Informace o trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok
2005
Informace obsahuje údaje o počtu pachatelů trestných činů z řad policistů a o počtu
objasněných trestných činů spáchaných policisty, které byly objasněny v roce 2005. Za
objasněný se považuje trestný čin, kdy bylo zahájeno trestní stíhání nebo zkrácené přípravné
řízení nebo byla věc odložena pro nepřípustnost či neúčelnost trestního stíhání (§ 159a odst. 2
a 3 tr. řádu).
V roce 2005 došlo k poklesu objasněných trestných činů na 284, což je o 12,6 % méně proti
úrovni roku 2004. Počet pachatelů trestných činů je nižší o 65 a činí 262. Proti roku 2004 se
počet pachatelů objasněných trestných činů snížil o 19,9 %. Počet objasněných trestných činů
se v roce 2005 vrátil zhruba k úrovni roku 1997 a počet pachatelů rovněž. Přehled vývoje
trestné činnosti policistů Policie ČR je zřejmý z připojené tabulky č. 1 a tabulku doprovázejícího
grafu č. 1.
Tabulka č. 1: Vývoj trestné činnosti policistů Policie ČR v letech 1997 až 2005
Rok
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Počet objasněných trestných činů
287 373 438 603 665 453 599 325
meziroční změna v % - 30,0 17,4 37,7 10,3 - 32,2 23,3
31,9
45,7
Počet pachatelů – policistů objasněných 245 306 345 389 468 444 427 327
trestných činů
meziroční změna v % - 24,9 12,7 12,8 20,3 -5,1 -3,8 19,7
23,4
Počet objasněných trestných činů
6,4 8,3 9,7 13,1 14,5 9,8 12,6 6,8
připadajících na 1000 policistů

2005
284
12,6
262
19,9
6,2

Věkové složení pachatelů vykazuje proti předchozímu roku jen minimální odchylky. I nadále
rozhodující počet zjištěných pachatelů patří do nejmladší věkové skupiny (do 30 let), která se
na počtu pachatelů podílí 47 %. 31 % pachatelů se rekrutuje ze skupiny policistů věkové
skupiny do 40 let a starší skupiny policistů vykazují 15 % resp. 7 % (do 50 resp. nad 50 let)
z celkového počtu pachatelů. Viz graf č. 2.

Z hlediska délky služby pachatelů Policie ČR se i v roce 2005 vyskytuje nejvyšší počet
pachatelů ve skupině s délkou služby od 5 do 10 let (31,3 %). Podíl pachatelů s délkou služby
do 5 let poklesl, mírně roste počet pachatelů zejména ve skupině s délkou služby 11 až 15 let.
Na celkovém počtu zjištěných pachatelů se největší měrou podílejí policisté pořádkové
policie – 130 (49,6 %) pachateli, druhou nejpočetnější skupinu v roce 2005 tvoří kriminální
policie a vyšetřování s 53 (20,2 %) pachateli. Podíl dopravní policie poklesl z loňských 13,5 %
na 10,3 % s absolutním počtem 27 pachatelů, podíl cizinecké a pohraniční policie vzrostl na
24 pachatelů (9,2 %). Podíl policistů z ostatních linií služby je zanedbatelný.
I v roce 2005 se mírně snížil podíl trestných činů spáchaných policisty v době výkonu služby.
Celkem bylo policisty v této době spácháno 157 trestných činů, dalších 127 trestných činů
spáchali policisté v době mimo službu. Podíl trestných činů spáchaných ve službě k trestným
činům spáchaným mimo službu činí 55,3 % : 44,7 % (v roce 2004 59% : 40,6 %).
Podle právní kvalifikace trestných činů rovněž zůstávají nejčastějšími delikty trestné činy
zneužívání pravomoci veřejného činitele, majetkové trestné činy, trestné činy v dopravě, násilné
trestné činy a pro svou specifickou nebezpečnost se do této rizikové skupiny řadí úplatkářství.
Ostatní druhy trestných činů se vyskytují poměrně zřídka a celkový charakter trestné činnosti
ovlivňují jen okrajově.
Trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zákona představuje
31,69 % (tj. 90) všech spáchaných trestných činů a co do četnosti, tak i do uvedeného podílu
výrazně dominuje.
Obdobně jako v předchozím roce byla podávána vůči policistům účelová podání obviňující je
z páchání trestné činnosti. Za rok 2005 bylo takových podání řešeno 20 (v roce 2004 jich
bylo 26). Počet občanů - oznamovatelů dosáhl počtu 20 osob. Výsledky šetření těchto podání
potvrzují stejné skutečnosti jako v roce předchozím – jde většinou o obhajobu uplatňovanou
trestně stíhanými pachateli nebo o odvetu vůči policistovi za jeho zákrok konaný důvodně a
v mezích zákona. Na základě přešetření těchto podání došlo ve třech případech k obžalobě

stěžovatelů pro spáchání trestného činu. Zmíněným jednáním pachatelé většinou naplňují
skutkové podstaty trestných činů křivého obvinění (§ 174 tr. zák.), pomluvy (§ 206 tr. zák.) nebo
poškozování cizích práv (§ 209 tr. zák.), případně se dopouštějí přestupků obdobného obsahu.
Údaje o účelových podáních jsou připojeny v tabulce č. 3.
Tabulka č. 3 Přehled případů účelových podání občanů na policisty

IMV předáno Počet případů Počet osob
Celkem

20

20

Postoupeno
Ukončení
1)
2)
SKPV Jinam Prověřování3) Vyšetřování
13
7
3x §160/1 4) 2x obžaloba
2x §159a/3 5)

1) SKPV = služba kriminální policie a vyšetřování
2) na místně a věcné příslušné oddělení policie nebo obvodní úřad k šetření zda osoba
nespáchala přestupek
3) ukončení prověřování podle § 158 tr. řádu
4) zahájení trestního stíhání a sdělení obvinění (podle § 160 odst. 1 tr. řádu) dosud neskončeno
např. obžalobou
5) odložení věci dle § 159a odst. 3 tr. řádu

