoj, nutno toto
téma zmínit alespoň okrajově. Hodess a Wolkers (2004) uvádějí, že policie je veřejností
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obecně vnímána jako třetí nezkorumpovanější instituce. Takto je vnímána především
v Kamerunu, Gruzii, Ghaně, Guatemale, Keni, Malajsii, Mexiku, Moldávii, Nigérii,
Pakistánu, na Filipínách, v Rusku, jižní Africe a na Ukrajině. Za značně zkorumpovanou je
však policie považována i v některých státech střední a východní Evropy a Jižní Ameriky.
V mnohých případech korupčního jednání, především pokud jde o případy naplňující
znaky úplatkářství, není přítomna klasická dvojice pachatel - oběť trestného činu, jako je
tomu u jiných forem protiprávní činnosti. Korupční jednání je totiž mnohdy specifické tím, že
je výsledkem konsenzu mezi všemi zúčastněnými. Tento fakt zásadně komplikuje
a znesnadňuje celý proces prověřování a vyšetřování takových případů. Zainteresovaní jedinci
obvykle nejsou příliš nakloněni ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, protože
nikdo nemá zájem na odhalení spáchaného skutku (Salvet, 2011). Celé vyšetřování je
negativně ovlivňováno také tím, že jednotlivci v rámci policejního prostředí mívají tendenci
se vzájemně chránit a jeden druhého nechtějí „zradit“. Stejně tak je za významný problém
považován fakt, že je dnes tolerance korupce, nebo přinejmenším určitá rezignace k boji s ní,
něčím poměrně běžným (Hagedorn et al., 2013).
Závěrem ještě několik slov k problematice kontroly korupčního jednání páchaného
policisty při výkonu služby. Pojem „kontrola kriminality“ zahrnuje dvě rozsáhlé oblasti,
z nichž každá plní svůj důležitý a specifický účel. První z těchto dvou oblastí je prevence,
neboli předcházení kriminalitě. V České republice se prevenci korupce policistů věnuje
především Generální inspekce bezpečnostních sborů, jejímž cílem je zvyšování právního
vědomí policistů formou přednáškové činnosti. Zároveň se také snaží posilovat odolnost
policistů vůči takovému jednání (Generální inspekce bezpečnostních sborů, 2016). Důležitým
dokumentem týkajícím se prevence korupce v České republice je Vládní koncepce boje
s korupcí na léta 2015 až 2017, na základě kterého byl formulován Akční plán boje s korupcí
na rok 2017, jež obsahuje vybraná protikorupční opatření legislativní i nelegislativní povahy,
která by měla být jednotlivými rezorty realizována (Úřad vlády České republiky, 2014).
Punch (2000) zdůrazňuje, že prevence by měla mít dvě stěžejní části. Mělo by docházet
k nekompromisnímu trestání proviněných policistů, což má úlohu generálně preventivní,
a na druhé straně k povzbuzování a podpoře těch, kteří jednají v souladu s právním řádem
a policejní etikou. Za důležité v rámci prevence korupčního jednání policistů považuje
především vedení, které jde svým chováním podřízeným příkladem a je odhodlané s korupcí
bojovat a eliminovat ji na co nejnižší možnou míru. V rámci interních záležitostí je nezbytné
kapacitu vyšetřovacích subjektů přizpůsobit závažnosti a velikosti problému i velikosti
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organizace. Měl by se také uplatňovat spíše proaktivní, než reaktivní přístup. Příkladem
proaktivního přístupu jsou i testy integrity, o nichž bylo více pojednáno v kapitole zabývající
se kontrolou kriminality policistů obecně. Vyzdvihuje také roli inspekčních orgánů, školení
a mentoringu. Díky tomu by měl být policista schopen v praxi řešit morální dilemata, která
mu jeho práce přináší, nepatologickým způsobem. Zvýšená pozornost by také měla být
věnována policistům vykonávajícím specifické činnosti, při kterých jsou přímo vystaveni
negativním vlivům patologického prostředí. Jedná se například o agenty či o policisty
zabývající se drogovou kriminalitou. V těchto případech by měla být především zajištěna
efektivní rotace práce. Jako poslední zmiňuje vliv kvality právního řádu na chování policistů.
Velkým problémem z hlediska odhalování a vyšetřování korupčního jednání policistů je
neochota nadřízených takové jednání oznamovat. V současné době totiž stále přežívá názor,
že za protiprávní jednání podřízených zodpovídá jejich nadřízený, a to i tehdy, když vlastním
šetřením odhalil trestnou činnost nebo k tomu poskytnul součinnost (Salvet, 2011). Stejně tak
i běžní občané se často zdráhají podat příslušným orgánům oznámení týkající se trestné
činnosti. Jejich obavy se obvykle týkají toho, co vše po nich bude následně požadováno
a zdali nebude ohlášení takového jednání nebezpečné pro ně samotné i osoby jim blízké.
V České republice byla za účelem zvýšení pravděpodobnosti oznámení korupčního jednání
páchaného jak ze strany soukromých subjektů, tak i institucí státního sektoru, zřízena
Protikorupční linka, která zaručuje úplnou anonymitu a předání podání příslušným kontrolním
orgánům. Díky této lince lze „formou zabezpečeného formuláře podat zjištění či podezření
ze špatného hospodaření na útvarech PČR, střetů zájmů policistů nebo jiné podezřelé aktivity
atp. Dále můžete podat oznámení na jakéhokoliv policistu, který podle Vás porušuje zákony
jak při výkonu funkce, tak i v soukromém životě. Můžete nahlásit případné podezřelé kontakty
policisty s podsvětím či s osobami s kriminální minulostí (tyto indicie často vedou k odhalení
závažné kriminální činnosti v řadách PČR)“ (Protikorupční linka.cz, n.d.).
Druhou oblastí spadající pod kontrolu kriminality je represe. Ta se stát od státu liší. Záleží
vždy na úpravě skutkových podstat jednotlivých trestných činů naplňujících znaky korupce
v trestních řádech jednotlivých zemí a na tom, jak vysoké trestní sazby jsou za taková jednání
ukládané. Pokud budou tresty neadekvátní, resp. málo přísné, a činnost orgánů činných
v trestním řízení neefektivní, může být pro jedince malé riziko dopadení a potrestání
akceptovatelné vzhledem k profitu, který může získat, pokud trestný čin spáchá úspěšně
(Novotný et al., 2008). K občanům je tím zároveň vysílána zpráva, že jejich případné ohlášení
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trestné činnosti policisty nemusí mít v praxi žádný dopad. Stejně tak se v jednotlivých státech
liší i právní úprava kázeňského projednání přestupků policistů.

3.2 Policejní brutalita
Budeme-li se zabývat problematikou neoprávněného použití nepřiměřené síly
ze strany policistů vůči obyvatelům, můžeme se setkat s mnoha různými pojmy, které jsou
v tomto kontextu využívány. Nejčastěji v médiích narazíme na označení jako „policejní
brutalita“ či „policejní násilí“. Pod těmito pojmy si však každý může představovat něco
trochu odlišného. Někomu se vybaví zásahy policistů na akci CzechTek či na nejrůznějších
demonstracích, jiným nepřiměřené použití síly při zadržení, násilné jednání při umístění
občana na celu předběžného zadržení nebo při výslechu podezřelého. Jak bylo řečeno
v předchozí části textu pojednávající o korupci policistů, neoprávněné násilí může být
pácháno i v souvislosti právě s korupčním jednáním. Holmes a Smith (2008) uvádějí, že
někteří budou za policejní násilí považovat také verbální útoky. Poslední zmíněný případ se
bude pravděpodobně týkat především příslušníků minorit, kteří se v dané zemi cítí být
utlačováni a ne zcela začleněni do většinové společnosti.
Je třeba poznamenat, že za některých okolností je policejní násilí reakcí na násilí
páchané občany, které může být mnohdy namířené i přímo vůči policejním složkám.
O policejní brutalitu půjde tehdy, pokud násilí páchané příslušníky policie bude neoprávněné
a nepřiměřené. Nejčastěji si lidé pod pojmem „policejní brutalita“ představí různé způsoby
bití a mučení. Více už jsou opomíjeny psychické formy násilí, kterých se policisté mohou
dopouštět (Coady at al., 2000). Policejní násilí lze definovat jako „..úmyslné využití síly
za účelem způsobení zranění nebo škody osobě či majetku“ (Coady et al., 2000, s. 4). V rámci
této definice lze vnímat policejní násilí jako neoprávněné jednání páchané jak fyzickou silou,
tak i působením na psychiku druhého například formou nadávek, ponižování či zastrašování.
Jak bylo již uvedeno, policejní násilí může být pácháno různými způsoby. Pokud bychom
se zabývali jednotlivými skutkovými podstatami trestných činů, jež policisté v těchto
případech svým jednáním naplňují, lze zmínit především trestné činy nacházející se v hlavě I.
trestního zákoníku, „Trestné činy proti životu a zdraví“. Konkrétně se může jednat například
o trestný čin „ublížení na zdraví“, „těžké ublížení na zdraví“, „vražda“, „zabití“ nebo také
„mučení a jiné nelidské a kruté zacházení“. V souvislosti s jednáním, jež naplňuje znaky
některého z výše vypsaných trestných činů, se však mohou policisté dopouštět i dalších forem
protiprávního jednání, které jsou vymezeny v hlavách následujících (Zákon č. 40/2009 Sb.,
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trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pomineme-li skutkové podstaty trestných činů
a zaměříme se na to, jak takové jednání vypadá v praxi, lze hovořit o několika možných
oblastech, v nichž je policejní násilí pácháno nejčastěji. První takovou oblastí mohou být
demonstrace. Policejní brutalita se pak projevuje například bezdůvodně nepřiměřeným
fyzickým násilím vůči demonstrantům či zasažením účastníků slzným plynem, aniž by k tomu
existovaly řádné zákonné důvody. Druhou oblastí je policejní brutalita páchaná proti minoritě
v dané zemi či proti osobám odlišné rasy nebo etnika. Nutno zmínit také neoprávněné násilí
vůči podezřelým při výslechu. To je obvykle pácháno za účelem získání falešného přiznání.
V těchto případech může policista podezřelého nejen fyzicky napadnout, ale může mu také
například znemožňovat použití toalety nebo mu vyhrožovat. Nelze opomenout ani psychické
násilí, které může být pácháno za nejrůznějších okolností, a to například prostřednictvím
výhružek, zastrašovacích taktik či nejrůznějšími metodami, které přesahují standardní
policejní postupy (Gleam, 2015).
Jeden z aktuálnějších případů použití nepřiměřeného násilí ze strany policistů se týká
například demonstrací kvůli záchraně parku Gezi v tureckém Istanbulu. Incident se odehrál
v roce 2013 a v důsledku policejních zásahů bylo při demonstracích zraněno až 8000 osob,
přičemž jeden člověk v nemocnici zamřel následkem střelného poranění. Nejen že byli
účastníci demonstrace surově biti, ale použito bylo i živé munice, slzného plynu, vodních děl
i plastových nábojů. Brutalita pokračovala také sexuálním napadáním v průběhu zadržení.
Policejními zásahy bylo zároveň v podstatě popřeno právo na svobodné shromažďování
občanů (Amnesty International, 2013).
Výskyt policejní brutality může být ovlivňován několika faktory. Jedná se o faktory
situační, psychologické neboli individuální a organizační. Předpokládá se, že určité situace
v kontextu s konkrétními charakteristikami potenciální oběti policejního násilí, které jsou
vyjádřeny například pohlavím či rasou, mohou být determinujícími faktory pro použití
nepřiměřené síly ze strany policistů. Roli hrají také charakteristiky samotných policistů,
především jejich rasa, zakořeněné předsudky, skrz které pohlížejí na svět a druhé lidi a také
jejich osobnostní vlastnosti. Tyto individuální charakteristiky způsobují odlišné reakce
jednotlivců v totožných situacích. Třetí rovina, ve které můžeme hledat příčiny policejního
násilí, je rovina zahrnující aspekty organizační. Důležitá je v tomto ohledu především úroveň
interní kontroly a také samotná policejní subkultura (Holmes & Smith, 2008).
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4. Návrh výzkumného projektu
Tento návrh výzkumného projektu se bude týkat trestné činnosti policistů, konkrétně
korupčního jednání. Pojem „korupce“ však není pojmem trestněprávním a zahrnuje větší
škálu možného jednání, než které je vymezeno Trestním zákoníkem v Díle 3, nesoucí název
„Úplatkářství“. Korupční jednání může mít více podob a může naplňovat skutkové podstaty
i jiných trestných činů, než pouze těch obsažených v již zmíněné části Trestního zákoníku.
Znaky korupčního jednání vykazuje například i trestný čin „zneužití pravomoci úřední osoby“
či „neoprávněné nakládání s osobními údaji“. Výzkumný projekt bude pracovat s takovým
pojetím korupce, které je představeno ve třetí kapitole této bakalářské práce a vycházet bude
především z poznatků obsažených v přehledové části a také z české i cizojazyčné odborné
literatury zabývající se tímto tématem.
Výzkumník se v rámci tohoto výzkumného projektu bude snažit zmapovat všechny
důležité aspekty korupčního jednání, jejichž znalost je nezbytná pro efektivní vytváření
preventivních programů a kontrolu korupce policistů. Výzkum se tedy zaměří na shromáždění
co nejvíce informací důležitých pro předcházení korupci v rámci výkonu služby. Konkrétně
se jedná především o informace týkající se způsobu provedení trestného činu a důležitých
okolností, za nichž ke spáchání takového protiprávního jednání došlo, možné motivace
policisty k přijetí úplatku či k jiné podobě korupčního jednání, a také o informace týkající se
pachatele včetně jeho osobnosti. Výzkumník bude analyzovat i pracovní podmínky vztahující
se k výkonu práce policisty, který spáchal tento trestný čin a způsoby, jimiž bylo protiprávní
jednání odhaleno.

4.1 Cíle výzkumu
Hlavním cílem tohoto výzkumu je zmapování co nejširšího spektra proměnných, jejichž
vlivem se může pachatel dopustit kriminální činnosti v podobě korupce. Díky důkladné
analýze by měly být identifikovány ty faktory, které mohou přispívat k riziku selhání policisty
v podobě právě tohoto protiprávního jednání. Poznatky zjištěné tímto výzkumem by mohly
být v budoucnu využity pro vytváření adekvátních preventivních programů a bezpečnostních
opatření zabraňujících a předcházejících typově podobným případům.
Prvním dílčím cílem je zmapování různých aspektů vážících se k samotnému trestnému
činu. Analyzovány budou především informace týkající se způsobu spáchání korupce
policistou při výkonu služebních povinností. Výzkum bude zjišťovat, jak konkrétně
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k takovému jednání došlo a také za jakých okolností. Podstatné je především rozlišit, zdali
policista přijal úplatek, prodal informace z probíhajícího trestního řízení či policejního
informačního systému, nebo zda se dopustil jiného protiprávního jednání spadající do oblasti
korupce. Vždy bude brána v potaz i právní kvalifikace daného skutku. Nelze opomenout ani
informace o případných předchozích kázeňských přestupcích, kterých se policista v minulosti
dopustil.
Druhým dílčím cílem je získání dostupných informací o osobnosti pachatele. Výzkumník
bude analyzovat motivaci policisty k vykonání protiprávní činnosti. V tomto případě je
vhodné se zaměřit především na morální úroveň konkrétního jedince, jeho hodnotový systém
i jeho potřeby. Dále bude osobnost pachatele analyzována v souvislosti s patologickými rysy
osobnosti, příznaky duševního onemocnění či psychické nepohody.
Třetím dílčím cílem je zmapování pracovních podmínek, v rámci kterých policista
vykonával svoji pracovní činnost. Bude brána v úvahu jeho hodnost a počet odpracovaných
let, k tomu se vážící platové ohodnocení, útvar, pro který policista slouží, náplň práce, kterou
vykonává, nároky na něj v rámci zaměstnání kladené i režim, kterému je pracovník podřízen.
V rámci tohoto cíle bude výzkumník analyzovat také osobnost pachatele v sociálním
kontextu. Pozornost bude věnována tomu, jak se daný policista projevoval na pracovišti ve
vztahu ke kolegům a ke svým nadřízeným. Chování na pracovišti může být ovlivňováno
i nejrůznějšími osobními problémy, se kterými se jedinec v danou chvíli musí potýkat. Z toho
důvodu se výzkumník zaměří také na rodinnou situaci jednotlivých policistů a pokusí se
identifikovat, zdali policista v osobním životě před spácháním trestného činu nějaké náročné
osobní problémy řešil.
V rámci čtvrtého dílčího výzkumného cíle se výzkumník zaměří na získání informací
o odhalení korupce policistů. V této souvislosti ho bude zajímat především to, kdo trestnou
činnost oznámil či odhalil a jak se policista choval v průběhu prověřování a vyšetřování.

4.2 Výzkumné otázky
Výzkumné otázky lze pro přehlednost rozřadit do čtyř větších okruhů. Jednotlivé okruhy
pod sebou budou sdružovat vždy několik tematicky podobných výzkumných otázek.
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I.

Charakteristiky trestného činu
1) Jakými formami je korupce policisty páchána?
2) Mají pachatelé korupce již před spácháním tohoto trestného činu na svědomí
nějaké jiné jednání, které bylo právně postihnuto?

II.

Pachatel
3) Jaká je motivace pachatelů k vykonání tohoto protiprávního jednání?
4) Jaká je osobnost pachatelů této trestné činnosti?

III.

Pracovní podmínky a prostředí
5) Mají pachatelé trestného činu vykazujícího znaky korupce na pracovišti
problematické vztahy se spolupracovníky či nadřízenými?
6) Jakou hodnost mají pachatelé této trestné činnosti?
7) Jaké jsou platové podmínky policistů páchajících tento druh kriminální
činnosti?
8) Pro jaký policejní útvar pachatelé korupce pracují?

IV.

Odhalování trestného činu
9) Kdo podává oznámení v případech korupce policistů?
10) Kdo odhalil případy této trestné činnosti?
11) Spolupracují při vyšetřování policisté obvinění z korupce?
12) Snaží se policisté této trestné činnosti odhalování a vyšetřování nějakým
způsobem komplikovat?

4.3 Metody sběru dat
Vzhledem k vybranému tématu této práce byl pro výzkumný projekt zvolen kvalitativní
přístup. V případě využití přístupu kvantitativního by bylo nutné výzkumný problém vymezit
úžeji, tudíž by problematika nemohla být zkoumána v širším kontextu tak, jako tomu bude
v tomto případě. V důsledku nemožnosti celistvého pojetí by mohly být zanedbány některé
velmi významné aspekty činící téma trestné činnosti policie natolik závažné a nebezpečné.
V tomto případě tedy půjde spíše o hlubší proniknutí do jednotlivých případů a o identifikaci
opakujících se jevů, jež mohly být rizikovými faktory ke spáchání korupčního jednání
policistou.
V případě tohoto kvalitativního designu jde o několik případových studií. Kvalitativní
výzkumný design umožňuje se problémem zabývat více komplexně a také více do hloubky.
Kvalitativní výzkum má mnoho předností. „Výhodou kvalitativního přístupu je získání
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hloubkového popisu případů. Nezůstáváme na jejich povrchu, provádíme podrobnou
komparaci případů, sledujeme jejich vývoj a zkoumáme příslušné procesy. Citlivě
zohledňujeme působení kontextu, lokální situaci a podmínky. Kvalitativní výzkum poskytuje
podrobné informace, proč se daný fenomén objevil“ (Hendl, 2008, s. 51). Konkrétně bude
pro sběr dat využita metoda analýzy trestních spisů. Každý konkrétní případ trestného činu
vykazujícího znaky korupce bude tedy zkoumán detailněji, než kdyby byl využit design
kvantitativní.
Výhodou využití právě této metody je široké spektrum informací, které lze díky ní
o daném případu vytěžit. Umožňuje tedy případ posoudit z různých úhlů pohledu a brát
v úvahu všechny důležité aspekty ovlivňující daného policistu ke spáchání korupčního
jednání. Z trestních spisů si výzkumník dělá poznámky o všech důležitých informacích, které
přispějí k dosažení stanoveného výzkumného cíle. Výzkumník se tedy zaměřuje
na vyhledávání těch informací, které jsou podstatné pro posouzení potenciálních negativních
aspektů, které mohly vést pachatele ke spáchání trestného činu. K tomu využívá všech částí
obsažených v trestním spisu, především pak protokolu o ohledání místa činu, záznamu
o podání vysvětlení, protokolů o výslechu pachatele i svědků a také psychologického
znaleckého posudku.

4.4 Výzkumný soubor
Pro tento výzkumný projekt je vybráno zhruba dvacet případů korupce spáchané policisty.
Číslo je však pouze orientační a počet trestních spisů může být snižován i navyšován, a to
do tzv. teoretické nasycenosti konstruktu. Hlavním kritériem pro zařazení do tohoto projektu
je, aby se jednalo o trestný čin dle českého právního řádu, který vykazuje znaky korupce a byl
spáchán příslušníkem Policie České republiky. Výzkum zároveň pracuje pouze s případy,
které byly již ukončené pravomocným rozhodnutím soudu v dané věci a byly vyřešené
odsouzením obžalovaného k výkonu příslušného trestu. Výzkumný projekt se neomezuje
pouze na policisty sloužící pro specificky vymezené pracoviště. Pracovní zařazení ani hodnost
v tomto případě nehrají roli a nejsou kritériem pro výběr do výzkumného souboru. Dalším
kritériem pro výběr do této studie je, aby trestní spis daného případu obsahoval znalecký
psychologický posudek osobnosti pachatele, záznam o podání vysvětlení, protokol o výslechu
pachatele i svědků, a také protokol o ohledání místa činu. Přednostně budou do výzkumu
zařazeny ty trestní spisy, které budou obsahovat protokol o výslechu přímého nadřízeného
a spolupracovníků. Není to však kritérium, jež by bylo nezbytné naplnit.
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Výzkumný soubor je také omezen pouze na ty případy, u nichž byl získán oficiální
souhlas k nahlédnutí do trestního spisu a zároveň byl schválen požadavek o využití informací
z trestního spisu pro účely vědeckého výzkumu. Trestní spisy týkající se případů trestné
činnosti policistů jsou uchovávány Generální inspekcí bezpečnostních sborů a soudem, který
v dané věci vydal pravomocné rozhodnutí. Žádost o nahlédnutí do těchto spisů a využití
potřebných informací pro vědecké účely bude tedy směřována právě k těmto orgánům.

4.5 Sběr dat
Nejprve je od příslušného orgánu získán písemný souhlas k nahlédnutí do trestních spisů
konkrétních odsouzených pachatelů policistů. Stejně tak je podána žádost o možnost činit si
z těchto spisů potřebné poznámky dle vlastního uvážení a žádost o využití zjištěných dat
a poznatků pro zpracování v rámci vědeckého výzkumu. Schvalovatel žádosti je informován
o možnosti kdykoliv v průběhu výzkumu vzít svůj souhlas zpět a znemožnit tak
výzkumníkovi ve výzkumu dále pokračovat. Zároveň je také ujištěn o tom, že veškeré
informace budou využity pouze pro účely výzkumu a osobní údaje, které by mohly prozradit
identitu odsouzeného či jakýchkoliv dalších zúčastněných osob, budou anonymizovány.
Analýza trestních spisů se uskuteční přímo v místě, kde je trestní spis archivován. Pro tyto
účely bude v budově vyčleněna samostatná, oddělená a tichá místnost, ve které se bude
nacházet pouze výzkumník. K prostudování každého trestního spisu má výzkumník tak
dlouhou dobu, jakou bude sám potřebovat k získání co největšího množství relevantních
informací využitelných k následnému zpracování dat.
Výzkumník důkladně prostuduje všechny materiály, které spis obsahuje. Pro účely tohoto
výzkumu je důležitý především protokol o ohledání místa činu, ze kterého budou čerpány
například informace o způsobu provedení trestného činu nebo o osobnosti pachatele. Dále se
výzkumník zaměří na protokoly o výslechu pachatele i svědků, které budou sloužit jako zdroj
poznatků o způsobu spáchání trestného činu a o okolnostech, za nichž k tomuto jednání došlo,
dále o osobnosti pachatele, jeho motivaci, vztazích na pracovišti a o pracovních podmínkách,
které se k zastávané pozici váží. Stěžejní pro tento výzkum je také znalecký psychologický
posudek, z něhož lze též získat informace o osobnosti pachatele, o jeho motivaci k činu či
o dalších důležitých aspektech majících možný vliv na spáchání takového jednání.
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4.6 Zpracování dat
Poté, co výzkumník jednotlivé trestní spisy důkladně prostuduje za účelem získání co
největšího vhledu do daného případu, budou data zpracovávána pomocí otevřeného kódování.
Nejprve budou hledány ty úseky textu, které nesou informaci významnou vzhledem
ke stanoveným výzkumným otázkám. Nalezené jednotky budou pojmenovány, neboli
okódovány tak, aby název vystihoval podstatu této jednotky. Otevřené kódování se provede
u každého trestního spisu zvlášť. Následně se na základě vytvořených kódů navrhnou
obecnější kategorie společné pro všech dvacet trestních spisů, v nichž budou seskupeny
takové pojmy, které se budou vztahovat ke stejnému jevu. Výzkumník se bude následně
zabývat tím, jak často v rámci jedné kategorie dochází k opakování jednotlivých kódů. Díky
tomu bude schopen určit, zdali se některé proměnné vyskytují v trestních spisech častěji. Pro
větší přehlednost bude využito možnosti zobrazení získaných dat v grafech a tabulkách.
Výzkumník se zaměří nejen na hledání častěji se opakujících situací, ale jeho úkolem bude
také identifikovat ty situace, které jsou jedinečné a specifické.
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5. Diskuse
Aby bylo možné s kriminalitou policistů efektivně bojovat, je nutné vycházet z komplexní
teoretické základny aktuálních poznatků o tomto tématu. Tato práce by i přes některá úskalí
měla právě takovouto základnu informací tvořit. Za možné úskalí této bakalářské práce lze
považovat například fakt, že pro její účely nebylo čerpáno z žádné české ani cizojazyčné
publikace, která by informace o trestné činnosti policistů shrnovala v celém rozsahu
a ze všech možných aspektů. Publikace se obvykle zaměřovaly na konkrétní druh
protiprávního jednání policistů, ale méně už je dostupných informací o trestné činnosti
policistů v obecné rovině. Dalším úskalím této práce je nemožnost postihnout všechny
nuance, jimiž se kriminalita policistů liší v jednotlivých státech. Jiné typy kriminality budou
převládat v zemích rozvojových a jiné ve vyspělých západních státech. Stejně tak se budou
v důsledku kultury, ale také například vlivem různých ekonomických či společenských
problémů, se kterými se jednotlivé státy potýkají, lišit příčiny tohoto druhu trestné činnosti
i její stav a dynamika. Tato práce se však primárně zabývá kriminalitou policistů
v podmínkách vyspělých zemí západního světa a zvláštnosti vztahující se k zemím
rozvojovým jsou zmíněny pouze okrajově v části pojednávající o korupčním jednání policistů.
V případě podkapitoly týkající se stavu a dynamiky trestné činnosti policistů a také její
kontroly, se práce zaměřuje pouze na situaci v podmínkách České republiky. Problematické je
i to, že data týkající se trestné činnosti policistů jsou v České republice získávána
a shromažďována pouze jedním orgánem, kterým je Generální inspekce bezpečnostních
sborů. Nelze tedy ověřit na základě více zdrojů, zdali jsou tyto informace správné
a objektivní.
Čtvrtá kapitola bakalářské práce představuje návrh kvalitativního výzkumného projektu.
Právě u kvalitativních výzkumů se předpokládá, že se v průběhu sběru a analýzy dat začnou
objevovat nové výzkumné otázky a hypotézy. Tyto hypotézy by mohly být ověřovány v rámci
dalších výzkumů zabývajících se problematikou korupce policistů. Data získaná tímto
kvalitativním výzkumem by také mohla být využita pro komparaci s výsledky zahraničních
výzkumů na toto téma. Na základě toho by bylo zjišťováno, čím se liší korupce policistů
v České republice a v zahraničí. Hlavním cílem tohoto výzkumu je odhalit rizikové faktory
přispívající k tomu, že se policista zachová v rámci výkonu služby protiprávně. Na jednotlivé
rizikové faktory by tedy bylo možné se v rámci praxe následně zaměřit a pokusit se je
v co nejvyšší možné míře eliminovat. Díky výsledkům tohoto výzkumu by tedy mohly být
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vytvářeny preventivní programy, jejichž cílem by bylo předcházet korupčnímu jednání
policistů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výzkum kvalitativní, který by byl proveden na malém
vzorku, výsledky výzkumu není možné nijak generalizovat. Nelze tedy výsledky vztáhnout
na celou populaci policistů. Vzorek navíc není vybírán náhodně. Při výběru hraje roli to,
u kterých trestních spisů bylo povoleno nahlédnutí a využití informací pro účely výzkumu.
Zařazeny byly do výzkumu také pouze ty trestní spisy, které obsahovaly protokol o ohledání
místa činu, protokoly o výslechu pachatele a svědků a také psychologický posudek. Výzkum
však slouží spíše k hlubšímu prozkoumání a pochopení jednotlivých případů. Jde
o podrobnou analýzu případů a výstupem je identifikace často se opakujících jevů
v souvislosti s příčinami korupčního jednání policistů.
Významným úskalím tohoto výzkumu by mohla být absence triangulace, jejímž účelem je
zvýšení validity prováděného výzkumu. V tomto návrhu výzkumu se pracuje pouze s jednou
metodou, která není doplněna o žádné další. Tento výzkum by mohl být v budoucnu doplněn
o kvantitativní přístup v podobě dotazníkového šetření zjišťujícího motivaci pachatelů
korupce ke spáchání trestného činu nebo například šetřením zabývajícím se pracovními
podmínkami a spokojeností v zaměstnání u policistů odsouzených za korupci, opět pomocí
dotazníku. Pro doplnění tohoto výzkumu by ještě mohla být použita metoda rozhovorů
s odsouzenými pachateli takového jednání, ve kterém by v podstatě bylo cílem získat data
potřebná k zodpovězení výzkumných otázek výše vytyčených. Stejně tak by mohla být
validita tohoto výzkumu zvýšena doplněním o rozhovory s nadřízenými pracovníky těchto
policistů. Zde ovšem hrozí z mnoha důvodů riziko neuvedení některých informací
nadřízenými pracovníky.
Je pravděpodobné, že jednotliví znalci používají pro posouzení osobnosti pachatele různé
psychologické metody a postupy. Problematické by tudíž mohlo být také vyhodnocování
znaleckých psychologických posudků, protože informace z nich získané nemusí být
srovnatelné.
Za další nevýhodu tohoto výzkumu lze považovat vysokou časovou náročnost, která
vyplývá z použité metody, a také vysoké nároky, jež zvolená metoda i téma výzkumu kladou
na osobu výzkumníka. Výzkumník se musí především velmi dobře orientovat v dané
problematice a měl by si být vědom možnosti subjektivního zkreslení dat a snažit se
takovému jednání co nejvíce zamezit.
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Úskalí by také mohlo tkvět v možném neposkytnutí souhlasu daného orgánu k nahlédnutí
do trestních spisů, a především v neposkytnutí souhlasu k využití dat pro účely vědeckého
výzkumu. Jedná se o velmi citlivé a osobní údaje, které se navíc týkají osob ve služebním
poměru.
Výzkumník také nepracuje s daty, která by sám pro výzkumné účely sesbíral. Jedná se
o data získaná v průběhu prověřování a vyšetřování k tomu pověřeným kriminalistou.
Výzkumník tedy pracuje s podklady, jejichž kvalita je závislá na preciznosti práce
vyšetřovatele a na jeho schopnostech, dovednostech a dalších významných faktorech, které
však nelze zpětně prověřit. Vzhledem k tomu že nevíme, jak kvalitně byly vedeny jednotlivé
vyšetřovací úkony a jak důsledně z nich byly sepsány záznamy a protokoly, nelze usuzovat
na jejich stávající kvalitu.
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Závěr
Přestože je výskyt trestné činnosti mezi policisty nižší než v obecné populaci, jedná se
o nebezpečný a poměrně rozsáhlý společenský jev. Odhalování a vyšetřování protiprávního
jednání policistů je oproti trestným činům spáchaných běžnými občany značně ztíženo tím,
že policisté mají zkušenosti s kriminálním prostředím, a trestnou činnost tak obvykle páchají
sofistikovaněji než člověk tohoto prostředí neznalý. Policisté mají navíc přístup k informacím,
ke kterým se běžný občan nedostane, čímž se riziko odhalení také významně snižuje. Díky
tomu může policista záměrně volit vhodné místo ke spáchání trestného činu, modus operandi
i takový čas provedení, aby se možnosti jeho odhalení snížily na minimum. Samotné
vyšetřování je znesnadňováno nejen znalostí policisty různých kriminalistických technik
a taktik, ale také policejním prostředím jako takovým. To je totiž specifické vzájemnou
solidaritou mezi policisty a neochotou na kolegy či podřízené „donášet“.
Podrobněji je v této bakalářské práci rozebrána problematika korupce policistů. Právě
policisté bývají v tomto případě strategickým terčem, protože díky své autoritativní pozici
mohou ovlivnit řadu důležitých rozhodnutí. Vzhledem k vysoké latenci, konspirativnosti
a sofistikovanému provedení se jedná o jedno z nejobtížněji zjistitelných a postihnutelných
jednání policistů.
Tato práce také ukazuje, jak náročná je profese policisty a jak často bývají policisté
vystavováni nejrůznějším stresorům. Stres však nemusí být způsobován pouze náročnými
situacemi, do nichž se policista při výkonu služby dostává a kriminálním prostředím,
ve kterém se téměř denně pohybuje. Stresující může být také samotné pracovní prostředí
a podmínky, v rámci kterých své služební povinnosti vykonává. Jsou to tedy i témata jako
plat, možnost kariérního růst či pracovní kolektiv, kterými je třeba se v této souvislosti
zabývat. Významné je i to, jak je policie vnímána veřejností. Tento názor ovlivňuje, jak
policisté budou vnímat svou práci i sami sebe jako příslušníky bezpečnostního sboru.
Návrh výzkumného projektu představuje způsob, jak více proniknout do podstaty
korupčního jednání policistů. Výzkum by měl podrobně analyzovat konkrétní případy
korupce a zároveň neopomenout vzájemné souvislosti mezi jednotlivými aspekty. Výzkum
umožňuje pojmout problematiku komplexně a současně nezůstávat na povrchu problému.
Cílem je především shromáždění relevantních informací, na jejichž základě bude možné
vypracovat preventivní programy, které budou využívány za účelem předcházení korupční
kriminalitě příslušníků policejních složek.
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