odbo
or bezpečn
nostní polittiky a preve
ence kriminality
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Počet listů: 5
KMV
V
Cesttou K1.NM
MV
sko pro přředsedu vlády
Stanovis
kn
návrhu NP
PP pro SK
KPV na org
ganizační změnu PČ
ČR - vznikk Národní centrály
c
proti orrganizovan
nému zloč
činu
z hledisk
ka možnéh
ho vlivu na probíhajjící živé kaauzy
Před
dem je nuttné zdůraz
znit fakt, žže následu
ující rizika navržené organizač
ční změnyy
byla identifiko
ována již při přípra
ravě návrh
hu změn ve strukktuře útvarů policie
e
s celostátní pů
ůsobností. Posléze b
byla rizika
a náležitě vyhodnoceena a bud
dou přijata
a
ní, aby doš
šlo k jejich maximálníí eliminaci.
taková opatřen
Podlle § 6 zákkona č. 27
73/2008 Sb
b., o Polic
cii České republiky, vve znění pozdějších
p
h
před
dpisů (dále
e jen „záko
on o Policiii“) útvary policie
p
s ce
elostátní p ůsobností zřizuje na
a
návrrh policejníího prezide
enta ministtr vnitra. Činnost
Č
útv
varů policiee řídí podle
e § 6 odst..
3 zzákona o Policii policejní
p
p
prezidium. Policejníí prezidennt stanovuje svým
m
rozh
hodnutím působnost
p
a vnitřní o
organizaci útvarů pollicie s celoostátní půs
sobností, o
jejich
h zřízení ro
ozhodl min
nistr vnitra.
Bez zhodnocení fungová
ání dosava
adního stav
vu útvarů policie
p
s ceelostátní působností,,
jakožž i vyhod
dnocení všech rizikk spojenýc
ch s jakou
ukoli organnizační zm
měnou byy
policcejní prezident v sou
uladu se zzákonem o Policii návrh
n
orgaanizačních změn ve
e
strukktuře útvarrů policie s celostátníí působnos
stí nemohl ani předkláádat.
Pote
enciální rizzika organ
nizační zm
měny:
Rizik
ko dekons
spirace živ
vých kauzz v rámci jiných odd
dělení (oso
ob) v polic
cii
Prob
bíhající tresstní kauzy jsou v režžimu trestn
ního řádu a dalších innterních prravidel pro
o
prácci policie ovládány řadou b
bezpečnos
stních po
ojistek, z nichž něk
které majíí
záko
onný chara
akter tak, aby vyše
etřování v rámci přípravného řízení res
spektovalo
o
zása
adu nestrannosti a ne
ezávislosti vyšetřování.
1. Výsadní postavení dominus litis (pán řízení) ná
áleží dozo
orujícímu státnímu
u
zástupci, kterému v tomto ssměru zák
kon č. 141
1/1961 Sbb., o trestn
ním řízeníí
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soudním, ve zněn
ní pozdějšších předpisů (dále
e jen „treestní řád““) svěřuje
e
následujíccí oprávnění


odejmout kteroukoliv
o
k
věc police
ejnímu orgánu a učinnit opatřen
ní, aby věcc
b
byla
přikáz
zána jiném
mu policejn
nímu orgá
ánu (§ 1577 odst. 2 píísm. b) t.ř.))



dávat polic
d
cejnímu orrgánu záv
vazné pok
kyny k vyyšetřování trestných
h
č
činů
(§ 174
4 odst. 2 píísm. a) t.ř.))



vvyžadovat od policejn
ního orgán
nu spisy, dokumenty
d
y, materiály
y a zprávyy
o spáchaných trestn
ných činec
ch za účelem prověěrky, zda policejníí
o
orgán
včas
s zahajuje
e trestní stíhání a řá
ádně v něm
m postupuje (§ 174
4
o
odst.
2 písm
m. b) t.ř.)



a dokonce
e přikázatt, aby úk
kony ve věci provváděla jin
ná osoba
a
s
služebně
činná
č
v po
olicejním orgánu
o
(§ 174 odst. 2 písm. f) t.ř.)
t

Z uvede
eného vyp
plývá, že nejdůležiitějším ga
arantem kkvality příípravného
o
řízení je
e stávajíc
cí dozorujíící státní zástupce,
z
který nejjenom že ovlivňuje
e
všechny kroky, které
k
polic
cejní orgá
án v přípra
avném řízeení učiní, ale může
e
ovlivnitt i přiděle
ení spisu nejen ko
onkrétnímu
u útvaru, ale i kon
nkrétnímu
u
policisttovi, poku
ud by po sloučení útvarů z nějakého
o důvodu došlo ke
e
změně přidělení kauzy.
Ze záko
onné úpravy pravom
mocí státn
ního zástupce v tresstním řádu
u vyplývá,,
že neex
xistuje žá
ádné „práv
vo na zák
konného policistu“
p
, neboť zákonnost
z
t
v přípra
avném říz
zení střežíí státní zá
ástupce a do jemu
u zákonem
m svěřené
é
působn
nosti nem
mohou zas
sahovat jiné
j
orgán
ny nebo osoby ani jej přii
výkonu
u jeho půs
sobnosti nahradit nebo zas
stupovat ((viz § 3 zákona
z
č..
283/199
93 Sb., o státním zastupitellství, ve znění
z
pozzdějších předpisů).
p
.
v souladu
Státní zástupce
z
u s čl. 80
0 Ústavy České reepubliky zastupuje
z
e
veřejno
ou žalobu v trestníím řízení a je jeho
o povinno
ostí vést přípravné
é
řízení ta
ak, aby ne
ezávislý so
oud nemě
ěl pochybn
nosti o zákkonnosti získaných
z
h
důkazů a dodržení práv ob
bžalovaného.
Obdobn
ně jako neexistuje „p
právo na zákonného
z
policistu““, tak neex
xistuje anii
„právo na zákonn
ného státníího zástup
pce“. K tom
mu viz Pl. ÚS 4/14 ze
z dne 19..
dubna 2016,
2
ve ktterém Ústaavní soud stanovil,
s
že „K otázce,
e, zda je vůbec obecněě
možné, aby
a příslušn
nost státníhho zastupiteelství upravoval podzákkonný právvní předpis-vyhláškaa, Ústavní soud uzavřřel, že a priori nelze takovýto zzpůsob prá
ávní úpravyy
vyloučit. Ústavní soud
s
se též
éž nedomníívá, že by ústavnímu pořádku odporovalaa
možnost rozhodno
out o změěně přísluššnosti dozorového sstátního za
astupitelstvíí
spolurozzhodováním vrchního sstátního zasstupitelství a nejvyššíhho státního zástupce a
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rovněž při
p srovnání se zahranničními prá
ávními úpra
avami se neejeví možno
ost určitýchh
změn v příslušnosti
p
i státního zaastupitelstvví dle rozhodnutí někteerého z vyššších stupňůů
jeho soustavy nijak neobvyklá. Státní zasttupitelství není součásttí soudní mo
oci, a protoo
se pro jeeho příslušnost nemusí uplatňovat tak přísná hlediska
h
jakko pro soudy
dy.“
Z uvede
eného vyplývá, že pokud je možné měnit přříslušnostt státního
o
zastupitelství vy
yhláškou, pak nem
může být změna
z
vee struktuřře orgánů
ů
policie s celostá
átní půso
obností vnímána
v
jako och
hromení či
č ztíženíí
činnostti státních zastupite
elství, neb
boť jejich působnos
p
st se flexib
bilně měníí
podzák
konným právním
p
předpisem
m, který dokoncee vydává
á ministrr
spraved
dlnosti be
ez součin
nnosti s jinými orgány, na rrozdíl od změn ve
e
struktuře útvarů policie
e s celos
státní pů
ůsobností,, o nich
hž může
e
rozhodnout min
nistr vnittra pouz
ze na zá
ákladě n
návrhu po
olicejního
o
prezide
enta.
V ráámci řízení před Ústa
avním soud
dem jak Nejvyšší
N
stá
átní zastuppitelství, tak
k i Vrchníí
státn
ní zastupiteelství v Olo
omouci uveedly, že přii řešení nejjzávažnějšíí kriminality je třebaa
vysoké míry specializacce a centrralizace v rámci sou
ustavy stáátního zasstupitelství..
Konk
krétně Vrchní státníí zastupiteelství v Olo
omouci uvedlo, že „P
Praktické problémy
p
s
postiihem těchto typů trestné činnosti uukázaly nezb
bytnost vyššší míry centrralizace a specializace
sp
e
státnních zástupcců, kterou byylo možné ddosáhnout právě
p
ustavením speciaalizovaných
h odborů naa
vrchnních státnícch zastupitellstvích.“
Obdoobné argum
menty a po
otřebu shleddává i policie a proto
o v podstatěě následujee vývoj, kee
kteréému v soustavě státníh
ho zastupittelství již došlo,
d
tj. zavedení
z
prrincipu speecializace a
centrralizace.

onspiraci možné vyloučit
v
na
astavením zpracov
vání kauzz
2. Technickyy je deko
v systém
mu elektronického t restního řízení).
ř
Každý útvar m
má vlastní instalacii
systému elektron
nického t restního řízení provozovan
ného na vlastních
h
h, tyto sys
stémy jsou
u tedy tec
chnicky a funkčně odděleny. Centrálníí
přístrojích
systém elektronické
ého trestníího řízení, který je veden
v
na policejním
m prezidiu,,
neobsahu
uje poznatky z vyšettřovaných kauz, nýb
brž slouží jen pro zpracování
z
í
statistickýých údajů.
I po případném slo
oučení Útvvaru pro odhalován
ní organizoovaného zločinu
z
a
Útvaru od
dhalování korupce a finančníí kriminalitty, ale sysstém elekttronického
o
trestního řízení obsahuje fu
unkcionalittu, aby do
o živé ka uzy nemě
ěly přístup
p
nepovolan
né osoby
y uvnitř policie. Citlivé
C
ka
auzy je možné v systému
u
elektronicckého trestního řízen
ní tzv. zam
mknout; v takovém ppřípadě se
e do kauzyy
dostane pouze vedoucí
v
ffunkcionář (vedouc
cí příslušnného odd
dělení) a
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zpracovattel. Toto uzamknutí
u
koli fázi zp
pracováníí případu..
lze provést v jakék
Uzamčení kauzy se
e vztahuje
e na všech
hny ostatn
ní osoby, j iné zpraco
ovatele ze
e
stejného oddělení,
o
osoby
o
z útvvaru z jiný
ých oddělení i další oosoby z jiný
ých úrovníí
vedení útvvaru.
Rizik
ko snížen
ní kvality práce
p
na žživých kau
uzách v důsledku p
personálních změn,,
odch
hodů expe
ertů aj.
Mate
eriál jednozznačně sta
anoví, že v první fázi sloučení útvarů
ú
dojdde pouze k vytvořeníí
nové
é řídící strruktury vrc
cholného m
manageme
entu a vyttvoření noových sekc
cí. Ostatníí
souččásti (odbo
ory, odděle
ení) se začčlení do no
ové organizační stru ktury bez zásadních
h
změn.
Základním prin
ncipem slo
oučení, kte
erý vedeníí policie de
eklaruje, jee nezasah
hování do
o
kauzz a stabiliizace výko
onných slložek – prrimárním principem
p
zzměny je, aby nebyll
ovlivvněn přímýý výkon a řešení ko
onkrétních kauz. To v praxi znnamená, že nebude
e
zasa
ahováno do
d přiděle
ení jednottlivých ka
auz konkrrétním zprracovatelů
ům, neboťť
takový postup by deklaro
ovaný princcip od počá
átku popíra
al.
V případě, že by tento princip b
byl vedouc
cími funkc
cionáři svéévolně narrušován a
vede
ení útvaru by nezjednalo nápra
avu, může státní zás
stupce vyuužít pravom
mocí, které
é
jsou mu zejmé
éna pro tak
kové situacce svěřeny trestním řádem.
ěna v orga
anizační struktuře útvvarů policie s celosttátní půsoobností neo
ovlivní anii
Změ
kvallitu analýzzy u jednotlivých ka
auz, nebo
oť přidělen
ní analytikůů jako zpracovatelů
ů
k jed
dnotlivým spisům
s
bud
de zachová
áno.
anizační zm
měny s sebou neso
ou riziko od
dchodu klíčových p
policejních
h expertů,,
Orga
čemuž bohuže
el nelze v plné mířře zabránit. Vedení policie taak musí s veškerou
u
ností dbát na finanč
ční i jinou
u motivac
ci vedoucíích funkccionářů slu
učovaných
h
vážn
útvarů tak, abyy je udrželi u policie.
ěr a doporručení:
Závě
Oba dotčené útvary pra
acují na ne
ejzávažnějjších form
mách zloččinů, nutně
ě se proto
o
přek
krývají jejich kompe
etence a ú tvary pracují často na stejnýchh kauzách a lidech.
Logicky však mají tend
denci své významné
é kauzy chránit
c
a uuzavírat před jinýmii
souččástmi a o dublová
ání činnos
sti proto často ne
evědí. Pannuje mezi nimi stavv
nesp
polupráce. Navzájem
m si pak nuttně komplikují úkony
y trestního řízení.
ení systém
mového řeš
šení pro bboj s nejzá
ávažnějším
m
Smyyslem reorrganizace je zavede
zločiinem a zákkladním ax
xiomem pro
o spojení obou
o
útvarrů je vytvořření jednoho silného
o
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a m
maximálně výkonného
o útvaru, neboť prá
ávě souča
asný stavv výrazně ohrožuje
e
prob
bíhající živ
vé kauzy.
Změ
ěny organizzační struk
ktury nejso
ou v policii neobvyklé
é, již v minnulosti doc
cházelo ke
e
slučo
ování a vyčleňování různých čá
ástí stávajíících útvarrů.
Přípa
ad, kdy se
e mají dva
a útvary s
sloučit (v první fázi bez většíích zásahů
ů do jejich
h
orga
anizační struktury) je z hlediska přechodu živých
h kauz nejméně
ě
prob
blematický
ý, neboť dojde i ke ssloučení vě
ěcné příslu
ušnosti oboou útvarů a nedojde
e
ke zzměnám v personáln
ním obsazzení zprac
covatelů kauz.
Odbor bezpeččnostní politiky MV m
má za to, že
ž rizika možné dekoonspirace tzv.
t
živých
h
ežitě ošetřřena příslu
ušnými usttanovením
mi trestníhoo řádu i te
echnickýmii
kauzz jsou nále
prosstředky pro
o evidenci trestních spisů. Zá
ároveň nevidí důvodd, proč by
y se měla
a
orga
anizační zm
měna, v mo
odelu jak b
byla prezentována, zásadně
z
dootknout kvality práce
e
Policcie ČR.
poručení:
Dop
1
1. Vedení nového útvaru/ve dení polic
cie musí dbát na vvhodné personální
p
í
zajištěn
ní a motiva
aci stávajíících i nov
vých polic
cistů.
2
2. Je třeba potíra
at případ
dné poku
usy o zm
měnu přiidělení spisů bezz
vních dův
vodů.
objektiv
3
3. Z techn
nického hlediska je
e nutné prro zpracování uzam
mknout v ETŘ živé
é
spisy, které
k
v současnostii uzamčen
né nejsou (naprostáá menšina).
Mgr. David Cho
ovanec
řředitel odbo
oru
(podeppsáno elek
ktronicky)
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