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por. Mgr. Jan Tomáš 
 
Komunikace s veřejností s důrazem na přístup Policie České republiky 
 
Anotace 
 
Studie pojednává o problematice vyřizování stížností v rámci veřejné správy, s důrazem na 
situaci u Policie České republiky. Vedle vysvětlení základních pojmů a popisu stěžejních 
proměnných souvisejících s tématem je popsán mechanismus příjmu podnětů, respektive 
stížností u ústředních orgánů státní správy. Na konkrétních případech je ilustrován teoretický 
rámec nakládání s podněty v rámci policejních struktur. V neposlední řadě jsou uvedeny 
konkrétní medializovanější případy související se stěžovateli, kteří později spáchali závažné 
trestné činy, nebo jejich stížnosti byly naopak zcela nedůvodné. 
 
Klíčová slova 
 
Podání (stížnost), petice, stěžovatel, korupce, korupční jednání, informační kanály. 
 
Summary 
 
Communication with Public Regarding the Approach of the Police of the Czech Republic 
 
The study deals with the issue of dealing with complaints within the public administration, 
with an emphasis on the situation of the Police of the Czech Republic. In addition to 
explaining the basic terms and describing the key variables related to the subject, the 
mechanism of receiving complaints or regarding the central state administration bodies is 
described. The theoretical framework for handling complaints within police structures is 
illustrated on the specific cases. Last but not least, there are specific, more mediated cases 
related to complainants who later committed serious crimes, or those whose complaints are 
completely unreasonable. 
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Úvod 
 

Předkládaná studie je věnována jednomu z témat, které je zároveň předmětem 
obecného diskursu (a velká část veřejnosti je přesvědčena, že mu rozumí, respektive, že 
chápe jeho zákonitosti), ale zároveň se jedná o oblast opředenou mnoha mýty, 
dezinterpretacemi a nesrovnalostmi.  

Ministerstvo vnitra České republiky, Policie České republiky a další bezpečnostní 
sbory tomuto tématu věnují mimořádnou pozornost. 

Touto problematikou se rozumí jedna ze specifických částí náplní studie veřejných 
institucí (a jejich konkrétních zaměstnanců – úředníků, respektive příslušníků), a to je 
vyřizování podnětů a stížností. Vyřizování stížností občanů České republiky útvary Policie 
České republiky přitom vykazuje mnohá specifika. Vychází se přitom z platných právních 
předpisů, zejména z ustanovení § 175 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, zákona číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a také z resortních předpisů. 

Komunikace s veřejností formou tiskových konferencí, správních rozhodnutí  
a i neformálních e-mailů a rozhovorů pověřených příslušníků se stěžujícími si občany je 
jedním z hlavních principů činnosti Policie České republiky. Policie musí umět „prodávat“ 
dobrou službu veřejnosti a musí také umět otevřeně vysvětlit každé komplikované chování či 
postup jejích příslušníků, případně i přiznat v jednotlivých případech nevhodné či chybné 
jednání příslušníků. 

Služba příslušníků Policie České republiky na tomto úseku v Praze jako hlavním městě, 
kde mají sídlo útvary policie s celostátní působností, má svoje další specifika. 

První kapitola zmiňuje stěžejní dokumenty týkající se vyřizování stížností (podání atd.) 
v rámci České republiky, včetně definování stěžejních souvisejících pojmů. Samostatná 
pozornost je věnována snaze o vytvoření přehledu útvarů určených k vyřizování podání 
občanů z údajů ministerstev a některých dalších ústředních orgánů státní správy. 

Ve druhé kapitole je zmínka o tom, kolik podání (stížností atd.) různé orgány veřejné 
správy vyřizují, případně, zda je možné takové údaje různě strukturovat. 

Třetí kapitola obsahuje určité dokumenty nelegislativní povahy, které indikativně 
dokládají rozsah vládního úsilí v boji proti korupci v České republice. 

Čtvrtá kapitola se podrobněji věnuje statistikám týkajícím se počtů stížností v rámci 
Policie České republiky v uplynulých letech. 

Pátá část je pak zaměřena na dynamické napětí, které se prolíná celou prací, a totiž 
překryvy mezi stížnostmi „obecně“ a podezřením na korupční jednání příslušníků či 
zaměstnanců veřejné instituce. 

Syntézou některých dosavadních rozměrů studie je pak kapitola šestá věnovaná 
některým nedávným protikorupčním kampaním v rámci Policie České republiky, respektive 
veřejné správy všeobecně. 

Sedmá kapitola označitelná za praktickou část studie pak obsahuje postřehy z praxe 
týkající se případů vyřizování stížností. Zejména to platí pro případy, kdy dobré nebo naopak 
nezvládnuté vyřízení podnětů vedlo ke změně právních předpisů nebo organizačních 
postupů. 
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Osmá pasáž je koncipována jako určitý mikro-manuál obsahující doporučení pro 
efektivní podávání stížností, stejně jako přehled nejčastějších pochybení stěžovatelů v této 
oblasti. 

Ke zpracování této studie byly použity všechny možné dostupné zdroje. Problematika 
jako taková přitom není zatím příliš uceleně podchycena v konkrétních specializovaných 
sekundárních monografiích. Prostor tedy získává spíše denní tisk, relevantní výstupy, 
internetové stránky, statistiky, studie, ale i osobní rozhovory a další komunikace s experty 
„v terénu“.  

 
Co se týče hypotéz uvedených v rámci studie, ty jsou následující:  
 
Hypotéza č. 1: Problematika „vyřizování stížností“ po linii veřejné správy představuje 

velmi košatou a dynamicky se rozvíjející problematiku. Oproti obecnému nebo mediálnímu 
diskursu je třeba zdůraznit, že například korupční jednání představuje jen malý zlomek 
podnětů. 

Hypotéza č. 2: Navzdory předpokladu uvedenému v hypotéze č. 1 se vládní 
dokumenty (strategie) věnované stížnostní agendě často omezují pouze na téma korupce 
(stížnostní linky, anonymita oznamovatelů atd.). Totéž platí i pro označení kanálů (linky, e-
mailové adresy), které bývají označeny a prezentovány jako „protikorupční“, i když slouží pro 
podání všeho druhu.  
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1.  Právní rámec vyřizování stížností v České republice 
 
1.1  Stěžejní dokumenty, definování základních pojmů 
 

V této kapitole je pozornost věnována rámci definování pojmu „stížnost“ v České 
republice, včetně definování stěžejních souvisejících pojmů. 

Tento aspekt je významně zapracován do předpisů, které byly k tomuto tématu 
vydány. Stěžejním praktickým předpisem, který byl v této oblasti Ministerstvem vnitra vydán, 
je metodická pomůcka Vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ze 
dne 11. listopadu 2005, dále doplňována na základě konkrétních zkušeností s aplikací dané 
agendy (podle závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu).1 

Uvedená metodika je motivována snahou Ministerstva vnitra poskytnout návod pro 
vyřizování stížností podle ustanovení § 175 a souvisejících ustanovení zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006. 
Tato metodická pomůcka není právně závazná. Poskytuje výklad gestora uvedeného zákona 
číslo 500/2004 Sb. k jednotlivým postupům vyřizování stížností v působnosti Ministerstva 
vnitra. 

 
Pro účely uvedené metodické pomůcky jsou hlavní související pojmy definovány 

následovně: 
 

a) správní orgány = orgány moci výkonné, orgány územních samo-správných celků  
a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti 
veřejné správy; 

b) stížnost = podání, které poukazuje na nevhodné chování úředních osob nebo na 
nesprávný postup správního orgánu; 

c) důvodná nebo částečně důvodná stížnost = taková stížnost, jejímž prošetřením bylo 
prokázáno, že správní orgán, kterého se stížnost týká, použil nesprávný postup, nebo 
jehož úředníci se chovali nevhodně; 

d) příjemce stížnosti = správní orgán, kterému byla stížnost zaslána nebo předána 
stěžovatelem, případně sdělena ústně, popř. postoupena jako správnímu orgánu 
věcně nebo místně příslušnému k jejímu vyřízení; 

e) stěžovatel = fyzická osoba, právnická osoba nebo více těchto osob, jichž se činnost 
správního orgánu v jednotlivém případě dotýká. 
 

1.2 Vyřizování stížností jako kompetence orgánů veřejné 
správy 
 
Předpokladem pro uplatnění ustanovení § 175 a souvisejících ustanovení správního 

řádu o vyřizování stížností je, že v konkrétním případě je dána působnost podle ustanovení 
§ 1 správního řádu, tedy, že se jedná o postup orgánů moci výkonné, orgánů územních 
samosprávných celků a jiných orgánů, právnických nebo fyzických osob vykonávajících 
                                                 
1 Metodická pomůcka "Vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád“, (č. j.: ODK-1880/-2005), 
11. listopad 2005. 
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působnost v oblasti veřejné správy. Veřejnou správou se ve smyslu správního řádu rozumí 
veškerá veřejnoprávní činnost správních orgánů směřující navenek vůči dotčeným osobám 
(adresáti veřejné správy – fyzické a právnické osoby). Jedná se tedy o tzv. výsostnou či 
vrchnostenskou veřejnou správu, tj. o autoritativní postup vůči adresátům veřejné správy 
(výkon veřejné moci). Institut stížnosti podle ustanovení § 175 správního řádu je proto 
možné použít nejen ve vztahu k ustanovení § 9 a násl. správního řádu (správní řízení), ale 
také vůči postupům podle části čtvrté (vyjádření, osvědčení a sdělení), páté (veřejnoprávní 
smlouvy) a šesté (opatření obecné povahy) tohoto zákona.2 

Mimo oblast působnosti ustanovení § 175 zůstávají podněty související výlučně  
s občansko-právními, obchodněprávními a pracovněprávními úkony prováděnými správními 
orgány nebo se vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu 
samostatné působnosti (negativní vymezení působnosti správního řádu v ustanovení § 1 
odst. 3. Dle ustanovení § 175 správního řádu se rovněž neřeší stížnosti, jejichž postup 
vyřízení je v celém rozsahu stanoven zvláštními právními předpisy (ustanovení § 1 odst. 2 
správního řádu). 

Podání, které upozorňuje výhradně na rozpor právního předpisu územního 
samosprávného celku (obce, kraje, hl. m. Prahy), tedy usnesení jeho zastupitelstva nebo 
rady, případně jiného opatření orgánů územního samosprávného celku se zákony, se vyřizuje 
dle zvláštních právních předpisů.3 

Vyřizování stížnosti ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu je postupem dle 
ustanovení § 154 a násl. správního řádu, na jehož základě je možné přímo, obdobně nebo 
přiměřeně aplikovat rovněž další ustanovení správního řádu.4  

 
1.3 Podání stížnosti 
 

Stěžovatelé jsou oprávněni obracet se na správní orgány se stížnostmi proti 
nevhodnému chování úředních osob nebo postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní 
řád jiný prostředek ochrany.5 V případě stížnosti podané skupinou osob je možné podle 
ustanovení § 154 správního řádu využít ustanovení § 35 správního řádu, jsou-li splněny 
podmínky tohoto paragrafu (společný zmocněnec a společný zástupce). Stížností lze 
napadnout jednak chování pracovníka správního orgánu (osobnostní projevy pracovníka, 
především takové chování, kterým porušuje ustanovení § 4 odst. 1 správního řádu, 
tj. nechová se zdvořile, nevychází vstříc, porušuje obecné zásady slušného vystupování, 
apod.), které je v přímé souvislosti s výkonem jeho pravomocí a které souvisí s výkonem 

                                                 
2 VETEŠNÍK, Pavel; JEMELKA. L. Zákon o obecní policii. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 48. ISBN 978-80-
7400-165-9.  
VETEŠNÍK, Pavel; CHAUER, Ivo; ZÍDKA, Aleš. Obecní policie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2013. ISBN 978-80-7380-463-3. 
3 Např.: Hlava VI. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Hlava VI 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Hlava X zákona číslo 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Viz ustanovení § 154 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Viz ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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veřejné správy, jednak nesprávný úřední postup, pokud správní řád k jeho napadnutí 
nestanoví jiný prostředek ochrany.6 

Podá-li stížnost za stěžovatele osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama 
dotčena, a nejedná se o zástupce ve smyslu ustanovení § 31 a § 33 až § 35 správního řádu, je 
možné takové podání v individuálním případě pojmout jako podnět k výkonu dohledu či 
dozoru nebo kontroly, anebo jako podnět ke zlepšení činnosti, k odstranění nedostatků, 
apod. Při vyřízení takového podání nepostupuje správní orgán dle ustanovení § 175 
správního řádu, ale přiměřeně podle jeho charakteru a např. podle části čtvrté správního 
řádu. 

Obdobným způsobem se postupuje v případě přijetí anonymního podání. 
Ze stížnosti by mělo být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje.7 

Stížnost by měla obsahovat především ty náležitosti, které jsou třeba pro její vyřízení. 
Obdobně se užije ustanovení § 37 správního řádu upravující náležitosti podání. Pokud 
stížnost nemá všechny náležitosti kvalifikovaného podání, je možno použít ustanovení § 37 
odst. 3 správního řádu, tj. postup k odstranění nedostatků podání. U stížnosti, která postrádá 
náležitosti, jejichž absence brání jejímu úspěšnému vyřízení, vyzve vyřizující útvar 
stěžovatele k jejich doplnění v přiměřené lhůtě. Současně správní orgán stěžovatele poučí, že 
pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností se dále nebude 
zabývat. 

Stížnost lze podat písemně, ústně, prostřednictvím technických prostředků (např. fax, 
dálnopis apod.) nebo elektronicky. U stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její 
podepsání uznávaným elektronickým podpisem.  

Stížnost se podává v českém jazyce nebo jazyce slovenském. Písemnosti 
vyhotovené v cizím jazyce musí stěžovatel předložit v originálním znění a současně v úředně 
ověřeném překladu do češtiny, pokud správní orgán nesdělí stěžovateli, že takový překlad 
nevyžaduje.8 

Pokud stěžovatel zašle podání bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy pro 
doručování a z podání nelze stěžovatele ani jiným způsobem identifikovat (e-mailová adresa 
se považuje za dostačující), považuje se stížnost za anonymní podání. Takové podání se dle 
jeho obsahu v individuálním případě posuzuje jako podnět k výkonu dohledu či dozoru nebo 
kontroly, anebo jako podnět ke zlepšení činnosti, k odstranění nedostatků v činnosti 
správního orgánu apod. 

 
1.4  Příjem stížnosti 
 

Stížnost přijímá správní orgán, který vede řízení. Všechny stížnosti je vhodné vést 
v centrální evidenci stížností. 

Pokud nelze ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní správní orgán písemný záznam. 
Jestliže stížnost nelze v plném rozsahu vyřídit do 15 dnů ode dne jejího doručení správnímu 

                                                 
6 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem. 
7 Viz ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Viz ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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orgánu, je vhodné písemně potvrdit stěžovateli její přijetí. To se netýká stížnosti, která byla 
podána ústně nebo doručena stěžovatelem osobně. 

O stížnostech se vede spis. Vedení spisu je upraveno rovněž v zákoně č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhláškách. 
Povinnost vykonávat spisovou službu je stanovena zákonem.9  

Považuje-li to příjemce stížnosti zaslané na vědomí za vhodné, nebo je-li nadřízeným 
správním orgánem orgánu, který obdržel originál stížnosti, vyžádá si kopii přípisu s vyřízením 
stížnosti. 

Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost stěžovatele za trestný 
čin nebo za správní delikt není ustanovením zákona dotčena.10 
 
1.5  Vyřizování stížnosti 
 

Vyřizování stížnosti ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu je postupem dle 
ustanovení § 154 a násl. správního řádu, na jehož základě je možné přímo, obdobně nebo 
přiměřeně aplikovat rovněž další ustanovení správního řádu.11 Jedná se například  
o ustanovení § 12 správního řádu týkající se postoupení pro nepříslušnost, protokolu  
o ústním jednání, ustanovení § 19 správního řádu a následující o doručování, ustanovení § 37 
správního řádu – podání, atd. Za obdobné se považuje takové použití správního řádu, které 
není v rozporu s účelem zákona nebo záměrem zákonodárce, jenž právní úpravu daných 
institutů upravil odlišně. Je však vyloučeno takové použití zákona, které by smysl dané právní 
úpravy extenzivně rozšiřovalo či obcházelo. Přiměřené použití ustanovení zákona je volnější 
formou aplikace zákona, než použití obdobné, jež se více blíží přímé aplikaci konkrétního 
ustanovení zákona. Při vyřizování stížnosti je třeba dbát základních zásad činnosti správních 
orgánů.12  

Stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, 
jak je označena.13 Jestliže příjemce stížnosti není příslušný k vyřízení stížnosti, postoupí ji bez 
zbytečného odkladu usnesením příslušnému správnímu orgánu, a to postupem dle 
ustanovení § 12 správního řádu. Usnesení o postoupení stížnosti se pouze poznamenává do 
spisu. O postoupení stížnosti současně informuje správní orgán stěžovatele. Pokud se 
stížnost dotýká působnosti několika správních orgánů nebo více věcí, postupuje příjemce 
stížnosti obdobným způsobem. Orgány územního samosprávného celku i orgány městské 
části, resp. městského obvodu územně členěného statutárního města jsou podle správního 
řádu samostatnými správními orgány. Při postoupení podání (i např. stížnosti) mezi 
správními orgány téhož územního samosprávného celku nebo mezi orgánem statutárního 
města a orgánem jeho městské části, resp. městského obvodu, se proto postupuje podle 
ustanovení § 12 správního řádu. 

                                                 
9 Viz ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
10 Viz ustanovení § 175 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Viz ustanovení § 154 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
12 Viz ustanovení § 2 až § 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Viz ustanovení § 37 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příjemce stížnosti řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-
li to za vhodné, provede místní šetření, vyžádá si dokumenty, které bezprostředně 
s obsahem stížnosti souvisejí, případně stanoviska správních orgánů, kterých se věc týká14, 
vyslechne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět 
k objasnění věci.15 Pokud obsah stížnosti nasvědčuje tomu, že lze na jejím základě zahájit 
řízení z moci úřední, může správní orgán postupovat podle ustanovení § 137 správního řádu. 

Stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné 
náklady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány16, a to nejpozději do 60 dnů ode dne 
jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být 
stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.17 Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li 
v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení. O překročení lhůty se doporučuje 
stěžovatele informovat. Lhůta stanovená v ustanovení § 175 odst. 5 správního řádu pro 
vyřízení stížnosti se počítá ode dne doručení podání správnímu orgánu, v jehož působnosti 
bude stížnost vyřízena. Při nedodržení lhůt by bylo možné podle ustanovení § 6 odst. 1 
správního řádu uplatnit ustanovení zákona o ochraně proti nečinnosti.18 

Při vyrozumění stěžovatele o vyřízení stížnosti postupuje příjemce stížnosti podle 
ustanovení § 175 odst. 5 správního řádu. K vyrozumění se doporučuje použít písemný přípis.  

Z vyrozumění o vyřízení stížnosti by mělo být zřejmé, zda podaná stížnost byla 
shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. Správní orgán se v přípisu o vyřízení 
vypořádá se všemi body stížnosti a námitek stěžovatele; sdělí, jaká šetření provedl a jakými 
úvahami se při posuzování stížnosti řídil. V odůvodnění vyřízení správní orgán rovněž uvede, 
o jaké skutečnosti a právní předpisy se opírá. Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy je 
vyrozumění 
o vyřízení stížnosti vypraveno či předáno k poštovní přepravě, bez nutnosti zajistit 
doručování do vlastních rukou adresáta. 

Při vyřizování stížností se obdobně použijí ustanovení správního řádu o vyloučení 
z projednávání a vyřizování věci.19  

Stěžovatel je oprávněn nahlížet do spisu stížnosti. Žádosti o umožnění nahlédnutí do 
stížnostního spisu je třeba vyhovět vždy, s výjimkou těch částí spisu, které obsahují 
utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná 
povinnost mlčenlivosti. Je tedy nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizi s ochranou osobních  
a citlivých údajů nebo nebyla ohrožena stanovená povinnost mlčenlivosti.20 Pro zvolení 
správného postupu je vždy nezbytné vycházet z posouzení konkrétní situace. 
 

                                                 
14 Viz ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
15 Viz ustanovení § 175 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
16 Viz ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
17 Viz ustanovení § 175 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
18 Viz ustanovení § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
19 Viz ustanovení § 14 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
20 Např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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1.6 Opatření k nápravě 
 

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, příjemce stížnosti 
bezodkladně učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých  
k nápravě učiní záznam do spisu a současně o nich informuje stěžovatele. 

Pokud jsou učiněna opatření k nápravě a stěžovatel požaduje, aby byl o nich 
vyrozuměn, je nezbytné mu vyhovět. Obsahem tohoto vyrozumění může být například 
sdělení o přijetí interního aktu řízení, odstranění nesprávné praxe, o opatřeních v personální 
rovině apod. Přestože se dle ustanovení § 175 správního řádu stěžovatel vyrozumívá  
o přijatých opatřeních k nápravě jen na základě žádosti, v zájmu dobré správy je vhodné jej 
informovat o přijatých opatřeních vždy i bez vyžádání. 
 
1.7  Přešetření způsobu vyřízení stížnosti 
 

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, 
nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení 
stížnosti.21 

Je-li správnímu orgánu, který vyřizoval stížnost, doručen nesouhlas stěžovatele se 
způsobem jejího vyřízení, posoudí obsah jak po věcné a formální stránce, tak i z hlediska 
nových skutečností. Shledá-li důvod ke změně závěrů, vyrozumí o tom stěžovatele.  
V opačném případě oznámí stěžovateli, že neshledal důvody ke změně již učiněných závěrů, 
a předá jej k přešetření nadřízenému správnímu orgánu, a to včetně stížnosti a kopie spisu ke 
stížnosti. 

Pokud je nesouhlas stěžovatele s vyřízením stížnosti doručen jak tomu, kdo vyřizoval 
stížnost, tak i jeho nadřízenému, postupuje se jako by stěžovatel požádal nadřízeného  
o přešetření způsobu vyřízení stížnosti. 

Pro určení nadřízeného orgánu se použije ustanovení § 178 odst. 1 správního řádu. 
Nadřízeným správním orgánem je ten, o kterém to stanoví zákon, popř. ten, kdo rozhoduje  
o odvolání nebo vykonává dozor. Pokud není možné určit příslušnost na základě těchto 
kritérií, platí podle ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu, že nadřízeným správním 
orgánem orgánu obce je krajský úřad, orgánu kraje ve věcech samostatné působnosti 
Ministerstvo vnitra, orgánu kraje v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní 
úřad. Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace se rozumí správní orgán 
pověřený výkonem dozoru a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby 
pověřené výkonem veřejné správy se rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje 
o odvolání. Není-li takový orgán takto stanoven, je uvedeným orgánem orgán, který tyto 
osoby výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil. 

Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí státní tajemník 
ministerstva, nevyhradí-li si konkrétní pravomoc ministr nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu. Nadřízeným správním orgánem státního tajemníka, ministra nebo 
vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného ústředního 
správního úřadu. 

                                                 
21 Viz ustanovení § 175 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Přestože právní řád České republiky nepředpokládá obecně nadřízenost  
a podřízenost samospráv, je třeba nadřízený správní orgán z hlediska uplatnění opravných 
prostředků, popř. dalších postupů podle správního řádu, posuzovat podle těchto pravidel. 
V této souvislosti je však potřeba upozornit na skutečnost, že v zájmu ochrany práva na 
samosprávu zaručeného Ústavou České republiky22 nelze vůči orgánům územních 
samosprávných celků využít některé instituty správního řádu23, například atrakce a delegace 
nebo v případě ochrany před nečinností podle ustanovení § 80 odst. 5 správního řádu. 

V rámci prošetření stížnosti je nařízený správní orgán oprávněn opatřit si nezbytné 
podklady a vyslechnout příslušné osoby. O vyslechnutí stěžovatele, případně jiných osob, se 
pořizuje protokol, jehož stejnopis či kopie se vydává rovněž vyslechnuté osobě. Pokud se 
stěžovatel na předvolání nedostaví, nelze jej předvádět a jeho stížnost může být založena 
bez dalšího šetření pro nedostatek součinnosti. 

Nadřízený správní orgán prošetří řádně všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti.  
V případě potřeby provede místní šetření, vyžádá si potřebné podklady a stanoviska. 

Nadřízený správní orgán přešetří způsob vyřízení stížnosti bez zbytečného odkladu24, 
neuplatní se tedy 60 denní lhůta dle ustanovení § 175 správního řádu. Nečiní-li správní orgán 
úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, anebo zákonná lhůta není 
stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností ustanovení 
§ 80 správního řádu. 

Způsob vyřízení stížnosti nadřízeným správním orgánem je odvislý od obsahu stížnosti 
v jednotlivém případě. Zpravidla půjde o pokyn nadřízeného správního orgánu podřízenému. 

V případě, že stěžovatel poté, co stížnost byla nadřízeným správním orgánem 
prošetřena, a tento orgán výsledky předchozího šetření potvrdil, podá znovu stížnost 
shodného obsahu, lze stížnost založit bez šetření. Stěžovatele se doporučuje o tom 
informovat. Stížnost se založí, nebyly-li shledány důvody ke změně výsledků předchozího 
vyřízení. 
 

                                                 
22 Čl. 8, čl. 100 odst. 1, čl. 101 odst. 4 ústavního zákona České národní rady Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
23 Viz ustanovení § 131 odst. 3, § 80 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Viz ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.8  Ochrana osobnosti a osobních údajů 
 

Při vyřizování stížnosti se postupuje také v souladu s občanskoprávními předpisy.25 
Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, 

upravuje zvláštní zákon26, zejména jeho ustanovení § 5 a § 11. 
 
1.8.1 Specifika nakládání s anonymním oznámením nebo stížností 
 
 V oblasti nakládání s anonymním oznámením nebo stížností neexistuje všeobecně 
platný model, který by se týkal všech resortů nebo dalších ústředních orgánů státní správy. 
Další specifický přístup se pak týká různých krajských úřadů, obcí atd. 
 Některé instituce, například Ministerstvo zemědělství České republiky, avizují, že 
mezi anonymním a neanonymním podáním není v zásadě rozdíl.27 

Konkrétně Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v dané souvislosti avizuje 
následující: „Pokud stěžovatel zašle podání bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy 
pro doručování, a z podání nelze stěžovatele ani jiným způsobem identifikovat (e-mailová 
adresa s uvedením jména a příjmení se považuje za dostačující), považuje se stížnost za 
anonymní podání. Takové podání se dle jeho obsahu v individuálním případě posuzuje jako 
podnět k výkonu dohledu či dozoru nebo kontroly nebo jako podnět ke zlepšení činnosti, 
k odstranění nedostatků v činnosti správního orgánu apod.“28 
 
1.9 Specifická situace v rámci Policie České republiky 

 
V rámci Policie České republiky se problematika „podání“, respektive stížností, řeší v 

souladu s platnými závaznými pokyny policejního prezidenta a interními akty řízení 
Ministerstva vnitra.29 

 
Stížnosti na útvary Policie České republiky a policisty může občan posílat odboru 

vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky na e-mail pp.ovk@pcr.cz.30 
Na toto pracoviště se lze obracet také telefonicky na číslo 974 827 301. Stížnosti  

a připomínky budou vyřízeny přímo nebo postoupeny k vyřízení věcně příslušným orgánům.  

                                                 
25 Například viz ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
26 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
27 Systém pro oznámení podezření na korupci. Ministerstvo zemědělství České republiky.  
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/system-pro-
oznameni-podezreni-na-korupci/ 
28 Podání stížností, podnětů a oznámení o podezření z korupčního jednání. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/ 
podani_stiznosti_podnetu_a_oznameni_o.html 
29 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 44/2018; Závazný pokyn policejního prezidenta č. 230/2012 
o obecné kontrole a vyřizování podání; Rozkaz policejního prezidenta č. 209/2015, kterým se vydává interní 
protikorupční program Policie České republiky; Pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Resortní 
interní protikorupční program Ministerstva vnitra. 
30 Stížnosti. Ministerstvo vnitra. http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-dokumenty-stiznosti.aspx 

mailto:pp.ovk@pcr.cz
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Součástí informačního portálu je důrazné upozornění, že toto spojení nezajišťuje 
pomoc v tísni. V naléhavých případech je na místě obracet se na nejbližší policejní útvar nebo 
na linku tísňového volání 158. 

 
Druh podání: Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, 

jak je označeno. Při posuzování obsahu se použije gramatický výklad v přímé souvislosti se 
záměrem jeho pisatele, přičemž není rozhodné, zda byl adresován správnému útvaru nebo 
organizačnímu článku policie. Je-li podání nejasné, nebo není-li zřejmé, co konkrétně podatel 
požaduje, a na výzvu k odstranění vad nebo doplnění podání nereaguje, využije se jako 
podnět ke zlepšení činnosti nebo ke kontrole; neobsahuje-li ani informace využitelné pro 
policii, uloží se bez dalšího opatření. 

Příjem podání: Za zajištění příjmu podání směřujících na organizační články 
Policejního prezidia České republiky (dále jen „policejní prezidium“) nebo na pracovníky 
policejního prezidia a za jednání s podateli odpovídá vedoucí odboru vnitřní kontroly prezidia. 
Za zajištění příjmu podání směřujících na útvary policie s celostátní působností a jejich 
pracovníky, krajská a obvodní ředitelství policie a jejich pracovníky, včetně jednání s podateli, 
odpovídají jejich ředitelé. 

 
Evidování podání: Doručené a vzniklé dokumenty související s vyřizováním podání se 

evidují v informačním systému ETŘ (Evidence trestního řízení – ETŘ). V informačním systému 
ETŘ mohou být strukturovaně evidovány pouze identifikační a kontaktní údaje uvedené 
podatelem. Údaje týkající se peticí a stížností jsou prostřednictvím typového formuláře 
informačního systému ETŘ karta podání automatizovaně jedenkrát denně předávány 
informačnímu systému evidence podání provozovanému Ministerstvem vnitra. 

 
Postoupení podání: Útvary a organizační články policie nepříslušné k vyřízení podání 

je bez zbytečného odkladu postupují podle věcné příslušnosti. Podání nebo jejich části, jejichž 
vyřízení nespadá do působnosti policie, se postupují bez zbytečného odkladu příslušnému 
orgánu, pokud se dá z podání určit. V opačném případě je lze s odůvodněním vrátit podateli. 
Není-li podatel znám, ukládají se bez dalšího opatření. Podatel se o postoupení vyrozumívá. 

 
Vyřizování podání: Podání, jímž podatel upozorňuje: 
a) na nedostatky v činnosti útvaru nebo organizačního článku policie nebo pracovníka 

nebo; 
b) na skutečnost, že se pracovník dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu 

nebo správního deliktu, a nejedná se o stížnost, petici, nebo jiné podání, jehož vyřízení 
upravuje právní předpis31, se vyřizuje od doručení věcně příslušnému útvaru nebo 
organizačnímu článku policie nejdéle do 30 dnů, nestanoví-li příslušný vedoucí pracovník 
jinak. 

Pracovník pověřený vyřízením podání je oprávněn vyžadovat od útvarů policie 
součinnost spočívající zejména ve vypracování odborných posouzení, vyjádření, stanovisek 

                                                 
31 Například viz § 157a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
Viz rovněž § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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a dodání potřebných podkladů. Dožádané útvary jsou povinny žádostem o součinnost 
vyhovět a účinně napomáhat správnému a včasnému vyřízení. 

O přijatých opatřeních se do 30 dnů vyrozumívá ten, kdo podání učinil, pokud o to 
požádal.  

Podání, z něhož je zřejmé, že bylo útvaru nebo organizačnímu článku policie zasláno 
na vědomí, přičemž k jeho vyřízení není příslušný ani zčásti, se zakládá bez dalšího opatření. 

Podání, které vzal podatel zpět a které neobsahuje informace důležité pro policii, se 
zakládá bez dalšího opatření a využívá se jako podnět ke zlepšení činnosti nebo ke kontrole. 

Peticí a stížností není podání ve věcech správních, občanských, obchodních nebo 
jiných právních vztahů, pro které právní předpis stanoví samostatný právní prostředek 
ochrany.32 

 
Příslušnost k vyřizování petic: Za vyřízení petic, které se týkají: 
a) policejního prezidia a jeho pracovníků, odpovídá policejní prezident, 
b) útvaru policie s celostátní působností a jeho pracovníků, odpovídá jeho ředitel, 
c) krajského ředitelství policie, útvaru zřízeného v rámci krajského ředitelství policie  

a jejich pracovníků, odpovídá ředitel krajského ředitelství policie. 
Nepříslušný nebo částečně nepříslušný útvar policie petici postupuje do 5 dnů útvaru, 

který je příslušný z největší části a vyrozumívá o tom podatele. Při vyřizování jednotlivých 
částí petice příslušné útvary policie spolupracují. 

 
Evidence petic: Za předávání údajů týkajících se peticí prostřednictvím typového 

formuláře Informačního systému ETŘ karta podání pro informační systém evidence podání 
provozovaný Ministerstvem vnitra, které se týkají: 

a) policejního prezidia, organizačních článků policejního prezidia a jejich pracovníků, 
odpovídá vedoucí odboru vnitřní kontroly prezidia, 

b) útvarů policie s celostátní působností a jejich pracovníků, odpovídají jejich ředitelé, 
c) krajských ředitelství policie, útvarů zřízených v rámci krajského ředitelství policie  

a jejich pracovníků, odpovídají ředitelé krajských ředitelství policie. 
 
Vyřizování petic: Petice se posuzují a vyřizují podle právního předpisu upravujícího 

právo petiční33; útvary policie k tomu poskytují potřebnou součinnost (například 
vypracováním odborných posouzení, vyjádření, stanovisek a dodáním podkladů potřebných 
pro vyřízení petice).  

Pracovníkem pověřeným vyřízením petice nebo zúčastněnou osobou při jejím 
vyřizování nemůže být osoba, 

a) která se podílela na úkonech souvisejících nebo přímo spojených s podáním petice 
nebo; 

b) se vztahem k tomu, kdo petici podal, jeho zástupci, zástupcům členů petičního 
výboru nebo předmětu petice; o skutečnostech, které zakládají pochybnosti o nepodjatosti, je 
povinna příslušná osoba nebo ten, jemuž jsou tyto skutečnosti známy, neprodleně informovat 

                                                 
32 Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich. 
33 Viz ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
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vedoucího pracovníka věcně příslušného útvaru policie, který rozhodne o vyloučení 
pracovníka pověřeného vyřizováním petice. 

Opakovaná petice bez nových skutečností se odkládá a podatel se o tom vyrozumívá. 
 
Stížnosti: V přijaté stížnosti se vyhodnocuje dotčenost podatele, dotčenost policie 

nebo jejího pracovníka a nevyužitelnost jiného prostředku ochrany.34 
Povinnými formálními a obsahovými náležitostmi stížnosti jsou údaje identifikující 

stěžovatele: 
1. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu stěžovatele a vlastnoruční 

podpis (fyzická osoba), 
2. jméno a příjmení, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem 

upravené evidenci jako místo podnikání (podnikající fyzická osoba), 
3. název nebo obchodní firma, adresa sídla (právnická osoba). 
 
Dále se vyhodnocuje popis nevhodného chování úřední osoby nebo nesprávného 

úředního postupu a písemná nebo ústní forma podání (datovou schránkou nebo s uznávaným 
elektronickým podpisem); podání učiněné jinými technickými prostředky musí být do 5 dnů 
potvrzeno, nebo doplněno písemně, ústně do protokolu, prostřednictvím datové schránky, 
anebo elektronicky podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. 

V případě, že stížnost nesplňuje uvedené, vyzve příslušný orgán podatele k odstranění 
vad nebo doplnění stížnosti a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li ve lhůtě vady 
odstraněny nebo není-li stížnost doplněna, nenahlíží na ni příslušný orgán jako na stížnost za 
podmínky, že o tomto postupu byl podatel poučen. 

 
Příslušnost k vyřizování stížností: Příslušným orgánem odpovědným za vyřízení 

stížnosti směřující na  
a) náměstka policejního prezidenta, ředitele kanceláře policejního prezidenta, ředitele 

krajského ředitelství policie a vedoucího odboru vnitřní kontroly prezidia je policejní 
prezident, který prošetřením zpravidla pověří podřízeného pracovníka nebo kontrolní útvar, 

b) organizační článek policejního prezidia přímo řízený náměstkem policejního 
prezidenta a jeho pracovníky a ředitele útvaru policie s celostátní působností je příslušný 
náměstek policejního prezidenta, který prošetřením zpravidla pověří podřízeného pracovníka 
nebo k prošetření vyžádá součinnost kontrolního útvaru, 

c) organizační článek policejního prezidia přímo řízený policejním prezidentem a jeho 
pracovníka, organizační článek policejního prezidia přímo řízený ředitelem kanceláře 
policejního prezidenta a jeho pracovníka, je ředitel kanceláře policejního prezidenta, který 
prošetřením zpravidla pověří podřízeného pracovníka nebo k prošetření vyžádá součinnost 
kontrolního útvaru, 

d) odbor vnitřní kontroly prezidia a jeho pracovníka je vedoucí odboru vnitřní kontroly 
prezidia, 

                                                 
34 Viz ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
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e) útvar policie s celostátní působností a jeho pracovníka je příslušný ředitel tohoto 
útvaru, který prošetřením zpravidla pověří podřízeného pracovníka nebo k prošetření vyžádá 
součinnost kontrolního útvaru, 

f) krajské a městské ředitelství policie a jeho pracovníka je příslušný ředitel krajského 
ředitelství policie, který prošetřením zpravidla pověří podřízeného pracovníka nebo kontrolní 
útvar,  

g) obvodní ředitelství policie a jeho pracovníka je příslušný ředitel tohoto útvaru, který 
prošetřením zpravidla pověří podřízeného pracovníka nebo kontrolní útvar. 

 
Příslušnost k vyřízení stížnosti směřující na zákrok pod jednotným velením se určuje 

podle služebního místa příslušníka policie, který velel zakročující jednotce.  
Příslušnost k vyřízení stížnosti směřující na jednotlivce konajícího při zákroku pod 

jednotným velením se určuje podle služebního místa tohoto příslušníka policie.  
Je-li k vyřízení stížnosti příslušných více orgánů, je třeba jednotlivé části stížnosti 

postoupit k vyřízení těmto příslušným orgánům. Není-li možné příslušný orgán určit, 
rozhoduje o věcné příslušnosti policejní prezident.  

Stěžovatel se o postoupení stížnosti nebo její části vyrozumívá. 
 
Prošetřování stížností: Pracovník prošetřující stížnost prošetří skutečnosti uvedené ve 

stížnosti, přičemž postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, ale neprovádí nadbytečné důkazy.  

Pracovník prošetřující stížnost si opatří nezbytné podklady, provede vlastní šetření 
nebo si vyžádá stanoviska, a pokud to považuje za účelné, vyslechne stěžovatele, pracovníky, 
vůči nimž stížnost směřuje, případně další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Pokud 
pracovníci, vůči nimž stížnost směřuje, nevyslechne nebo je nepožádá o vyjádření ke stížnosti, 
vyrozumívá je vhodným způsobem alespoň o tom, že taková stížnost existuje. 

V případech, kdy pracovník prošetřující stížnost sám nemá možnost k získání podkladů 
nezbytných pro správné vyřízení stížnosti, je oprávněn požádat o součinnost jiný útvar nebo 
organizační článek policie. Takové dožádaní je podle závažnosti vyřizováno přednostně. 

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 60 dnů ode dne doručení orgánu příslušnému k jejímu 
vyřízení a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení. Lhůtu lze překročit pouze tehdy, 
pokud v jejím průběhu nebyly zajištěny podklady pro vyřízení stížnosti, přičemž její 
prodloužení musí být stěžovateli s odůvodněním oznámeno. 

Stížnost se vyřizuje jako důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná. Byla-li stížnost 
shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je příslušný vedoucí pracovník povinen 
bezodkladně učinit nezbytná opatření. O způsobu vyřízení stížnosti vyrozumívá příslušný 
orgán stěžovatele písemně s odůvodněním, v němž se vypořádá se všemi body stížnosti  
a námitkami stěžovatele; tyto buď konstatuje, nebo provedenými důkazy vyvrátí, přičemž 
uvede, jaké šetření provedl a jakými úvahami byl veden při jeho hodnocení.  

Požádal-li stěžovatel, vyrozumí jej příslušný orgán o opatřeních, nebyla-li tato 
opatření konstatována ve vyrozumění o vyřízení stížnosti. 

Požádal-li o to pracovník, vůči němuž stížnost směřuje, zašle mu příslušný orgán 
stejnopis vyrozumění o vyřízení stížnosti. 
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Nesouhlas stěžovatele s vyřízením stížnosti: Je-li tomu, kdo je odpovědný za vyřízení 
stížnosti, doručena žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti35 (dále jen „žádost  
o přešetření“), posoudí ji z hlediska nových skutečností, přičemž  

a) obsahuje-li nové skutečnosti související s prošetřovanou stížností, tyto posoudí  
a případně prošetří a 

1. shledá-li důvod ke změně závěru, tento závěr změní a vyrozumí o tom stěžovatele, 
nebo  

2. neshledá-li důvody ke změně závěru, předloží ji bez zbytečného odkladu spolu se 
stanoviskem a spisovým materiálem nadřízenému orgánu a vyrozumí o tom stěžovatele, 

b) neobsahuje-li nové skutečnosti související s prošetřovanou stížností a  
1. shledá-li důvod ke změně závěru, tento závěr změní a vyrozumí o tom stěžovatele, 

nebo  
2. neshledá-li důvody ke změně závěru, předloží ji bez zbytečného odkladu spolu se 

stanoviskem a spisovým materiálem nadřízenému orgánu a vyrozumí o tom stěžovatele. 
 
Žádost o přešetření doručená přímo nadřízenému orgánu se postupuje podřízenému 

orgánu. 
Obsahuje-li žádost o přešetření vady, vyzve příslušný orgán podatele k odstranění vad 

nebo doplnění stížnosti a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. 
Obsahuje-li žádost o přešetření nové skutečnosti nesouvisející s prošetřovanou 

stížností, prošetří se jako samostatná stížnost. 
 
Příslušnost k vyřizování žádostí o přešetření: Nadřízeným orgánem odpovědným za 

vyřízení žádosti o přešetření  
a) policejním prezidentem je Ministerstvo vnitra, 
b) náměstkem policejního prezidenta, ředitelem kanceláře policejního prezidenta, 

ředitelem útvaru policie s celostátní působností, ředitelem krajského ředitelství policie, 
vedoucím odboru vnitřní kontroly prezidia je policejní prezident; přešetřením zpravidla 
pověřuje podřízené pracovníky nebo kontrolní útvar, 

c) ředitelem obvodního ředitelství policie je ředitel krajského ředitelství policie; 
přešetřením zpravidla pověřuje podřízené pracovníky nebo kontrolní útvar. 

 
Přešetření způsobu vyřízení stížnosti: Při vyřizování žádosti o přešetření se nadřízený 

orgán zaměřuje na posouzení správnosti způsobu, kterým podřízený orgán stížnost vyřídil. 
Při nesprávném nebo částečně nesprávném postupu s vlivem na závěr se vyrozumívá 

stěžovatel a  
a) spisový materiál se s odůvodněním postupuje podřízenému orgánu k došetření, 

nebo 
b) závěr se přímo přehodnotí a odůvodní (při nesprávné aplikaci právních předpisů 

nebo interních aktů řízení podřízeným orgánem nebo při chybném vyhodnocení zajištěných 
podkladů pro vyřízení stížnosti nebo při jiných snadno odstranitelných vadách). 

                                                 
35 Viz § 175 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
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Při postupu správném, nesprávném nebo částečně nesprávném bez vlivu na závěr se 
stěžovatel vyrozumívá s odůvodněním. 

 
Nadřízený orgán o zjištěných nedostatcích informuje příslušný podřízený orgán, který 

je povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření, a pokud o to stěžovatel požádal, 
vyrozumívá jej o přijatých opatřeních. Nadřízený orgán se o přijatých opatřeních vyrozumívá 
vždy. 
 

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy a další související instituce – základní 
kontakty ve vztahu k agendě „stížností“ 
 

   
 
Odbor vnitřní kontroly 
Krajského ředitelství policie hl. 
m. Prahy 

Sdružení 1, 140 00 Praha 4  
974 825 009; krpa.ovk.podatelna@pcr.cz 

Odbor vnitřní kontroly 
Policejního prezidia České 
republiky 

Lhotecká 7, Praha 4 (areál Policejní akademie České republiky budova A,  
11. patro), Strojnická 27, 170 89 Praha 7  
974 827 301; pp.ovk.podatelna@pcr.cz; pp.ovk@pcr.cz 

Skupina vnitřní kontroly 
Obvodního ředitelství policie 
Praha I 

Bartolomějská 14, 110 00, Praha 1  
974 851 200; orp1.svk.podatelna@pcr.cz 

Skupina vnitřní kontroly 
Obvodního ředitelství policie 
Praha II 

Sokolská 1799/38, 120 00, Praha 2  
974 852 200; orp2.svk@pcr.cz 

Skupina vnitřní kontroly 
Obvodního ředitelství policie 
Praha III 

Trousilova 1121/3, 180 00, Praha 8  
974 858 200; orp3.svk.podatelna@pcr.cz 

Skupina vnitřní kontroly 
Obvodního ředitelství policie 
Praha IV 

Obvodní ředitelství policie Praha IV, U Plynárny 2, 145 04, Praha 4  
974 854 229; orp4.kr.podatelna@pcr.cz 

Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Oddělení 
vnitřní kontroly 

GIBS, Oddělení vnitřní kontroly, poštovní schránka 33, 160 17, Praha 617; 
GIBS, Oddělení vnitřní kontroly, Skokanská 2311/3, 169 00, Praha 6, 
Břevnov 
727 808 488; oko.sek@insp.cz; vnitrni.kontrola@gibs.cz 

Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Oddělení 
operační 

GIBS, Oddělení vnitřní kontroly, poštovní schránka 33, 160 17, Praha 617; 
GIBS, Oddělení vnitřní kontroly, Skokanská 2311/3, 169 00, Praha 6, 
Břevnov 
974 839 734, 733 676 880; oper@insp.cz; operacni@gibs.cz 

Městské státní zastupitelství 
v Praze36 

Náměstí 14. října 2188/9, Praha 5, 150 00 257 111 611; 
podatelna@msz.pha.justice.cz 

 

                                                 
36 Kontakty. Městské státní zastupitelství v Praze. 
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=35&o=25&k=415 

http://www.policie.cz/imapa.aspx
http://www.policie.cz/imapa.aspx
mailto:krpa.ovk.podatelna@pcr.cz
mailto:pp.ovk.podatelna@pcr.cz
mailto:pp.ovk@pcr.cz
mailto:orp1.svk.podatelna@pcr.cz
mailto:orp2.svk@pcr.cz
mailto:orp3.svk.podatelna@pcr.cz
mailto:orp4.kr.podatelna@pcr.cz
mailto:oko.sek@insp.cz
mailto:vnitrni.kontrola@gibs.cz
mailto:oper@insp.cz
mailto:operacni@gibs.cz
mailto:podatelna@msz.pha.justice.cz
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1.10.1 Kontrola policie na podnět občana 
 
Situací ohledně kontroly Policie České republiky ze strany veřejnosti se primárně 

zabývá zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Každý občan může písemně, ústně či elektronicky upozornit 
  

a) na tvrzené nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance 
policie, nebo 
  b) na zjištěnou skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, 
které naplňuje znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku. 
  
 Policista nebo útvar policie musí takové upozornění přijmout. Policie do 30 dnů ode 
dne přijetí upozornění vyrozumívá toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto 
vyrozumění občan požádá.  
 Útvar policie je povinen přijímat podněty k zahájení řízení z moci úřední. Pokud o to 
ten, kdo podal podnět, požádá, je policie povinna sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 
podnět obdržela, že řízení zahájila, nebo že neshledala důvody k zahájení řízení z moci úřední, 
popřípadě že podnět postoupila příslušnému správnímu orgánu.  
 

Výklad pojmů 
 
a) Kontrolním útvarem se zde rozumí: 

 odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky (dále jen „odbor 
vnitřní kontroly prezidia“),  

 skupina vnitřní kontroly správy logistického zabezpečení Policejního prezidia 
České republiky,  

 skupina vnitřní kontroly Ředitelství služby cizinecké policie, 

 odbor vnitřní kontroly nebo oddělení vnitřní kontroly krajského ředitelství 
policie,  

 skupina vnitřní kontroly obvodního ředitelství policie, 

 pracovník se zaměřením na kontrolní činnost řízený ředitelem útvaru policie  
s celostátní působností,  

 
b) kontrolním pracovištěm se zde rozumí:  

 organizační článek37 Policejního prezidia České republiky vykonávající obecnou 
kontrolu jako část své činnosti, 

 organizační článek útvaru policie vykonávající obecnou kontrolu38 jako část své 
činnosti, 

 výkonem obecné kontroly zvlášť pověřený pracovník,  

                                                 
37 Čl. 2 písm. a) přílohy č. 1 k rozkazu policejního prezidenta č. 40/2014, kterým se vydává organizace 
Policejního prezidia České republiky. 
38 Čl. 2 písm. c) nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2003, o obecné kontrole a supervizní činnosti. 
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c) kontrolním pracovníkem se zde rozumí pracovník zařazený v kontrolním systému,39 
který vykonává obecnou kontrolu nebo získává údaje,  

d) získáváním údajů se zde rozumí činnost, při níž jsou podle pokynu vedoucího 
pracovníka získávány údaje o činnosti pracovníků a o činnosti v policii a která není prováděna 
formou stanovenou v interním aktu řízení,40  

e) podatelem se zde rozumí právnická nebo fyzická osoba, která učiní podání,  
f) podáním se zde rozumí sdělení fyzické nebo právnické osoby adresované či 

postoupené policii mající charakter petice, stížnosti, upozornění na nedostatky v činnosti 
pracovníka nebo policie či na protiprávní jednání pracovníka, podnětu k výkonu kontroly či 
podnětu ke zlepšení činnosti policie,  

g) profesním pochybením se zde rozumí porušení povinnosti pracovníka uložené mu 
právním předpisem nebo interním aktem řízení.  
 
1.11 Způsoby vyhodnocení co je a co není stížnost 
 

Jak již bylo zmíněno, jakékoli podání se posuzuje podle svého obsahu.41 Obecně 
podání jakožto sdělení osoby adresované či postoupené policii lze dále specifikovat a rozlišit 
v tom smyslu, zda se jedná o podání mající charakter petice42 nebo stížnosti.43 Podání může 
mít dále charakter upozornění na nedostatky v činnosti útvaru nebo organizačního článku 
policie nebo pracovníka nebo na protiprávní jednání pracovníka44 či podnětu k výkonu 
kontroly nebo podnětu ke zlepšení činnosti policie. 
 Útvar příslušný k vyřízení podání pak dále podání specifikuje, jak je výše uvedeno. 
 Podání či jeho část může být na základě zhodnocení jeho obsahu dále ze strany 
kontrolního útvaru postoupeno z důvodu nepříslušnosti (kontrolnímu útvaru nepřísluší 
hodnotit postup či posuzovat úkony provedené v rámci proběhlého či probíhajícího trestního 
řízení) k vyřízení příslušným útvarům či orgánům a institucím.45 Pakliže je ze strany podatele 
či stěžovatele napadán postup policejního orgánu v rámci probíhajícího či proběhlého 
trestního řízení, podání se postupuje podle trestního řádu příslušnému státnímu zástupci 
k přijetí jeho opatření. 46 
 Stížností je tedy podání, jímž si občan stěžuje na chování, jednání nebo postup 
příslušníka bezpečnostního sboru, pracovníka správního orgánu či osoby zařazené do státní 
služby. Takové podání nemusí být označeno jako stížnost, důležitý je vždy obsah takového 
podání. 
 
 

                                                 
39 Čl. 2 písm. j) nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2003. 
40 Čl. 3 nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2003. 
41 Viz ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
42 Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
43 Viz ustanovení § 175 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu. 
44 Viz ustanovení § 97 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii české republiky. 
45 Například Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vojenská policie, Národní centrála proti 
organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, Magistrát hlavního města Prahy apod. 
46 Viz ustanovení § 157a zákona číslo 141/1961 Sb., trestního řádu. 
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2. Stížnosti a specifické postupy Policie České republiky 
 
Stížnosti se dají dle témat dělit na to, zda je napadáno chování a jednání policistů 

například při silniční kontrole nebo při ústním jednání na služebně. Může být rovněž napadán 
postup policie v souvislosti s přijetím a vyřizováním oznámení od občana v přestupkovém 
řízení či trestním řízení. Kontrolní orgán policie však nemůže do provedených úkonů v rámci 
trestního řízení jakýmkoliv způsobem zasahovat. Tato pravomoc je svěřena výlučně 
příslušnému státnímu zástupci. Podání, resp. stížnosti tak bývají zpravidla v příslušné části 
postupovány státnímu zástupci ve smyslu trestního řádu jako žádost o přezkoumání postupu 
policejního orgánu k přijetí jeho opatření.47 
 Analogii tohoto postupu lze spatřovat například v případě vedení přestupkového 
řízení. Kontrolním útvarům policie zákon nepřiznává kompetenci jakkoliv hodnotit či 
posuzovat důkazy v řízení o přestupku. O tomto řízení i jeho výsledku zde rozhoduje pouze 
příslušný správní orgán. Rovněž v občanskoprávní oblasti není kontrolní orgán kompetentní 
konat či jakkoliv rozhodovat. 
 Kontrolní orgán se při vyřizování stížností především zaměřuje na to, zda nebyl 
porušen interní předpis policie, zda byly dodrženy pokyny vztahující se k profesní etice 
Policie České republiky (Etický kodex Policie České republiky),48 zákonné předpisy vztahující 
se k policii49 či patřičná ustanovení zákona o Policii České republiky.50 
 
 Určitou retrospektivu, označitelnou jako vykazování ve vztahu k nejširší veřejnosti, je 
možné označit například jednu z příloh Zprávy o korupci v České republice v letech 2005  
– 2006 a o plnění Aktualizovaného vládního programu boje proti korupci. V rove 2006, kdy 
existovalo ještě 8 krajských správ Policie České republiky, toto téma primárně řešil Útvar pro 
odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování.51 
 

Příklady zjištěných případů jednání příslušníků a zaměstnanců Policie České 
republiky, které mají znaky korupčního jednání: 
 

Správa hlavního města Prahy 
Zahájeno bylo trestní stíhání policisty dopravního inspektorátu Prahy IV pro trestné 

činy zneužívání pravomoci veřejného činitele a přijímání úplatku. Policista byl propuštěn ze 
služebního poměru pro porušení přísahy. 

Stíhán je policista místního oddělení Policie České republiky pro trestné činy 
zneužívání pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku a pojistného podvodu, neboť 

                                                 
47 Viz ustanovení § 157a zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád. 
48 Rozkaz policejního prezidenta č. 154 ze dne 26. července 2011 o profesní etice Policie České republiky. 
49 Například viz ustanovení § 9 odst. 2 zákona číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech; ustanovení § 62 
zákona číslo 141/1961 Sb., trestního řádu a související zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  
a autorizované konverzi dokumentů apod. 
50 Viz ustanovení § 11 a § 9 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
51 Zpráva o korupci v České republice v letech 2005 – 2006 a o plnění Aktualizovaného vládního programu 
boje proti korupci. Ministerstvo vnitra České republiky. 2007, příloha č. 3.  
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-korupci-v-ceske-republice-v-letech-2005-2006-a-o-plneni-
aktualizovaneho-vladniho-programu-boje-proti-korupci-pdf.aspx 
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přijal oznámení o vloupání do motorového vozidla, ačkoli věděl, že ke skutku nedošlo 
a jedná se o fingovanou pojistnou událost, kterou následně jeho spoluobviněný uplatnil  
u příslušné pojišťovny. Za fingované vloupání obdržel policista úplatek. Toto se opakovalo  
v několika dalších případech. Na policistu byla v prosinci 2006 uvalena vazba. 
 

Správa Středočeského kraje 
V roce 2006 byl Inspekci ministra vnitra předán případ policisty služebně zařazeného 

na dálničním oddělení policie, který přestupci uložil blokovou pokutu 500,- Kč, přestupci 
nevydal náležité díly pokutových bloků, přestupek nezaznamenal a peníze si ponechal. 

Policista byl propuštěn ze služebního poměru (v roce 2005 byli propuštění za 
obdobné jednání 3 policisté). Za nesprávnou manipulaci s pokutovými bloky, jejich ztrátu 
apod. byli v roce 2006 kázeňsky potrestáni 4 policisté (v roce 2005 rovněž 4 policisté). Další 
2 (bývalí) policisté byli v roce 2006 odsouzeni pro trestné činy korupčního charakteru (v roce 
2005 to bylo 6 policistů). Jejich činnost souvisela s pojišťovacími podvody. 

 
Správa Jihočeského kraje 
Z podání občanů (stížností) byly v roce 2005 zaznamenány tři (šetřením 

neprokázané) pokusy o korupční jednání policistů (údajná žádost o finanční úplatek). 
Konkrétně se jednalo o policisty služby dopravní policie řešící dopravní přestupky na místě  
v blokovém řízení. Nebyl zjištěn žádný případ korupčního jednání vůči příslušníku, či 
zaměstnanci Policie České republiky ze strany občanů.  

Naproti tomu v roce 2006 nebyl zjištěn žádný případ korupčního jednání policistů, či 
zaměstnanců Policie České republiky (žádost o úplatek), ale byly zjištěny 3 pokusy  
o korupční jednání vůči policistům ze strany pachatelů přestupků v dopravě. Konkrétně řidič 
z povolání po pozitivní dechové kontrole na alkohol bezúspěšně nabízel hlídce služby 
pořádkové policie úplatek ve výši 5.000,- Kč, když jej propustí bez postihu. Rovněž tak občan 
v souvislosti s projednáváním dopravního přestupku překročení povolené rychlosti  
o 26 km/hod. nabídl policistovi služby dopravní policie úplatek v nespecifikované výši  
a konečně občan, po vyzvání k provedení lékařského vyšetření s odběrem krve nebo moči, 
nabízel hlídce pořádkové policie postupně hotovost až 1.000,- Kč. 
 

Správa Západočeského kraje 
V roce 2005 policista dálničního oddělení policie nevydal bloky řidičům za uloženou  

a zaplacenou pokutu a peníze si ponechal pro svoji potřebu. Dále dva policisté obvodního 
oddělení policie požadovali po cizincích při provádění dopravní kontroly zaplacení pokuty ve 
výši ve výši 30.000,- Kč, neboť v jejich vozidle našli nekolkované cigarety, výměnou za to, že 
údajně nepůjdou na 2 roky do vazby. Policisté cizince odvezli k bankomatu, výběr se 
nepodařil a tak z nich vylákali alespoň 180 eur, co měli cizinci u sebe.  

V letech 2004 – 2006 dva dosud neustanovení policisté dálničního oddělení brali 
provize za vyrozumívání odtahových služeb a zprostředkování odtahů vozidel ve výši 500,- 
Kč za osobní vozidlo a 3.000,- Kč za nákladní vozidlo. Věc byla odložena. V roce 2006 dva 
neustanovení policisté uložili řidičům ze Spolkové republiky Německo za přestupek pokutu  
v celkové výši 40 eur a vydali padělané pokutové bloky. Případ byl odložen. 
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Správa Severočeského kraje 
V listopadu 2006 bylo Inspekci ministra vnitra postoupeno podezření na výměnu 

vzorků krve na některém z policistů. 
Pro trestné činy přijímání úplatku a podvodu je stíhán policista služby kriminální 

policie a vyšetřování okresního ředitelství, neboť v říjnu 2006 požadoval a převzal úplatek ve 
výši 30.000,- Kč za to, že využije svého služebního postavení a vlivu a zařídí u svého kolegy 
odložení trestní věci vedené proti poškozenému, ačkoli to učinit nechtěl a ani nemohl.“ 
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3.  Vládní dokumenty týkající se tématu vyřizování stížností a protikorupční politiky 
 

V této kapitole je demonstrována řada dokumentů nelegislativní povahy, které 
alespoň indikativně dokládají rozsah vládního úsilí v boji proti korupci v České republice. 
 
3.1 Stěžejní dokumenty a organizační pokrytí problematiky 
 

Hlavním koncepčním materiálem v oblasti tvorby protikorupční politiky vlády je 
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, která byla schválena usnesením vlády 
České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 (dále jen „Vládní koncepce“). Vládní 
koncepce52 byla realizována jednoletými akčními plány pro příslušný rok, které byly 
samostatně vyhodnocovány. Prioritními oblastmi protikorupční politiky vlády byly: 

 
 Výkonná a nezávislá exekutiva – aplikace zákona o státní službě53 a jeho důsledné 

uvádění do praxe, prosazení nového zákona o státním zastupitelství. 
 Transparentnost a otevřený přístup k informacím – projekt elektronické Sbírky 

zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, 
předložení zákona o centrálním registru, vytvoření závazných standardů pro nominaci 
zástupců státu. 

 Hospodárné nakládání s majetkem státu – příprava nových pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, předložení návrhu zákona, který zajistí transparentnost vlastnictví, 
podpora centrálních nákupů a elektronických aukcí, rozšíření pravomocí Nejvyššího 
kontrolního úřadu, vytvoření zákona o vnitřním řízení a kontrole. 

 Rozvoj občanské společnosti – přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů 
korupce (whistleblowerů). 

 
 
Dalším dokumentem k tématu je Akční plán boje s korupcí na rok 2015,54 schválený 

stejným usnesením vlády jako Vládní koncepce. Tento plán obsahoval téměř 40 úkolů, na 
jejichž plnění se podílely všechny orgány státní správy, především však Ministerstvo vnitra, 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro 
místní rozvoj a Ministerstvo spravedlnosti. 

 

                                                 
52 Pro doplnění je možné zmínit, že dokument pro roky 2015 až 2017 žádné zmínky o vyřizování stížností 
neobsahuje. 
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017. Úřad vlády České republiky. http://www.korupce.cz/ 
assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-
2017.pdf 
Boj s korupcí v České republice. Vláda České republiky; „Korupce“. http://www.korupce.cz/ 
Protikorupční dokumenty vlády. Vláda České republiky; „Korupce“.  
http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/protikorupcni-dokumenty-vlady-104809/ 
53 Zákon číslo 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
54 Akční plán boje s korupcí na rok 2015. Vláda České republiky; „Korupce“. 2014. http://www.korupce.cz/cz/ 
protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/zpravy-o-plneni/zpravy-o-plneni-119895/ 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9SJAAXR3
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9SJAAXR3
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
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Pokud se posuneme hlouběji do minulosti, pak výslovně tématu „podání“ či 
„stížností“, ať již chápaným jako podmnožina korupčního jednání nebo samostatně, se věnují 
zejména dva starší dokumenty: 

 
Zpráva o korupci v České republice v roce 2004 a o plnění Aktualizovaného vládního 

programu boje proti korupci:55  
 

Na straně 9 uvedené zprávy je konstatováno: „Trestná činnost a zejména korupční 
jednání příslušníků Policie České republiky je velmi závažný fenomén, který je všeobecně 
vnímán jako negativní a zcela nežádoucí. Důsledky takového jednání pak vytváří pokřivený 
obraz policie jako celku a odráží se na přístupu veřejnosti k samotné existenci této struktury, 
její práci i autoritě. Z tohoto důvodu je protikorupční problematice dlouhodobě věnována 
vysoká pozornost ze strany kontrolních orgánů Policie České republiky i Ministerstva vnitra. 
Policie České republiky každoročně zpracovává souhrnnou informaci o počtu stížností na 
jednání policistů, Inspekce ministra vnitra (IMV) zpracovává zprávu o počtu trestně stíhaných 
policistů. Na IMV působilo do 30. 11. 2004 oddělení specializované na boj proti korupci, které 
bylo k 1. 12. 2004 spojeno s oddělením zabývajícím se hospodářskou trestnou činností  
a finanční kriminalitou. Důvodem pro toto opatření byla přílišná roztříštěnost sil do více 
útvarů znemožňující efektivní nasazení sil a prostředků pro boj s korupcí, ale také zjevná 
provázanost (potvrzená v praxi realizovanými případy trestné činnosti) zejména 
s problematikou hospodářské trestné činnosti a finanční kriminality. Vytvořením oddělení 
řešícího obě problematiky došlo k posílení jak z hlediska personálního, tak z hlediska 
odbornosti. Současně byla zpracována koncepce činnosti tohoto oddělení zaměřená na 
oblasti odhalování a objasňování trestné činnosti, prevence kriminality a odborného 
vzdělávání policistů tohoto útvaru. V rámci oddělení byly vytvořeny neformální skupiny 
specialistů na jednotlivé oblasti zohledňující početní stavy oddělení a nápad trestné činnosti  
v jednotlivých problematikách.“ 
 

Na straně 23 je hodnoceno plnění úkolu č. A.8: „Předložit vládě návrh usnesení 
vlády, nově řešícího problematiku vyřizování stížností občanů, které by nahradilo dosud 
platnou vládní vyhlášku č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů 
pracujících. 

Gestor: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Termín: 31. prosince 2004. V červnu 
2004 byl přijat zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, s účinností od 1. 1. 2006. Znění § 175 
tohoto zákona zahrnuje i úpravu vyřizování stížností proti nevhodnému chování úředních 
osob nebo proti postupu správního orgánu za podmínek, že se stěžovatele činnost správního 
orgánu v jednotlivém případě dotýká a správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany. Výše 
citované ustanovení je svým obsahem užší než předmět vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., která se 
vztahuje na jakékoliv stížnosti obecně. V současné době se vede diskuse o stanovení okruhu 
stížností, jejichž vyřizování se nebude řídit správním řádem, přičemž k této otázce existují 
rozdílné názory. Je nutné také konstatovat, že na platnou vládní vyhlášku navazují, resp. její 

                                                 
55 Zpráva o korupci v České republice v roce 2004 a o plnění Aktualizovaného vládního programu boje proti 
korupci. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha 2005.  
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-korupci-2004-pdf.aspx 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
por. Mgr. Jan Tomáš, Komunikace s veřejností s důrazem na přístup Policie České republiky (2018_A_03) 

 
25 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

ustanovení byla přímo převzata, předpisy o vyřizování stížností vydané územními 
samosprávnými celky, které by nebyly usnesením vlády o stížnostech vázány. Do nabytí 
účinnosti nového správního řádu by tak pro vyřizování stížností platily odlišné a nejednotné 
právní normy pro státní správu a pro samosprávu. Tento stav by byl pro stěžovatele zcela 
nepřehledný a zejména při vyřizování stížností v působnosti různých institucí by vedl k různým 
komplikacím. Dosažený účinek by tak byl zcela v protikladu s původním záměrem, jehož cílem 
bylo zjednodušit a zpřehlednit pravidla pro podávání stížností a jejich vyřizování. Vzhledem ke 
shora uvedeným skutečnostem je nezbytné vymezit okruh stížností, na něž se nevztahuje 
nový správní řád a stanovit zásady pro jejich vyřizování. Ministerstvo vnitra požádalo 
předsedu vlády o posunutí termínu pro splnění předmětného úkolu na 30. 6. 2005. Do této 
doby Ministerstvo vnitra vypracuje nový návrh usnesení, které bude upravovat uvedenou 
problematiku a předloží jej ke schválení vládě České republiky tak, aby nabylo účinnosti 
současně se správním řádem, tj. od 1. ledna 2006.“ 
 Přitom je konstatováno, že úkol je průběžně plněn. 
 

V stranách 24 až 25 je řešeno plnění úkolu č. B.2: „Vypracovat v rámci platné 
zákonné úpravy dohody mezi Policií České republiky a kontrolními (zejména finančními) 
institucemi za účelem zkvalitnění spolupráce včetně komunikace a zajištění výměny 
poznatků nezbytných pro jejich činnost. 

Možnosti vzniku korupčního jednání na pracovištích rezortů jsou významným 
způsobem omezeny díky postupně se rozrůstajícím rezortním protikorupčním internetovým, 
případně intranetovým (vnitrorezortním) stránkám. Na nich je zveřejňována celá řada 
informací, legislativních předpisů a dalších dokumentů týkajících se boje proti korupci, úkoly 
spojené se zaváděním protikorupčních opatření, hodnocení těchto opatření a výsledků 
vybraných kontrolních akcí. Některé rezorty uvádějí na svých stránkách různé vzory  
a formuláře. Většina takových stránek obsahuje relevantní odkazy na podobné stránky 
ostatních centrálních orgánů a institucí a jiných organizací. V rámci některých lze získat také 
informace o plánovaných, probíhajících i již ukončených centrálních nákupech majetku  
a služeb v rámci veřejné kontroly zadávání veřejných zakázek. Zveřejňované informace jsou  
k dispozici nejen pracovníkům příslušných útvarů, ale i nestátní neziskové a soukromé sféře, 
akademické obci i široké veřejnosti. Často se na ně odkazuje v odpovědích na dotazy spadající 
do problematiky boje proti korupci. Stránky jsou pravidelně revidovány a aktualizovány. Dne 
9. února 2005 byla uvedena do provozu internetová adresa http://www.korupce.cz, 
provozovaná Ministerstvem vnitra, která v rubrice „Setkali jste se s korupcí? Nevíte jak 
postupovat?“ poskytuje veřejnosti přehled protikorupčních linek v rámci konkrétních 
ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, včetně dalších rad, vztahujících se  
k náležitostem správného podání. V rámci webových prezentací fungují elektronické poštovní 
protikorupční schránky, jejichž prostřednictvím lze podat oznámení o podezření z korupčního 
jednání, případně stížnosti. Schránky se osvědčily především při řešení otázek a problémů, 
jejichž odhalování je při standardní kontrolní činnosti velmi složité. Umožňují totiž další 
komunikaci i v případě anonymního podání, která by jinak byla vyloučena. Ve velké části 
rezortů je možno podat oznámení o podezření z korupčního jednání také telefonicky na  
k tomuto účelu zřízených telefonních (nebo faxových) linkách. Vzhledem k nárůstu využívání 
elektronické pošty však dochází v porovnání s minulými léty k jistému útlumu tohoto způsobu 
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podání. Dalším nástrojem jsou také schránky důvěry. Směrem k veřejnosti se v souvislosti  
s plněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stále více prosazuje 
poskytování co nejširšího informačního servisu prostřednictvím vydávání letáků, informačních 
bulletinů i otevřené komunikace s hromadnými sdělovacími prostředky.“  

Na základě uvedených vládních dokumentů byl vydán i interní protikorupční program 
Policie České republiky.56 
 

Zpráva o korupci v České republice v letech 2005 – 2006 a o plnění 
Aktualizovaného vládního programu boje proti korupci57 problematiku „stížnostní“ 
agendy zmiňuje v souvislosti se třemi konkrétními úkoly (A.6, strana 19; B.1, strana 20 až 
21; 10.b – strany 46 až 48 a 10.c, strana 57): 
 

Úkol A.6: Předložit vládě návrh usnesení vlády, nově řešícího problematiku 
vyřizování stížností občanů, které by nahradilo dosud platnou vládní vyhlášku 
č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Gestor: ministr 
vnitra. Termín: 30. června 2005. 

„Od 1. ledna 2006 došlo k významné změně při vyřizování stížností, kdy je 
postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Nařízením vlády č. 370/2005 Sb., 
byla s účinností od 1. ledna 2006 zrušena vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování 
stížností, oznámení a podnětů pracujících. Usnesením vlády č. 1002/2005 bylo uloženo 
členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů provést v období od 1. ledna 2006 do 
31. prosince 2006 analýzu vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
a podle dalších právních předpisů v oblasti jejich působnosti a tuto analýzu předložit do  
31. března 2007 ministru vnitra. Ministru vnitra ukládá předložit vládě do 30. června 2007 
sna základě uvedených analýz souhrnnou zprávu o účinnosti právní úpravy vyřizování 
stížností s případným návrhem na způsob nového legislativního řešení.“ 

Závěr: Úkol byl splněn. 
 

Úkol B.1: V působnosti jednotlivých resortů indikovat zdroje a formy korupčního 
jednání, provádět jejich analýzu, zpracovat a průběžně aktualizovat resortní interní 
protikorupční programy obsahující konkrétní protikorupční organizační a technická 
opatření k potírání korupce v působnosti jednotlivých institucí veřejné správy. Vytvářet 
podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady.  

„Postupně se rozrůstají resortní protikorupční internetové, případně intranetové 
stránky. Na nich je zveřejňována celá řada informací, legislativních předpisů a dalších 
dokumentů týkajících se boje proti korupci, úkoly spojené se zaváděním protikorupčních 
opatření, hodnocení těchto opatření a výsledků vybraných kontrolních akcí. V rámci veřejné 
kontroly zadávání veřejných zakázek rámci lze získat také informace o centrálních nákupech 

                                                 
56 Rozkaz policejního prezidenta č. 209/2015, kterým se vydává interní protikorupční program Policie České 
republiky, ve znění rozkazu policejního prezidenta č. 195/2016. 
57 Zpráva o korupci v České republice v letech 2005 – 2006 a o plnění Aktualizovaného vládního programu 
boje proti korupci. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha 2005. http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-
korupci-v-ceske-republice-v-letech-2005-2006-a-o-plneni-aktualizovaneho-vladniho-programu-boje-proti-
korupci-pdf.aspx 
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majetku a služeb. Zveřejňované informace jsou k dispozici nejen pracovníkům příslušných 
útvarů, ale i nestátní neziskové a soukromé sféře, akademické obci či široké veřejnosti. 
Často se na ně odkazuje v odpovědích na dotazy spadající do problematiky boje proti 
korupci. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Ministerstvo vnitra dále zpřístupnilo od 
počátku února 2005 internetovou stránku http://www.korupce.cz, která si klade za cíl 
rozšiřovat a prohlubovat informace o korupci, jejích projevech, protikorupčních opatřeních  
a dění v této oblasti nejen mezi odborníky veřejné správy, ale i do všech dalších segmentů 
české veřejnosti. Stránka byla zaregistrována u deseti největších vyhledávacích portálů  
s cílem zajištění lepšího vyhledávání stránek veřejností. Na zdokonalování grafické 
i obsahové podoby webové prezentace se i nadále pracuje. Stránky budou postupně 
transformovány také do anglického jazyka, zejména část věnovaná informacím pro oběti 
korupčního jednání a pro ty, kteří takové situaci chtějí předcházet. V rubrice „Setkali jste se  
s korupcí? Nevíte jak postupovat?“ poskytuje veřejnosti přehled protikorupčních linek 
v rámci konkrétních ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, včetně dalších 
rad, vztahujících se k náležitostem správného podání. Zároveň jsou pravidelně zveřejňována 
i tisková sdělení ostatních složek resortu související s korupcí. V mnoha resortech je možno 
podat oznámení o podezření z korupčního jednání také na zřízených telefonních nebo 
faxových linkách. Vzhledem k nárůstu využívání elektronické pošty však dochází k jistému 
útlumu tohoto způsobu podání. V rámci webových prezentací fungují elektronické poštovní 
protikorupční schránky, jejichž prostřednictvím lze podat oznámení o podezření  
z korupčního jednání, případně stížnosti. Schránky se osvědčily především při řešení otázek  
a problémů, jejichž odhalování je při standardní kontrolní činnosti velmi složité. Umožňují 
totiž další komunikaci i v případě anonymního podání, která by jinak byla vyloučena. 
Podání, které lze označit jako oznámení o korupčním jednání, jsou předávána přímo Policii 
České republiky Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie 
a vyšetřování nebo jinému orgánu činnému v trestním řízení. Při vyřizování podání 
spolupracují zástupci oddělení podání osob s ostatními resorty, Inspekcí ministra vnitra 
a Policií České republiky. Směrem k veřejnosti se stále více prosazuje poskytování co 
nejširšího informačního servisu prostřednictvím vydávání letáků, informačních bulletinů  
i otevřené komunikace s hromadnými sdělovacími prostředky, v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“ 

Závěr: Vzhledem k obdobnému obsahu úkolu 10a Strategie vlády v boji proti 
korupci se navrhuje úkol B.1. zrušit. 
 

Úkol 10.b: Zabezpečit od 1. ledna 2007 informovanost veřejnosti o přijatých 
protikorupčních opatřeních souvisejících s rozhodováním orgánů státní správy v rámci 
svěřené působnosti, 

„Plnění úkolu probíhá v souladu s postupem ústředních orgánů státní správy při 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Při veškerých dotazech probíhá spolupráce s tiskovými odděleními, kterým jsou poskytovány 
příslušné podklady. Na poradách si zástupci resortních organizací pravidelně předávají nové 
informace z oblasti boje proti korupci. 

Úkol je zabezpečován opatřeními, spočívajícími především v organizační struktuře 
jednotlivých organizací a vymezení kompetencí a pravomocí jejich pracovníků, kdy jedno 
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rozhodnutí pověřené úřední osoby prochází kontrolou minimálně jednoho dalšího 
nadřízeného pracovníka. Ve většině správních řízení dochází ke kolektivnímu zpracovávání 
podkladů pro rozhodování, což eliminuje případy, při kterých může dojít ke korupčnímu 
jednání. O přijatých opatřeních budou občané informováni za pomoci webových stránek 
resortních organizací … Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byl 
zveřejněn materiál „Informace o přijatých protikorupčních opatřeních souvisejících  
s rozhodováním Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci svěřené působnosti“ 
zpracovaný z podkladů útvarů resortu, které se zaměřily především na tyto oblasti: 
 

 proces zadávání veřejných zakázek (transparentnost – profil zadavatele, 
nediskriminace, využití poznatků z auditů a kontrol, a to i z jiných orgánů veřejné 
správy, softwarová podpora, centralizace činností apod.), 

 dotační řízení, poskytování příspěvků na aktivní politiku zaměstnanosti 
(transparentní, jasná a kontrolovatelná pravidla, veřejná kontrola průběhu), 

 výkon inspekčních činností a lékařská posudková služba (opatření k minimalizaci 
rizika korupce), 

 důraz na rozhodování o právech a povinnostech občana v duchu principu „dobré 
správy“ a vytvoření jednotné metodiky aplikace správního řádu na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí, s důrazem na respektování stanovených lhůt a komunikaci  
s občanem, 

 důsledná práce se stížnostmi, peticemi a jinými podněty doručenými Ministerstvu 
práce a sociálních věcí, 

 pravidelné provádění analýzy rizik a stanovování kritérií „3E“ – efektivnosti, 
hospodárnosti a účelnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předpokládá 
rozšířit informovanost veřejnosti o informace o kontrolní činnosti a o auditorské 
činnosti a o jejích výsledcích. V rámci Ministerstva životního prostředí se navrhuje 
uvádět ve výročních zprávách, které jsou zveřejňovány na webových stránkách,  
i vyhodnocení plnění protikorupčních opatření a zjištěné korupční případy.“  

 
Úkol 10c: Provést do 31. března 2007 vnitřní protikorupční audity v rámci svěřené 

působnosti a přijmout příslušná opatření k minimalizaci rizika korupce. 
„Cílem auditu bylo odpovědět na otázku, zda existující protikorupční nástroje dokáží 

eliminovat reálná korupční rizika a tím současně vytvořit předpoklad pro zavedení účinných 
řídících a kontrolních mechanismů, které sníží možnost výskytu korupčního jednání a jeho 
dopadu na celou organizaci. Pro potřeby zpracování auditů bylo vydáno „Metodické 
doporučení k provedení vnitřních protikorupčních auditů“, které zpracovala a distribuovala 
Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Ministerstva financí. Vnitřní 
protikorupční audity, které byly v termínu do 31. března 2007 zpracovány jednotlivými 
úřady, by neměly sloužit pouze jako nástroj pro manažerská rozhodnutí vedoucích 
funkcionářů uvnitř jimi řízených organizacích, ale také navenek jako pomůcka při definování 
nových účinných prostředků pro boj s korupcí. Vnitřní protikorupční audity, resp. jejich 
zobecněné výstupy, napomohou identifikovat rizikové oblasti, které jsou společné 
ústředním správním úřadům, umožní kvalifikovaněji určit jejich příčiny a definovat způsoby, 
kterými bude možné do budoucna rizika spojená s korupcí eliminovat. Výstupy z vnitřních 
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protikorupčních auditů tedy nemůžeme považovat za ukončení práce s nimi, ale je nutné 
využít jejich potenciál v protikorupční politice. Proto se v usnesení ke Zprávě o korupci  
v České republice v letech 2005 – 2006 navrhuje vyhodnotit závěry z vnitřních 
protikorupčních auditů v souladu s metodikou, která je součástí tohoto dokumentu (viz 
přílohy) a která stanovuje, jak postupovat při druhé fázi realizace vnitřních protikorupčních 
auditů, aby jejich zobecněné výstupy mohly sloužit jako základ pro tvorbu účinných 
nediskriminujících a transparentních nástrojů pro potírání příčin korupce. 
 

Významnou institucí a koordinační platformou pro celou protikorupční agendu byla 
do roku 2017 Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, která byla zřízena usnesením vlády 
České republiky ze dne 30. července 2014 č. 629 (dále jen „Rada vlády“). Rada vlády byla 
poradním orgánem vlády pro oblast boje s korupcí. Do působnosti Rady vlády náležela 
koordinace a vyhodnocování problematiky boje s korupcí, předkládání návrhů vládě na 
přijetí protikorupčních opatření, podíl na přípravě koncepčních dokumentů vlády pro boj 
s korupcí, kontrola jejich plnění apod. Rada vlády se skládala z 18 členů, jejím předsedou byl 
ze své funkce ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, místopředsedy byl 
ministr vnitra, ministr financí, ministr spravedlnosti a místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace. Dalšími členy pak byli ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu 
služby kriminální policie a vyšetřování, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České republiky, předseda Asociace 
krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České republiky, Veřejný ochránce 
práv a šest Radou volených zástupců odborné veřejnosti. 

Činnost Rady vlády zabezpečovalo z organizačního hlediska oddělení boje s korupcí 
Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky, jež bylo zároveň pověřeno 
koordinací plnění úkolů vyplývajících z výše uvedených koncepčních dokumentů na vládní 
úrovni. 

 
3.2 Dotační program Prevence korupčního jednání 

 
Ministerstvo vnitra dlouhodobě zabezpečuje kontinuitu plnění dlouhodobých úkolů 

vyplývajících ze strategických a koncepčních materiálů vlády České republiky v oblasti boje 
proti korupci zřízením dotačního programu Prevence korupčního jednání. Z tohoto dotačního 
programu jsou každoročně podporovány projekty nevládních neziskových organizací 
zaměřené na poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci a aktivity 
související se zvyšováním motivace občanů, zejména zaměstnanců veřejné správy,  
k intenzivnější spolupráci s Policií České republiky při potírání tohoto druhu závažné 
kriminality. 

http://www.korupce.cz/cz/rada-vlady/rada-vlady-pro-koordinaci-boje-s-korupci-121697/
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/PJUA9NDCLZA9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/PJUA9NDCLZA9
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4.  Statistiky o počtu stížností evidovaných v rámci Policie České republiky  
 

V této kapitole jsou uvedeny počty stížností evidované na Policejním prezidiu České 
republiky ve sledovaných letech. 
 

Tabulka: Stížnosti vyřízené dle ustanovení § 175 správního řádu: 
 
 celkový počet 

stížností v rámci 
Policie České 
republiky 

z toho 
důvodných 

bližší členění 
důvodnosti 
 

bližší členění důvodnosti 
 

2011 2 754 395 151 důvodných 244 částečně důvodných 

2012 2 686 358 148 důvodných 211 částečně důvodných 

2013 2 555 304 111 důvodných 193 částečně důvodných 

2014 2 365 346 135 důvodných 211 částečně důvodných 

2015 2 443 339 117 důvodných 222 částečně důvodných 

2016 2 405 350 129 důvodných 221 částečně důvodných 

 
Zkratky: KŘP = krajské ředitelství policie; OŘP = obvodní ředitelství policie; P-I/II/III/IV 

= Praha I/II/III/IV (obvody zřízené v rámci hlavního města Prahy). Poznámka: Tzv. redukce 
policejních obvodů v rámci Prahy se datuje od 1. ledna 2004, kdy byla – namísto dřívějších 
deseti – zřízena čtyři obvodní ředitelství, což představuje integraci dřívějších obvodů při 
respektování jejich hranic.58 

 
Charakteristika zmíněných obvodních ředitelství: 

 
 Praha I Praha II Praha III Praha IV 

správní obvody Praha 1, Praha 6, 
Praha 7 a Praha 

17 

Praha 2, Praha 5, 
Praha 13 a Praha 

16 
 

Praha 3, Praha 8, 
Praha 9, Praha 
14, Praha 18, 

Praha 19, Praha 
20 a Praha 21 

Praha 4, Praha 
10, Praha 11, 

Praha 12, Praha 
15 a Praha 22 

někdejší policejní obvody 1, 6, 7 2, 5 3, 8, 9 4, 10 

rozloha (celkem 496 km2)  75,3 109,8 147,5 163,4 

populace (odhad 2010)59 206 000 210 000 317 500 440 000 

 
  

                                                 
58 Návrh restrukturalizace Policie České republiky správy hlavního města Prahy, Policejní presidium České 
republiky, Praha 2003. 
59 Desetitisíce, respektive statisíce dalších osob do těchto částí města přijíždějí každý den za zaměstnáním, 
kulturou, sportem nebo nákupy, ale i kvůli páchání trestné činnosti. 
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Rok 2014 Celkem podnětů Celkem stížností Žádost  

o prošetření 
způsobu vyřízení 
stížnosti 

Z toho důvodné 
stížnosti 

Z toho částečně 
důvodné 
stížnosti 

celkem 488 465 23 37 91 

KŘP Praha 179 156 23 12 29 

OŘP P-I 78 78 0 6 21 

OŘP P-II 56 56 0 4 18 

OŘP P-III 70 70 0 1 11 

OŘP P-IV 104 104 0 13 12 

 

Rok 2015 Celkem podnětů Celkem stížností Žádost 
o prošetření 
způsobu vyřízení 
stížnosti 

Z toho důvodné 
stížnosti 

Z toho částečně 
důvodné 
stížnosti 

Celkem 474 448 26 29 80 

KŘP Praha 146 120 26 4 20 

OŘP P-I 78 78 0 3 17 

OŘP P-II 67 67 0 6 14 

OŘP P-III 77 77 0 3 14 

OŘP P-IV 105 105 0 13 14 

 

Rok 2016 Celkem podnětů Celkem stížností Žádost 
o prošetření 
způsobu vyřízení 
stížnosti 

Z toho důvodné 
stížnosti 

Z toho částečně 
důvodné 
stížnosti 

celkem 413 389 24 30 58 

KŘP Praha 132 108 24 8 10 

OŘP P-I 73 73 0 3 10 

OŘP P-II 66 66 0 4 15 

OŘP P-III 66 66 0 7 10 

OŘP P-IV 76 76 0 8 13 
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Rok 2017 Celkem podnětů Celkem stížností Žádost  
o prošetření 
způsobu vyřízení 
stížnosti 

Z toho důvodné 
stížnosti 

Z toho částečně 
důvodné 
stížnosti 

Celkem 383 365 18 27 46 

KŘP Praha 127 112 15 6 11 

OŘP P-I 70 69 0 11 11 

OŘP P-II 40 38 2 3 8 

OŘP P-III 69 69 0 1 7 

OŘP P-IV 77 77 0 6 9 

 

Rok 2018, do 
8. II. 2018 

Celkem podnětů Celkem stížností Žádost  
o prošetření 
způsobu vyřízení 
stížnosti 

Z toho důvodné 
stížnosti 

Z toho částečně 
důvodné 
stížnosti 

Celkem 24 21 1 0 0 

KŘP Praha 7 4 1 0 0 

OŘP P-I 2 2 0 0 0 

OŘP P-II 6 6 0 0 0 

OŘP P-III 2 2 0 0 0 

OŘP P-IV 7 7 0 0 0 

 
  Graf srovnává vývoj „stížnostní agendy“ v rámci Krajského ředitelství policie hlavního 
města Prahy pro roky 2014 až 2017 včetně. 
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Zobecněním těchto údajů je postupný meziroční pokles počtu podnětů, s tím, že 

počet důvodných stížností sice klesá, ale ne dramaticky. 
Po dobu prvních dvou let byl podíl Prahy IV v této statistice poměrně vysoký (trvale 

zde ostatně žije zhruba tolik osob, jako v Praze I a II dohromady), ale od roku 2016 se tento 
údaj prudce snížil a je srovnatelný s jinými obvodními ředitelstvími. Odpovědní experti přitom 
tvrdí, že tento trend není způsoben odrazováním osob od podání stížnosti, ale že se spíše 
klade důraz na vysvětlování problémů v případě nedůvodných podnětů, například stížností 
spadajících do kompetence Vojenské policie nebo Městské policie hlavního města Prahy. 
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5.  Korupce jako „podmnožina“ stížnostní agendy 
 

V této kapitole je pozornost věnována fenoménu „korupce“, který je s tématem 
„podání“, respektive stížností, adresovaných orgánům veřejné moci často spojován. 
 
5.1 Definování pojmu korupce 

 
Korupci je možné charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno 

s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním 
zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídícím 
procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od 
stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, 
protiprávnost nebo amorálnost takového vztahu výměny. V širším smyslu je účast 
v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců. Schopnost instituce korupci 
potlačovat a bránit se jí je indikátorem kvality vnitřní kultury celého institucionálního 
systému jako takového a z ní vyplývajících norem chování v příslušných institucích. Výskyt 
korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik  
a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti.60 
 Přestože trestní zákoník nepoužívá samotný pojem „korupce“, je tento negativní 
společenský jev charakterizován především skutkovými podstatami trestných činů 
uvedených v části druhé hlavy X. trestního zákoníku61 nazvané „Trestné činy proti pořádku ve 
věcech veřejných“. Zejména podle dílu 3 „Úplatkářství“ se jedná o trestný čin přijetí 
úplatku,62 podplácení,63 nepřímé úplatkářství.64 Společné ustanovení65 podle uvedeného dílu 
3 pak vymezuje instituty „úplatek“, „úřední osoba“ a „obstarávání věci obecného zájmu“. 

Díl 3 trestního zákoníku a vymezení skutkových podstat trestných činů tam 
uvedených pomáhá chránit před různými formami korupce, především čistotu veřejného 
života a nestranné a objektivní obstarávání věcí obecného zájmu osobami, které věci 
obecného zájmu obstarávají. 
  Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat 
trestných činů, které definují korupční chování. 

Protože rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží v oblasti veřejné správy, 
včetně moci zákonodárné a moci soudní, jde především o vybrané trestné činy úředních 
osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku „Trestné činy úředních osob“, 
konkrétně zneužití pravomoci úřední osoby66 a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti.67 
 

                                                 
60 Boj s korupcí v České republice. Vláda České republiky; „Korupce“. http://www.korupce.cz/ 
61 Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
62 Viz ustanovení § 331 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
63 Viz ustanovení § 332 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
64 Viz ustanovení § 333 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
65 Viz ustanovení § 334 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
66 Viz ustanovení § 329 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
67 Viz ustanovení § 330 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy 
neoprávněné nakládání s osobními údaji,68 zneužití informace a postavení v obchodním 
styku,69 sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,70 
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,71 pletichy proti veřejné dražbě,72 
případně některé další skutkové podstaty obsažené zejména v hlavě VI. a X. zvláštní části 
trestního zákoníku. 

Korupce představuje závažný celospolečenský problém, který negativně ovlivňuje 
fungování státu, podkopává důvěru občanů v demokratický právní stát a má nepříznivé 
dopady na ekonomiku. Vláda České republiky pravidelně deklaruje odhodlání uskutečňovat 
v průběhu mandátu realistická a cílená protikorupční opatření. Důsledné prosazování vládní 
politiky boje s korupcí musí vést především ke zlepšení právního prostředí a celkově přispět 
ke kultivaci politické kultury v České republice. 

 
Korupcí se rozumí:  

 slíbení, nabídka nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání;  
nebo rozhodnutí; 

 žádost o úplatek;  

 přijetí úplatku. 
 

Korupce je transakce zpravidla mezi dvěma stranami. Jedna strana nabízí nebo 
poptává neoprávněnou výhodu za rozhodování ve věcech obecného zájmu. Je třeba si 
uvědomovat, že u každé korupční operace je vždy poškozena i třetí strana. Tou může být 
například zákazník, pacient, nebo obecně daňový poplatník, který důsledky korupčního 
jednání pocítí na výši jeho daní, na způsobu nekvalitně poskytovaných veřejných služeb nebo 
zvýšených cen. A v tom tkví největší nebezpečí korupce. Korupce je mravním selháním 
jednotlivců, na které doplácíme všichni. 

Úplatek nemusí mít vždy pouze finanční podobu tradiční „obálky“, může se jednat o: 
 

 poskytnutí informací; 

 poskytnutí hmotných darů (šperky); 

 poskytnutí jiných výhod, služeb (stavební práce, zaplacení dovolené, sexuální úsluhy);  

 zvýhodňování známých a příbuzných, např. uzavření nápadně výhodné smlouvy, 
kterou podnikatel uzavře s příbuzným úředníka, který má rozhodnout. 

 
Není podstatné, jestli někdo úplatek nabídne před úředníkovým rozhodnutím nebo až 

po něm, jak je úplatek velký, jestli je určen přímo osobě, kterou má ovlivnit, nebo s jejím 
souhlasem někomu jinému, jestli úplatek dostane přímo úředník, který věc rozhoduje, nebo 
někdo, kdo ho má ovlivnit, nebo jestli úředník jeho povinnost skutečně porušil či jenom 
využil postavení k získání úplatku za běžný úkon v souladu s právem. 

                                                 
68 Viz ustanovení § 180 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
69 Viz ustanovení § 255 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
70 Viz ustanovení § 256 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
71 Viz ustanovení § 257 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
72 Viz ustanovení § 258 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Podstatné je však to, že nabídka musí souviset buď s obstaráváním věcí obecného 
zájmu, nebo s podnikáním, popř. podobnou soukromou činností. Věcmi obecného zájmu 
jsou záležitosti, o kterých soudy, úřady a další orgány rozhodují nebo které zajišťují, protože 
na nich má zájem celá společnost nebo její významná část.  

Soudy v minulosti posoudily jako obstarávání věcí obecného zájmu také rozhodování 
o úkonech lékařské péče, o nástupu lázeňské léčby, o přijetí na střední školu, o návštěvách  
v dětském domově nebo o činnosti rozhodčích při fotbalových zápasech. 
 

Proč a jak bojovat proti korupci? 
Korupce je typ trestné činnosti, ze které mají všichni zúčastnění prospěch, přičemž 

zdánlivě není nikdo poškozeným. Opak je ale pravdou! Poškozenými jsou v důsledku všichni, 
občané, daňoví poplatníci.  

Korupce způsobuje neefektivní rozdělování veřejných prostředků. Čím nižší bude míra 
korupce ve státě, tím vyšší bude efektivita výkonu veřejné správy a tím více se uspoří 
veřejných prostředků, které lze použít na další rozvoj země.  
  

Co dělat, když po občanovi někdo žádá úplatek? 
Tento občan musí žádost odmítnout a trestný čin oznámit. Toto řešení je 

nejjednodušší a nejbezpečnější. Pokud občana někdo požádal o úplatek, je ze zákona 
povinen tento trestný čin oznámit policii nebo státnímu zástupci. V opačném případě mu 
podle trestního zákoníku hrozí trest.  

Občan musí získat čas k usvědčení pachatele. Podaří-li se mu nějakým způsobem 
přesvědčit protistranu, že nabídku zvažuje, potřebuje přece čas na rozmyšlenou. Stále pro 
něho platí povinnost korupci neprodleně oznámit. Policie může v případě včasného 
oznámení přijmout opatření, jak zkorumpovaného úředníka usvědčit.  

Poskytnutí úplatku je trestným činem. I v dobré víře, že poskytnutím úplatku občan 
pomůže policii odhalit a usvědčit zkorumpovaného úředníka, se může vystavit trestnímu 
stíhání.  

 
Jeho tvrzení bude mít stejnou váhu jako tvrzení úředníka a bude se těžko dokazovat, 

že úplatek ve skutečnosti nechtěl poskytnout. Jistou výhodou by pro něho mohlo být, kdyby 
celou transakci zdokumentoval (např. záznamem na mobilním telefonu) a tento záznam 
poskytl policii na důkaz, že jeho úmyslem bylo jen zajistit pro policii informace. V takovém 
případě by bylo nutné policii neprodleně kontaktovat a informace a případnou dokumentaci 
jí bez odkladu poskytnout. 
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Ilustrace: Schematický pohled na rozhodovací možnosti ve vztahu ke korupčnímu jednání.73 
 

 
 

                                                 
73 Korupce škodí zdraví společnosti. Ministerstvo vnitra České republiky; DocPlayer. 2010. 
http://docplayer.cz/909326-Korupce-skodi-zdravi-spolecnosti.html 
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Kam a jak oznamovat korupci? 
Podezření z korupce je třeba hlásit Službě kriminální policie a vyšetřování Policie 

České republiky, popřípadě státnímu zástupci, a to nejlépe podle místa, kde ke korupci 
došlo.74 

V případě, že Služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky není  
v daný moment k dispozici, může se občan obrátit na libovolné oddělení policie. Trestní 
oznámení může mít ze zákona jakoukoli formu, jak písemnou, tak ústní. Na podání trestního 
oznámení má občan právo a policie a státní zástupce jsou ze zákona povinni ho přijmout.  

Pokud občan bude mít podezření na spáchání trestného činu policistou či 
zaměstnancem policie, např. občana požádá o úplatek nebo odmítá přijmout jeho trestní 
oznámení apod., je vhodné trestní oznámení podat přímo Generální inspekci bezpečnostních 
sborů, která je příslušná k prověřování trestné činnosti policistů a zaměstnanců policie.  
 

Co se po trestním oznámení dál děje?  
Při každém trestním oznámení občan může požádat, aby ho policie do měsíce 

informovala o dalším postupu, policie pak má povinnost tak učinit.  
V každém zahájeném trestním řízení jsou policisté pod dozorem určeného státního 

zástupce, který na jejich postup dohlíží. Pokud by občan získal pocit, že se policie jeho 
oznámení nebo podezření řádně nevěnuje, nebo že se dokonce snaží chránit podezřelého, 
občan se může vždy obrátit na příslušného státního zástupce, aby postup policie přezkoumal. 
 

Co když občan má pouze podezření? 
Policii zajímá každé podezření, že byla spáchána korupce. Občan nemusí přímo 

podávat trestní oznámení, ale pouze poskytne policii informaci, kterou tato založí do svých 
informačních databází. Jeho jméno zároveň s ní ukládat nebude. Tyto informace je třeba 
poskytnout nejlépe Službě kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.  

Důležité samozřejmě je, aby si oznamovatel nic nevymýšlel ani nedomýšlel. 
„Slečna Nudličková čeká na vyřízení stavebního povolení a má dojem, že se vyřízení 

žádosti bezdůvodně protahuje. Všechno nasvědčuje tomu, že se bez úplatku nikam nepohne, 
nikdo ji však o něj přímo nežádá. Co má slečna Nudličková dělat?“75 

Řešení: Nejdříve zkontroluje, zda úředník při jeho postupu dodržel všechny zákonem 
dané lhůty. V případě, že lhůty nebyly dodrženy, postupuje podle § 80 správního řádu  
a obrátí se na nadřízený orgán, který může dohlédnout na vyřízení její žádosti, její vyřízení 
převzít nebo ji přidělit jinému úřadu. Rozhodně sama úplatek nenabízí. Její podezření může 
navíc oznámit policii, ale pokud z něho nevyplývá něco konkrétního, policie nemůže na 
základě toho zahájit trestní řízení, pouze tuto informaci využije jako poznatek pro další 
činnost. 
 

                                                 
74 Protikorupční manuál pro občany. Ministerstvo vnitra České republiky; Policie České republiky. 2010. 
http://www.policie.cz/soubor/protikorupcni-manual-pro-obcany-88485.aspx 
Korupce škodí zdraví společnosti. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/soubor/manual-protikorupcni-manual-pro-obcany-jednostranny-tisk.aspx 
75 Protikorupční manuál pro občany. Ministerstvo vnitra České republiky; Policie České republiky. 2010. 
http://www.policie.cz/soubor/protikorupcni-manual-pro-obcany-88485.aspx 
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Kdy občan nemusí oznamovat korupci? 
Oznamovat korupci občan nemusí, pokud se o ní nedozvěděl hodnověrným 

způsobem, ale má jen neurčité informace nebo náznaky, či když se o korupci dozvěděl 
například z doslechu, z novin a podobně.  

Nikdo není nucen udat sám sebe ani své blízké. Povinnost oznámit, resp. překazit 
korupci se týká každého s jednou výjimkou. Tedy pokud by oznámil korupci a vystavil tak 
sebe nebo jeho blízké trestnímu stíhání, jiné závažné újmě nebo by ohrozil život nebo zdraví 
své či osoby blízké, potom nic oznamovat nemusí.  
 

Příklady, kdy občan nemusí oznamovat korupci 
„Úředník si o úplatek neřekl přímo a z jeho jednání ani projevu nebylo možné 

spolehlivě usoudit, že měl v úmyslu možnost korupce nabídnout. Mezi žadateli na úřadě se 
povídá, že úředník, když se mu něco připlatí, dovede přimhouřit oko. Manžel občana přijde 
z úřadu s povolením v kapse a chlubí se, že ho to stálo jen tisícovku na ruku.“76 

 
Ochrání občana zákon, když oznámí korupci? Příklady: 
 
Občan oznámil korupci a bojí se o bezpečnost sebe a svých blízkých. 
Policie mu může poskytnout tzv. krátkodobou ochranu. Jeho ochrana může spočívat 

ve fyzické ochraně, v dočasné změně pobytu, v poradenství nebo v použití zabezpečovací 
techniky. 

 
Občan vystupuje jako svědek a hrozí mu nebezpečí.  
V trestním řízení mohou být totožnost i podoba svědka utajeny tak, aby je znaly jen 

orgány činné v trestním řízení. Tyto orgány také činí další nezbytná opatření pro ochranu 
svědka. Svědek může být v závažných případech zařazen i do programu ochrany svědků.77 

 
Občan oznámil korupci, nedostane výpověď z pracovního poměru?  
Zaměstnavatel mu nesmí dát výpověď proto, že korupci oznámil. Trvání 

zaměstnaneckého poměru chrání zákoník práce.78 
 
Občan oznámil korupci úředníka, co se bude dít s jeho původní žádostí, se kterou na 

úřad přišel? 
Nadřízený správní orgán může věc například vyřídit sám nebo ji přikázat jinému 

správnímu orgánu ve svém obvodu. Bránit se občan může podle správního řádu, zejména 
ochranou proti nečinnosti. V každém případě je možné využít vůči úředníkovi, jehož korupční 
jednání oznámil, tzv. námitku podjatosti v řízení o další jeho žádosti, o které by měl tento 
úředník rozhodovat.  

                                                 
76 KVÁŠOVÁ, tereza. Příručka občanské protikorupční sebeobrany. Transparency International Česká republika. 
Praha 2013. ISBN 978-80-87123-19-5. https://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/TI_KOPS_Obcan_proti_korupci-Prirucka_obcanske_protikorupcni_sebeobrany_FINAL2.pdf 
77 Zákon číslo 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně 
zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
78 Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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K ochraně občana při oznámení korupce slouží dále institut krátkodobé ochrany,79 
utajení totožnosti i podoby svědka80 nebo námitky podjatosti a opatření proti nečinnosti.81 
 
 Co s korupcí úzce souvisí? 
 

Klientelismus  
Za součást či podhoubí korupce bývá též považován tzv. klientelismus, tedy 

navazování známostí a vytváření vzájemně závislých vztahů. 
 

Lobbing  
S korupcí je také často spojován pojem lobbing. Lobbing jako takový je legálním 

prosazováním zájmů určité zájmové skupiny v rozhodovacím procesu. V českém prostředí 
může být mezi klientelismem a lobbingem jen tenká linie. V některých případech se může 
lobbing v korupci rozvinout obzvláště tehdy, kdy není lobbing dostatečně transparentní. 
Obecně však bývá lobbing považován za součást demokratického procesu a odborníky je 
v posledních desetiletích vnímán jako charakteristický projev vyspělých demokracií.  
 

Střet zájmů  
Střet zájmů může být prvním indikátorem korupce. Veřejná osoba je ve střetu zájmů, 

pokud jedná tak, že to ohrožuje důvěru v její nestrannost, nebo tak, že zneužívá svého 
postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo někoho jiného.  

Do střetu zájmů se snadno může dostat například úředník, který si po nástupu do 
funkce ponechá svou podnikatelskou aktivitu. Stejný problém může představovat 
i „přihrávání“ zakázek firmám rodinných příslušníků apod.  

Zákon o střetu zájmů82 zavedl registry, do kterých veřejní funkcionáři musí přiznávat 
svůj majetek, příjmy a dluhy. Každý má právo do těchto registrů zadarmo nahlížet, a to 
například na www.stretzajmu.cz. 

 
Kde se občan může s korupcí v praxi potkat? 
Na úřadech, kde se něco rozhoduje, například při stavebním nebo přestupkovém 

řízení; když se rozděluje něco nedostatkového, například plány operací v rámci nemocniční 
péče, zajímavé registrační značky, atd. nebo když se nakládá s veřejným majetkem, například 
ve veřejných zakázkách. 

Proto mají například policisté nebo úředníci zákonem zakázáno přijímat v souvislosti 
s jejich činností jakékoli dárky nebo jiné výhody. 

S korupcí se občan může setkat také například v podnikání a v dalších podobných 
vztazích souvisejících s podnikáním, jako je např. nekalá soutěž. Je například trestné 
podplácet manažera nebo obchodního zástupce, aby nakoupil zboží za vyšší cenu a poškodil 
tím vlastníka jeho firmy nebo firmu, kterou zastupuje. 
 

                                                 
79 Viz ustanovení § 50 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
80 Viz ustanovení § 55 odst. 2 zákona číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
81 Viz ustanovení § 14 a § 80 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
82 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.stretzajmu.cz/
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6.  Dosavadní protikorupční kampaně v rámci České republiky s důrazem na prostředí 
Policie České republiky 

 
V nedávné minulosti je možné zaznamenat celou řadu kampaní, jejichž cílem je:  
 
Vysvětlit veřejnosti pravidla náležitého podání (aby podání byla formálně správně, 

aby směřovala na součásti instituce k tomu určené, aby nedocházelo k podáním, která jsou 
objektivně nedůvodná), respektive pobízet veřejnost k oznamování podezření na korupci. 

 
Prvním příkladem může být program pro vzdělávání orgánů činných v trestním řízení, 

odvozený od Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.83 
 

 
 
Jádrem aktivity byly vzdělávací akce formou společného vzdělávání policistů, celníků, 

státních zástupců a soudců zaměřené na témata finančního šetření, legalizace, zajišťování 
a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. 

                                                 
83 Boj s korupcí v České republice. Vláda České republiky; „Korupce“. http://www.korupce.cz/ 
Od korupce k integritě. 9. Národní konference kvality ve veřejné správě; SlidePlayer. Brno 21. II. 2013. 
http://slideplayer.cz/slide/1952730/ 
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Možné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby tohoto projektu mohou být shrnuty 
v menší SWOT analýze: 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Podpora po linii zadání schváleného 
vládou. 

 

 Přetrvávající nízká úroveň vnímání 
nebezpečí korupce (nejen v rámci Policie 
České republiky). 

Příležitosti Hrozby 

 Využití nástrojů jako je e-learning. 

 Snaha o jednoznačné vyhodnocování 
výsledků. 

 Jen formální plnění úkolu některými 
policisty. 
 

 
Další kampaň souvisí s propagací linky 199, existovala mezi lety 2007 až 2012. 84 
 

 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Snadno zapamatovatelné číslo, určené 
pro všechny druhy oznámení.  

 Vícenáklady z veřejných rozpočtů pro 
provoz linky externími silami. 

 Nepřesvědčivá související kampaň. 

 Na linku se veřejnost obracela i 
s nesouvisející agendou (až 80 % volání 
byla spíše žádost o pomoc 
v občanskoprávní při). 

Příležitosti Hrozby 

 Neutrální role mediátora, Transparency 
International. 

 

 Spojování kampaně s působením ministra 
Ivana Langera, který je vnímán značně 
nejednoznačně. 

 Kampani „došel dech“ ke konci dubna 
2012, kdy bylo číslo zrušeno. 

 Policie České republiky linku údajně 
„nebrala vážně“.85 

                                                 
84 Protikorupční linka 199. Oživení. https://www.oziveni.cz/protikorupcni-linka/ 
85 ADAMIČKOVÁ, Naďa; KÖNIGOVÁ, Marie. Protikorupční linku 199 policie většinou nebere moc vážně. 
Novinky.cz, 26. IV. 2011. 
https://www.novinky.cz/domaci/231699-protikorupcni-linku-199-policie-vetsinou-nebere-moc-vazne.html 
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Poslední zmíněná kampaň nazvaná „Pískám fauly“ z roku 2015 funguje dodnes 
(březen 2018).86 

 

 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Financování kampaně po linii Evropské 
unie. 

 Emotivní profesionální kampaň. 

 Pozice oznamovatelů korupce 
(whistleblowerů) je v České republice i 
jinde v zahraničí velmi vratká. 

Příležitosti Hrozby 

 Možnost použití anonymního kanálu pro 
oznámení „GlobaLeaks“ 
(https://secure.bezkorupce.cz/#/). 

 Odkazy na portál veřejné správy 
nefungují (kontaktní místa). 

 
Všechny kampaně tohoto druhu stojí a padají jak na enthusiasmu veřejnosti (který 

není soustavný), tak na přesvědčení, že s podáním či oznámením bude korektně naloženo, 
podle principu „padni komu padni“. Všeobecně není velký optimismus ohledně ochrany 
oznamovatelů a tak je často využívána anonymní možnost oznámení. 

                                                 
86 Pískám fauly. https://piskamfauly.cz/ 
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7.  Postřehy z praxe týkající se případů vyřizování stížností 
 

Na tomto místě si studie klade za cíl uvést případy, kdy dobré nebo naopak 
nezvládnuté vyřízení podnětů vedlo ke změně právních předpisů nebo organizačních 
postupů. Podle možností je zmíněn popis situace, chronologie, mediální dopady, respektive 
systémové změny ve snaze zabránit opakování nežádoucího vývoje. Specifické postupy se 
týkají notorických stěžovatelů a objektivně duševně nemocných osob. 
 
7.1 Případ „LB“  
 
 V této části se popisuje postup a problémy vyřízení podání, respektive stížnosti osoby 
LB, jejíž vyřízení v konečném důsledku vyústilo až k vraždě a následně spáchané sebevraždě 
stěžovatele. Příběh se odehrával na počátku roku 2015 a byl také medializován 
v hromadných sdělovacích prostředcích. Autor této studie byl hlavním zpracovatelem 
stížnosti. S tímto stěžovatelem osobně i telefonicky komunikoval, a to s vědomím toho, že 
tento člověk byl legálním držitelem dvou střelných zbraní značky Glock. Dle jeho názoru 
stěžovatel vykazoval známky duševní choroby.  
 

Dne 4. února 2015 přijal kontrolní orgán podání pana LB, které bylo na základě jeho 
obsahu vyhodnoceno jako stížnost na nesprávný postup a nevhodné jednání a chování 
policistů z místního oddělení Hostivař a Zahradní Město Obvodního ředitelství policie Praha 
IV v souvislosti s jeho oznámením učiněným na místním oddělení policie Hostivař. 
 Z dostupné dokumentace bylo zjištěno, že prvotní oznámení pana LB bylo řádně 
zaevidováno, ve věci byla provedena příslušná šetření a o výsledku prověřování oznámení byl 
pan LB ze strany místního oddělení písemně vyrozuměn. Tento postup byl považován za 
zcela standardní. Bylo postupováno podle příslušných interních předpisů Policie České 
republiky. 

V souvislosti s oznámením pana LB nebyly zjištěny fyzické osoby, které by jeho osobu 
jakkoli slovně urážely. Nebylo prokázáno, že by se zainteresovaní policisté jakýmkoliv 
nevhodným způsobem chovali k panu LB, jak uváděl ve stížnosti. Na základě získaných 
důkazních materiálů nebylo možné spatřovat v jednání policistů podřízených Obvodnímu 
ředitelství policie Praha IV překročení předpisů vztahujících se k profesní etice Policie České 
republiky (Etický kodex Policie České republiky) či ustanovení § 11 zákona číslo 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky. 
 Přes provedení všech dostupných a v úvahu připadajících důkazů se stěžovatelovo 
tvrzení o údajném nevhodném jednání ze strany policistů z místních oddělení nacházelo 
v rovině neprůkaznosti, resp. bylo nashromážděnými důkazy vyvráceno. 
 Po celkovém prošetření a vyhodnocení získaných materiálů nebylo v postupu 
policistů v souvislosti s oznámením pana LB zjištěno žádné pochybení. Podle zajištěných 
důkazů policisté postupovali v souladu se zákonem číslo 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, rovněž tak v souladu s příslušnými interními předpisy.  
 Vzhledem k těmto skutečnostem byla stížnost pana LB vyhodnocena jako nedůvodná. 
O výsledku vyřízení stížnosti byl pan LB písemně dne 13. března 2005 vyrozuměn. 
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Ještě však před vyřízením stížnosti byl po důsledném vyhodnocení a zanalyzování 
stížnosti pana LB datované dne 2. února 2015 zaslán poznatek na Odbor služby pro zbraně  
a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie hl. města Prahy o skutečnosti, že 
stěžovatel se léčí a léčil na psychiatrii a je zároveň držitelem zbrojního průkazu Šetřením 
z příslušných informačních systémů bylo zjištěno, že je vlastníkem dvou střelných zbraní 
značky Glock. 

Pro úplnost se uvádí, že obdobný poznatek byl Odboru služby pro zbraně  
a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie hl. města Prahy zaslán ze strany 
místního oddělení policie již v roce 2012, kdy se tehdejší oznámení pana LB týkalo jeho 
podezření, že jej někdo pronásleduje, slýchá různé hlasy, urážky směřované proti němu a 
tyto urážky slýchá přes zdi, neboť si kvůli tomu již několikrát stěhoval. Pan LB podezíral své 
bývalé sousedy. Šetřením bylo dále zjištěno, že by se pan LB mohl léčit se schizofrenií. 

Místní oddělení toto podezření již řešilo s praktickou lékařkou pana LB. 
Bylo zjištěno, že už během roku 2012 pan LB podal několik oznámení, ve kterých 

uváděl, že jej pronásledují hlasy jeho souseda, a to ve všech jeho bydlištích od roku 2010. 
V bytě má termokameru a audiozařízení, které mu měl instalovat jeho soused, a tímto jej 
sledovat, hlavně v noci. V souvislosti s tímto kontaktoval jeho sousedy a slovně je napadal, 
aby jej již nepronásledovali. 

Z obsahu podání ze dne 2. února 2015 vyplynulo, že pan LB vykazuje možné 
pochybnosti týkající se zdravotní a duševní způsobilosti pro držení střelné zbraně a zdravotní 
způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona číslo 
119/2002 Sb., zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).87 

Protože kontrolní útvar nebyl v této věci příslušný, bylo podání pana LB zasláno na 
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie hl. města 
Prahy k dalšímu opatření. 

Před definitivním vyřízením stížnosti byl dále po důsledném vyhodnocení  
a zanalyzování stížnosti pana LB zaslán poznatek na Odbor dopravně správních činností 
Magistrátu hlavního města Prahy, protože šetřením v patřičných informačních systémech 
bylo zjištěno, že pan LB je již dva roky držitelem řidičského oprávnění a je vlastníkem 
motorového vozidla. 

Ve stížnosti ze dne 2. února 2015 mimo jiných skutečností uvedl, že slýchá různé 
hlasy a urážky směřované vůči jeho osobě. Tyto slýchá nejen v místě jeho bydliště, ale i na 
ulici, autobusové zastávce, chodníku apod. od neznámých osob. 

Na základě tohoto zjištění, ve stížnosti uvedeném, dospěl kontrolní útvar k názoru, že 
osoba vykazuje možné pochybnosti týkající se zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel. Jelikož kontrolní orgán nebyl v této oblasti kompetentní, byl zaslán podnět ve smyslu 
ustanovení § 15 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky, na Odbor dopravně 
správních činností Magistrátu hl. města Prahy k dalšímu opatření. 

Po vyřízení stížnosti byl autor této studie ze strany pana LB telefonicky kontaktován. 
LB uvedl, že autor této studie mu chce odebrat řidičský průkaz a tázal se, z jakého důvodu je 
tak postupováno. 

                                                 
87 Viz vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti a vydání zbrojního průkazu. 
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Bylo zřejmé, že tato informace neměla být ze strany Odboru dopravně správních 
činností Magistrátu hl. města Prahy poskytnuta. Po uvedeném telefonátu došlo i na osobní 
schůzku na služebně policie. Stěžovatel na tuto schůzku s sebou přinesl magnetofon, ze 
kterého pouštěl údajné nahrávky slovních urážek jeho osoby. Toto považoval za důkaz jeho 
pravdy o jeho pronásledování. Na uvedených nahrávkách byl však slyšet pouze šum. 

Jednání se stěžovatelem bylo velice nepříjemné, jelikož autor studie již disponoval 
informací, že je vlastníkem dvou střelných zbraní. Z tohoto důvodu autor studie zvýšil 
ostražitost během jednání s jeho sobou. 

Dne 15. května 2015 v době kolem 7:10 hodin v Praze 10 – Záběhlicích v podzemní 
garáži na ulici Velenovského byl bývalý soused pana LB, pan MP, úmyslně usmrcen cca 
9 výstřely do trupu a hlavy, čímž mu pachatel způsobil okamžitou smrt. 

Pan LB se tak stal hlavním podezřelým ze spáchání vraždy, protože se v té době 
zdržoval na blíže nezjištěném místě a bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání. 

O několik dní později bylo nalezeno tělo pana LB, který spáchal v přilehlém lesíku 
poblíž místa uvedené vraždy sebevraždu. 

Tento příběh autora studie velice zasáhl, a to jak z profesního, ale i lidského pohledu, 
jelikož ze své pozice kontrolního orgánu při vyřizování stížnosti učinil vše v jeho 
kompetencích potřebné, přesto se však obavy poškozeného a jeho rodinných příslušníků 
vyplnily. 

 
Informování veřejnosti o uvedeném případu ze strany médií lze ilustrovat na 

následujících příspěvcích, ve kterých opakovaně zaznívá předpoklad, že pokud by bylo k panu 
LB přistoupeno „proaktivněji“ a nestalo se „dopočítávání“ doby ohledně „ultimáta“ ve 
vztahu k požadavku odevzdání střelných zbraní, mohl být pan MP dále naživu. 

 
Ukázka informování veřejnosti ze strany médií: 

 
Vrah ze Záběhlic je stále na útěku. Policie varuje veřejnost 
 
„Lukáš B., kterého policie podezírá z páteční vraždy v Praze – Záběhlicích, je stále na 

útěku. V podzemních garážích měl zastřelit jiného muže, kterému dříve vyhrožoval. Je velice 
nebezpečný. Policie hlídá příbuzné oběti. V sobotu v noci vtrhla zásahovka do jednoho z domů 
v pražské Hostivaři. Třiačtyřicetiletého Lukáše B., podezřelého z vraždy Michala P., se ale najít 
nepodařilo. Lukáš B. zastřelil svou oběť v pátek ráno v garážích ve Velenovského ulici. 
Vyhrožovat měl i dalším členům rodiny zavražděného, včerejší zásah tak může s výhrůžkami 
souviset“. 

"My jsme prováděli krom jiného i pátrací akce po osobě Lukáš B.," potvrdil TV Nova 
mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.“ 

„Ten policii stále uniká. Je nebezpečný a zřejmě ozbrojený. Policie dnes zveřejnila další 
Lukáše B. možnou podobu. Mezi pachatelem a obětí byly dlouholeté spory. 

"Oba hlavní aktéři páteční události podávali různá oznámení, kterým se policisté 
věnovali v souladu se zákonem," dodal Hulan. "S ohledem na závažnost celé situace nařídil 
ředitel krajského ředitelství všechna tato oznámení prověřit." 
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Jenže po výhrůžkách Lukáše B. následovala vražda. Podle dostupných informací vrah 
své oběti rok vyhrožoval. Vystrašený muž se pak skrýval ve Velenovského ulici, ale tam jeho 
život v pátek skončil“. 

"Už mu vyhrožovali a už tady asi před měsícem byli policajti. A odváděli si jednoho 
člověka," prozradil soused zavražděného. 

Policii je teď už jasné, že Lukáš B. je člověk, který své výhrůžky myslí vážně. Pokud jej 
někde uvidíte, kontaktujte linku 158. Rozhodně se jej nesnažte sami zadržet.“ 

"Už mu vyhrožovali a už tady asi před měsícem byli policajti. A odváděli si jednoho 
člověka," prozradil soused zavražděného. 

Policii je teď už jasné, že LB je člověk, který své výhrůžky myslí vážně. Pokud jej někde 
uvidíte, kontaktujte linku 158. Rozhodně se jej nesnažte sami zadržet.“88 

 
Ilustrace: Identikit pana LB, určený veřejnosti.89 
 

 
 
„V případu Lukáše B. policisté odhalili děsivé skutečnosti. Muž trpěl vážnou duševní 

chorobou a nikdy mu neměl být vydán zbrojní průkaz. Jenže chyba lidského faktoru a špatně 
nastavený systém mu umožnily vraždit. 

Michal P. mohl žít, nebýt chyby praktické lékařky, která Lukáši B. podepsala kladný 
posudek pro vydání zbrojního průkazu! O přezkoumání požádal otec zavražděného Michala 
P., poté co začal Lukáš B. rodinu obtěžovat, a policisté vyhověli. Tuto informaci v pátek 
policisté odhalili na tiskové konferenci k případu. 

Lukáš B. totiž svou lékařku kvůli posudku doslova pronásledoval. A lékařka, nejspíš 
aby se ho zbavila, ho poslala na vyšetření k psychologovi, ačkoliv už tou dobou měla v ruce 
posudek od psychiatra. 

                                                 
88 MRÁČKOVÁ, Karla. Vrah ze Záběhlic je stále na útěku. Policie varuje veřejnost. TV Nova. 21. V. 2015. 
http://tn.nova.cz/clanek/pozor-vrah-ze-zabehlic-je-stale-na-uteku.html 
89 MRÁČKOVÁ, Karla. Vrah ze Záběhlic je stále na útěku. Policie varuje veřejnost. TV Nova. 21. V. 2015. 
http://tn.nova.cz/clanek/pozor-vrah-ze-zabehlic-je-stale-na-uteku.html 
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Ten diagnostikoval smíšenou poruchu osobnosti, nespavost, paranoiu, schizofrenní 
poruchy atd. Čili mu v žádném případě neměl být vydán zbrojní průkaz. Jenže psycholog 
rozhodl, že Lukáš B. může mít zbraň, ale musí užívat předepsanou medikaci, navštěvovat 
ambulantní léčebnu a skupinovou terapii symptomů. 

O tři roky později, v roce 2015, Lukáš B. žádá o prodloužení průkazu. Jeho nová 
lékařka mu dává pozitivní posudek, ale nemá potřebnou atestaci a nakonec je rozhodnuto, že 
má Lukáš B. zbraň spolu s průkazem odevzdat. To měl učinit 15. května 2015, jenže ten den 
ráno zavraždil Michala P. v garážích v Záběhlicích a o den nebo dva později i sám sebe jen 
kousek od místa vraždy“. 

„Pět dní po vraždě je navíc policistům doručen negativní posudek o zdravotní 
způsobilosti pana Lukáše B., datovaný ke dni 14. května 2015,“ stojí v policejní zprávě. 
Policisté dvě lékařky, které Lukáši B. poskytly na jeho nátlak pozitivní posudky, podezírá  
z trestného činu. Policie bude počínání lékařek dále prošetřovat, kromě toho také podá 
podnět Ministerstvu zdravotnictví a České lékařské komoře.“90 

 
„Otřesná vražda se odehrála v Záběhlicích v první polovině května. Lukáš B. zde brzy 

ráno chladnokrevně zavraždil Michala P. Podle informací FTV Prima do něj vystřílel téměř celý 
zásobník. Policisté mají totiž z celé vraždy kamerový záznam! A to není celé, L.B. si pečlivě 
připravil útěk z místa činu. Proč se ale potom zabil? 

Bylo 15. května 2015 před osmou ráno. V Záběhlicích se z garáží ozývá střelba. Jedna  
z obyvatelek zde pak krátce nato nachází tělo zastřeleného Michala P. Vrah do něj vystřílel 
téměř celý zásobník pistole, poslední ránu mu zasadil z bezprostřední blízkosti přímo do 
obličeje. 

Policie rozjíždí pátrání – hledá Lukáše B., který Michala P. dlouhou dobu terorizoval. 
Oba muži se znali už od mala. Lukáš B. ale Michala P. z neznámých důvodů začal sledovat 
a psychicky týrat. Michal P. se kvůli tomu dokonce odstěhoval ze svého bydliště. 

Policie nachází v lesíku nedaleko panelového domu, kde k vraždě došlo, tělo muže, 
který se nápadně podobá Lukáši B. Ukončuje pátrání po vrahovi, ačkoliv stále nepotvrdila 
veřejnosti identitu mrtvoly. Muž v lesíku spáchal sebevraždu – pistolí se střelil do hlavy. Kulka 
se zastavila až v kmeni blízkého stromu. 

Podle informací FTV Prima měl ale Lukáš B. připravený velmi dobrý plán útěku. Den 
před vraždou si půjčil auto, které zaparkoval v garáži na místě vraždy, tam ale zůstalo. 
V batohu, který byl nalezen u těla, byly objeveny nalepovací vousy a paruka! U sebe měl mít 
také větší finanční hotovost. 

Proč ale Lukáš B. nakonec z garáží jen odešel a pak se v nedalekém lesíku zastřelil?“91 
 

                                                 
90 Vrah Borovan pronásledoval i svou lékařku: Ta mu povolila zbroják, aby se ho zbavila. Blesk. 5. VI. 2015. 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/323328/vrah-borovan-pronasledoval-i-svou-lekarku-ta-mu-povolila-
zbrojak-aby-se-ho-zbavila.html 
91 Borovan si vraždu pečlivě připravil: Půjčené auto, paruka, vousy i balík peněz. Blesk.cz, 27. V. 2015.  
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/321558/borovan-si-vrazdu-peclive-pripravil-pujcene-auto-paruka-
vousy-i-balik-penez.html 
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Bez zajímavosti není ani další rozměr příběhu, a totiž, že stěžovatel vypracoval 
seznam svých dalších potenciálních obětí. Autor studie se důvodně obával, že je na tomto 
seznamu rovněž uveden. 

 
„Hrůzné pokračování vraždy v pražských Záběhlicích?! Poblíž domu, kde Lukáš B. 

zastřelil Michala P., našli ve čtvrtek mrtvolu. Spáchal vrah sebevraždu, či stále běhá na 
svobodě?! 

V lesíku v pražských Záběhlicích nedaleko místa vraždy z minulého pátku našli 
mrtvého muže. Podle policie to může být právě šílený vrah Lukáš B., který spáchal 
sebevraždu. Vše tomu zatím nasvědčuje, policisté už stáhli jeho fotografii z databáze 
hledaných postav. 

Existuje ale i možnost, že Lukáš B. stále běhá na svobodě a čekal právě na tuhle chvíli, 
aby mohl dokončit svůj vražedný plán! Policie totiž riziková místa opustila a potenciální oběti 
jsou už bez ochrany. „Neměli byste vycházet jen z toho, co bylo zveřejněno,“ upozornil zdroj 
obeznámený s vyšetřováním. 

„Podle zdrojů Blesku měl totiž muž, kterého našli, znetvořený obličej, konečná 
identifikace tak proběhne až na základě testů DNA. Ty ale můžou trvat až týden a mezitím 
může dojít k nejhoršímu. Vrah může znovu zabíjet. Ví se totiž, že si připravil soupis svých 
dalších obětí.“ 

 
3 varianty scénáře zabijáka: 
1. V pátek 15. 5. 2015 přišel před osmou ráno do domu Michala P., kde měl v garáži 

pronajaté parkovací stání. Zastřelil ho. Pak odběhl do lesíka, kde si vzal život. 
2. LB mohl několik dní přežívat na útěku, když si ale uvědomil, že už nemá jiná 

východiska, vzal si život. 
3. Do lesíka vylákal muže sobě podobného, zastřelil ho a dal mu své doklady. Teď 

vyčkává na svoji chvíli a vražedný plán dokončí. 
 
Podobnost mezi případy Lukáše B. a šíleného střelce z Uherského Brodu, který postřílel 

v restauraci Družba 8 lidí, je až mrazivě podobná! Stejně jako Zdeněk K. měl údajně i Lukáš B. 
odevzdat svůj zbrojní průkaz. A to minulý pátek, v den, kdy popravil Michala P.“ 

„Blízcí zavražděného Michala P. mají vážný důvod k obavám. Na svobodě je totiž stále 
Lukáš B., který muže v pátek popravil. Vše měl promyšlené. 

Lukáš B. (43) si čin, který spáchal v pražských Záběhlicích, důkladně promyslel. Svoji 
oběť dlouho obtěžoval, vyhrožoval jí a nakonec ji i po jejím přestěhování vypátral. 

V domě, kde legálně drženou zbraní ukončil Michalův život, si podle důvěryhodných 
zdrojů Blesku pronajal nějakou dobu před vraždou parkovací místo. Následující den dokonce  
z garáží odtáhli jeho auto. Policie je ale na slovo skoupá“. „V této fázi prošetřování nebudeme 
detaily celého případu jakkoliv komentovat,“ řekl Blesku policejní mluvčí Tomáš Hulan. 

„Šílenec, který se ničeho nebojí a je podle zdrojů člověku schopný ublížit za křivý 
pohled, stále pobíhá na svobodě. Na platný zbrojní průkaz si pořídil dvě zbraně a dost možná 
s nimi právě teď vyhlíží další oběť! 

Policie totiž u něho v pražském bytě podle zdrojů seznámených s vyšetřováním našla 
seznam potenciálních obětí. Jsou na něm zřejmě další blízcí Michala P. včetně jeho přítelkyně. 
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I proto je teď policie »v plné polní« na nohou. Všechny, kterým hrozí nebezpečí, hlídá. Stejně 
tak střeží dům, kde zabíjel, i proto ho hlídala dlouho po incidentu – kriminalisté se domnívali, 
že se Lukáš B. vrátí pro automobil. Pod drobnohledem jsou i další místa, kam by se Lukáš B. 
mohl vypravit a někoho dalšího popravit!“92 

 
Z uvedeného případu lze z pohledu autora studie vyvodit návrhy na systémové 

změny, jimiž by bylo možné v budoucnu zabránit opakování nežádoucího vývoje po vyřízení 
stížnosti občana. 

Je například možné, aby případné odebírání zbraně nejprve proběhlo, a až pak se 
určila lhůta, v rámci které se může osoba, které byla zbraň odebrána, odvolat. 

 
Systémové změny ve snaze zabránit opakování nežádoucího vývoje:  

 
Dotažení projektu tzv. E-receptu Ministerstvem zdravotnictví tak, aby před 

stanovením individuálního léčebného postupu a vydáním receptu na léky měl praktický lékař 
vždy přehled o všech předepsaných lécích a o léčebných postupech stanovených odbornými 
lékaři (sdílená zdravotnická dokumentace). Tím by mohlo být zbráněno „vydíratelnosti“ 
praktických lékařů při vystavování potvrzení pro účely předpisů o zbraních a střelivu nebo 
předpisů upravujících držení řidičského průkazu. 

Dokončení elektronizace postupů veřejné správy s ohledem na nové předpisy 
Evropské unie o ochraně osobních údajů. Při zpřísnění ochrany osobních dat musejí mít 
orgány veřejné a státní správy dostatek prostoru pro zjišťování podmínek nároku na sociální 
dávky, na zdravotní péči, na držení zbraní nebo na rozhodování o držení osobních dokladů, 
řidičských průkazů apod. Mohl by být i zřízen zvláštní informační systém ve chráněném 
technickém prostředí, v němž by mohla být sdílena citlivá osobní data. Tím by se podstatně 
zlepšila věcná správnost správních, potažmo i trestních řízení. 
 
7.2 Případ „RP“  
 
 Počátkem března roku 2011 přijal kontrolní orgán podání pana RP. postoupené 
Inspekcí Policie České republiky, učiněné příslušnou částí výslechu jeho osoby na úředním 
záznamu o podání vysvětlení93 na místním oddělení policie a částí protokolu o výslechu 
obviněného94 učiněného na službě kriminální policie a vyšetřování. Jeho obsahem pan RP 
poukazoval na tvrzený nezákonný postup policisty z obvodní hlídkové služby, zároveň  
i policistů z pohotovostní motorizované jednotky, kteří jej měli dne 18. října 2010 v době 
kolem 03:20 hod. v Praze 4 v ulici Československého exilu při silniční kontrole slovně urážet, 
urážet i jeho rodinu a toto své jednání si nahrávat na mobilní telefon. Taktéž mu měla být 
v uvedeném čase a místě kontroly odcizena finanční hotovost ve výši 4.000,- Kč ze strany 
přítomných policistů. 

                                                 
92 SCHUSTER, Pavel. Nález mrtvoly v Záběhlicích: Zinscenoval vrah svou sebevraždu?! Blesk.cz, 21. V. 2015. 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/320121/sileny-vrah-ze-zabehlic-stale-prcha-policiste-objevili-seznam-
dalsich-obeti.html 
93 Viz ustanovení § 61 odst. 1 písm. a zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
94 Zákon číslo 141/1961 Sb., trestní řád. 
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 Podání bylo v příslušné části vyřízeno na skupině vnitřní kontroly Obvodního 
ředitelství policie Praha IV autorem této studie, jako hlavním zpracovatelem, ve smyslu 
ustanovení § 175 správního řádu, jako stížnost. 
 Příslušná část podání byla vyhodnocena jako forma materiální obhajoby obviněného, 
jež nebyla věcně příslušná kontrolnímu orgánu k posouzení. Stížnostní řízení bylo zaměřeno 
na otázku průběhu a příčiny incidentu a přiměřenosti použití donucovacích prostředků, dále 
pak na chování, jednání a vystupování policistů během stížností napadeného jednání. 
 Ve věci byla zajištěna služební vyjádření zainteresovaných policistů podřízených 
Obvodnímu ředitelství policie Praha IV a byla prověřena část spisového materiálu služby 
kriminální policie a vyšetřování ve vztahu k předmětné stížnosti. 
 Část podání, kterým v příslušné části RP poukazoval na postup, chování a jednání 
policistů z pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, 
byla postoupena příslušnému orgánu odpovědnému za vyřízení této části podání, kterým byl 
Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. 
 Další část podání týkající se údajného odcizení finanční hotovosti ze strany policistů 
byla prověřena Inspekcí Policie České republiky. Inspekce nezjistila v dané věci podezření ze 
spáchání trestného činu policistou a věc vrátila zpět kontrolnímu útvaru. 
 Z provedeného šetření stížnosti pana RP vyplynulo, že dne 18. října 2010 v ulici 
Československého exilu v Praze 4 byl stěžovatel zastaven hlídkou pohotovostní motorizované 
jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, a to mimo jiné z důvodu, že 
vozidlo stěžovatele vjelo na kruhový objezd v protisměru. Na místo se poté dostavila i hlídka 
z obvodní hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha IV, z důvodu agresivity řidiče 
a odmítavého chování řidiče k jakékoli spolupráci s hlídkou policie. Orientační dechovou 
zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu řidič na místě kontroly odmítl. Vzhledem k těmto 
skutečnostem byl RP následně převezen hlídkou na příslušné místní oddělení k provedení 
dalších služebních úkonů spojených s odmítnutím dechové zkoušky. 
 Šeřením kontrolního orgánu bylo zjištěno, že se řidič po celou dobu přítomnosti 
hlídky na místě choval k policistům arogantně, vulgárně, projevoval pohrdavost a neustále se 
ve vozidle zavíral s tím, že zavolá inspekci policie apod. Tomuto závěru svědčil i důkazní 
materiál v podobě kamerových záznamů pořízených policisty na místě jednání. 

Na základě shora uvedených důkazů blíže dokumentovaných ve stížnostním 
spise, kontrolní orgán konstatoval, že postup policistů zúčastněných na zákroku proti 
stěžovateli dne 18. října 2010 v Praze 4 nacházel oporu v zákoně a na něj navazujících 
interních předpisech policie. Použité donucovací prostředky byly vyhodnoceny vzhledem 
k situaci jako přiměřené a zákonné. K části podání týkající se údajného napadení stěžovatele 
ze strany policistů a jejich nevhodného chování a jednání bylo konstatováno, že vzhledem 
k důkazní situaci existuje tzv. tvrzení proti tvrzení, resp. důkazní nouze, a je na místě 
aplikovat základní právní zásadu in dubio pro reo, podle které má neprokázaná vina právní 
následky prokázané neviny. Postup policistů tak, jak jej popisoval stěžovatel, nebyl podložen 
žádným dalším důkazem, výslechy osob ani zpracovanou dokumentací. 

Na základě těchto skutečností byla stížnost, resp. příslušná část stížnosti, 
vyhodnocena jako nedůvodná. 
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Za zmínku rovněž stojí uvést, že proti výše jmenovanému řidiči bylo následně vedeno 
trestní řízení pro násilí proti úřední osobě ve smyslu ustanovení § 325 odst. 1 písm.  
a trestního řádu. 

 
Za návrh na případné systémové změny lze označit stanovení zákonné povinnosti 

občana podrobit se, v případě odmítnutí dechové zkoušky na přítomnost alkoholu  
a psychotropních látek v těle, odběru krve ve zdravotnickém zřízení. 
 
7.3 Případ „JH“ 
 
 Jde o tragický incident, který se odehrál v únoru 2010. Pavel M. a Jana M. si stěžovali 
na policii na to, že jim JH vyhrožuje zabitím. Psychicky nemocný JH zastřelil svou matku 
a otčíma nelegálně drženou zbraní. Otčíma navíc bodl nožem. Do bytu se dostal přes balkón 
a po vraždě utekl do Spolkové republiky Německo. Policisté vyhlásili mezinárodní pátrání  
a JH byl za několik dnů v Německu zadržen.  

Podle výpovědi jedné ze sester, dcer zavražděných, které u hrůzné události únorové 
noci byly, JH zazvonil u dveří bytu v Komenského ulici v Českých Budějovicích v půl desáté 
večer s tím, že chce přes okno mluvit s Pavlem M. Ten souhlasil a vyklonil se z okna. Spolu  
s ním pak k oknu přišla i matka JH Jana M. Pak bylo slyšet cvaknutí a oba manželé odskočili 
od okna. "Tatínek říkal, že na ně JH mířil pistolí," sdělila tehdy dcera mrtvých manželů ve 
výpovědi. Oba manželé incident ohlásili Policii České republiky. 

Když přijela přivolaná policie, případ zadokumentovala, rodině, která měla velký 
strach o život, odmítla poskytnout krátkodobou ochranu. "Policie tatínkovi řekla, že jim 
ochranu dát nemůže, protože nejsou důležitými svědky“, dodala dcera ve výpovědi. 

"Leželi jsme v posteli, když kolem půl jedné zazněl zvuk rozbitého skla u dveří od 
balkonu. Všichni jsme vyskočili z postele. Pak se rozlítly dveře od pokoje a v nich stál JH. Nic 
neřekl, držel pistoli. Vystřelil jednou na mámu, pak několikrát na otce. Pak střílel střídavě na 
oba. Křičeli jsme se sestrou, ať toho nechá. On střílel dál, nás si nevšímal. Rodiče upadli, JH 
asi došly náboje. Nechal pistoli na stole, vzal nůž a zarazil ho tátovi do krku. Pak utekl zase 
oknem," popsala dcera.“95 

„Před českobudějovickým soudem na počátku února 2011 stanuli jako svědci 
policisté, kteří vyjížděli krátce před loňskou vraždou manželů M. do jejich bytu. Dozvěděli se 
od nich, že jim vyhrožoval ozbrojený syn paní M. pan JH. Policisté ho ale nezačali hledat. Jak 
uvedli, nedostali takový rozkaz. JH se pak ještě tu noc do bytu vrátil a manžele M. zastřelil“. 

„Rozkaz, abychom ho hledali, nám ale nikdo z nadřízených nedal," prohlásil včera  
u českobudějovického okresního soudu policista Lukáš T. Ten jel se svým kolegou Pavlem K. 
do bytu manželů M. krátce předtím, než JH manžele zastřelil. 

Pavel K. řekl, že ho do Komenského ulice, kde manželé M. žili, poslal nadřízený Pavel 
Z. Přijeli jsme tam asi hodinu poté, co JH odešel," sdělil Pavel K. 

"Otevřela paní M., pozvala nás dál. Ptal jsem se, co se stalo, tak nám řekla, že její syn 
trpí schizofrenií a že s ním mají problémy. Pan M. nám řekl, že na něj namířil pistoli, když mu 

                                                 
95 Zavraždil rodiče a teď poprvé promluvil o masakru. TV Nova, 15. VIII. 2012.  
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/cernakronika/heidinger-zustava-v-peci-lekaru-a-rika-to-ze-jsem-zabil-rodice-
je-mi-lito.html 
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z okna podával čaj, a utekl," dodal Pavel K. U manželů M. se prý hlídka zdržela asi 30 minut  
a neměla pocit, že by se manželé báli o své životy. Telefonem pak Pavel K. volal operačnímu 
důstojníkovi, aby ho o případu informoval.  

Ze záznamu telefonického rozhovoru mezi Pavlem K., operačním důstojníkem  
a dozorčím vyplynulo, že Pavel K. se dotazoval na postupy, zda tam nevyčkat nebo 
neposkytnout manželům M. ochranu. Dozorčí to však uzavřel jako přestupek. 

Policista Lukáš T. prý ještě zkontroloval zadní vchod do bytového domu. Byl zamčený. 
Manželům M. poradil, ať nikomu neotvírají, a pokud by se syn vrátil, ať volají na linku 158.  
 "Žádná bezpečnostní opatření jsme nepřijali ani nám k tomu nebyl dán pokyn od 
nadřízeného, o žádnou krátkodobou ochranu manželé M. nežádali," řekl Lukáš T. Oba muži 
z policejní hlídky tak odjeli na obvodní oddělení, kde sepsali dokumentaci. Ozbrojený JH se 
však ještě tu noc do bytu manželů M. vrátil a manžele zastřelil. 

Dva operační důstojníci Jan G. a Jiří K. a dozorčí Pavel Z. jsou obžalováni z nedbalosti 
při vyšetřování. Vraždě, která před rokem otřásla krajským městem, mohli podle policejní 
inspekce zabránit.“96 
 

Celý případ se ve vztahu k Policii České republiky dále vyvíjel, respektive vyvíjí. Po 
třech letech byl propuštěn na svobodu, Policie České republiky byla předmětem mediální 
odezvy, která ji kritizovala, že o tomto vývoji neinformovala pozůstalé. 

V lednu 2017 dotyčný dokonce přestal docházet na schůzky s lékařem a zřejmě uprchl 
do zahraničí.97 

Možné systémové změny ve snaze zabránit opakování nežádoucího vývoje by se 
týkaly zejména roku 2010, kdy v souvislosti s případem vznikl interní akt řízení Ministerstva 
vnitra České republiky týkající se postupu v případě opakovaného vyhrožování smrtí, a to 
i v rámci rodiny. I zde se potvrdilo, že téma s odstupem času svým způsobem „vyšumí“. Je 
však zajímavé, že právě Jihočeský kraj, respektive Krajské ředitelství policie Jihočeského 
kraje, je mediálně nejaktivnější, co se týče reakce na případy nebezpečného vyhrožování 
(stalkingu podle ustanovení § 353 trestního zákoníku).98 

                                                 
96 KÁNDLOVÁ, Lucie. Policisté z případu vraždy Malhockých: Nedostali jsme rozkaz Heidingera hledat. iDnes.cz, 
1. II. 2011. https://budejovice.idnes.cz/policiste-z-pripadu-vrazdy-malhockych-nedostali-jsme-rozkaz-
heidingera-hledat-196-/budejovice-zpravy.aspx?c=A110201_125010_budejovice-zpravy_pp 
97 Jan Heidinger. Blesk. https://www.blesk.cz/tag/Jan%20Heidinger/1 
PELÍŠEK, Antonín. Dvojnásobný vrah se schizofrenií nepřišel k lékaři, může být v Indii. iDnes.cz, 21. II. 2017. 
https://budejovice.idnes.cz/patrani-po-janu-reitingerovi-dji-/budejovice-
zpravy.aspx?c=A170221_083220_budejovice-zpravy_epkub 
To je možné jen v Česku! Vrah Heidinger popravil rodiče, po 3 letech je na svobodě. TV Nova. 30. VII. 2013. 
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/cernakronika/zavrazdil-matku-a-ted-je-na-svobode.html 
KROUPA, Pavel. Vrah Jan Heidinger je na svobodě. Syna obětí nikdo neinformoval. Deník.cz, 30. VII. 2013. 
https://www.denik.cz/jihocesky-kraj/vrah-jan-heidinger-je-na-svobode-syna-obeti-nikdo-neinformoval-
20130729-ynm7.html 
Policie opět kašle na kauzu brutálního vraha Heidingera! Běhá mezi lidmi a odmítá se léčit!. Bleskově.cz, 
19. II. 2017. http://bleskove.cz/zpravy/6838-obrovsky-skandal-policie-opet-kasle-na-kauzu-brutalniho-vraha-
heidingera-beha-mezi-lidmi-a-odmita-se-lecit-takhle-dnes-vypada 
98 TUPÁ, Regina. Nebezpečné vyhrožování. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
29. X. 2012. http://www.policie.cz/clanek/nebezpecne-vyhrozovani-757634.aspx 
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Nicméně pan JH byl v srpnu 2010 krajským soudem v Českých Budějovicích odsouzen 

k ochranné ústavní léčbě v Praze Bohnicích. Obvodní soud pro Prahu 8 v roce 2013 toto 
rozhodnutí změnil tak, že v případě JH postačuje léčení ambulantní. Tento rozsudek je 
pravomocný. Tři policisté, kteří v noc uvedené vraždy konali službu, byli zproštěni výkonu 
služby pro podezření za nečinnost a pochybení policie z nedbalosti. Dva z nich soud potrestal 
odnětím svobody s podmínečným odkladem. Třetího policistu obvinění zprostil. Dva 
odsouzení policisté mají rovněž zákaz činnosti u policie na 4 roky. Podle soudu odsouzení 
policisté přistupovali k celé věci příliš rutinně a neprověřili všechny okolnosti, které bylo 
v dané chvíli možné zjistit. Tito policisté totiž žádost o krátkodobou ochranu Jany M. a Pavla 
M. před výhrůžkami JH vyhodnotili jako přestupek a obsah telefonátu Pavla M. na linku 158 
podcenili. Nezajistili krátkodobou ochranu, JH řádně neprolustrovali a nepokusili se ho 
zadržet dříve, než se za pár hodin do bytu vystrašených příbuzných vrátil a manžele M zabil. 
JH nikdy nebyl za vraždu matky a otčíma souzen, protože trpí paranoidní schizofrenií. 

Telefonát na linku 158, jímž Pavel M. žádal policii o krátkodobou ochranu, byl 
vyhodnocen jako důvodná stížnost, která skončila propuštěním dvou policistů a kázeňským 
trestem třetího policisty. 

Z uvedeného případu lze vyvodit stejné závěry, jaké jsou uvedeny v případu „LB“. 
Manželé Pavel M. a Jana M. se totiž v obavách o svůj život obrátili na policii před jejich 
vraždou několikrát. Ochranu občanů před vážně psychicky nemocnými osobami je totiž třeba 
řešit systémově, ve spolupráci s praktickými lékaři a odbornými lékaři z oboru psychiatrie  
a psychologie.  

 
7.3.1 Snaha uplatit policisty 

 
Policisté čelí mnoha nabídkám úplatků například od řidičů při silničních kontrolách. 

V následujícím textu jsou nastíněny dvě modelové situace. 
První situace se odehrála 4. ledna 2017 přibližně hodinu po půlnoci v Praze 9 na ulici 

Tupolevova. Hlídka policistů z místního oddělení Letňany tam zastavila řidiče vozidla 
Mercedes a podrobila ho dechové zkoušce. Ta byla pozitivní s naměřenou hodnotou více než 
dvě promile alkoholu v dechu. Následně třiačtyřicetiletý řidič policistům sdělil, že by chtěl 
situaci vyřešit jinak a že má na účtu spoustu peněz. Tuto nabídku pak ještě nejméně dvakrát 
zdůraznil. Muž proto skončil na policejním oddělení pro podezření ze spáchání trestných činů 
ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. V případě odsouzení mu hrozí až šest let 
odnětí svobody. 

Druhý případ se stal 9. ledna 2017 také hodinu po půlnoci v Praze 4 na ulici K Libuši, 
kde hlídka policistů z cizinecké policie zastavila řidiče vozidla Volvo. Následnou lustrací 
v evidenci policisté zjistili, že třicetiletý muž má soudem uložený zákaz řízení motorových 
vozidel, a to až do konce roku 2017. Řidič byl následně podroben orientačnímu testu na 
drogy, který byl pozitivní na amphetaminy. Muž pak z kapsy postupně vytáhl dvě 
dvoutisícové bankovky a dával je policistům, že je to dárek. I v tomto případě vše skončilo 

                                                                                                                                                         
TUPÁ, Regina. Nebezpečné vyhrožování. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
31. I. 2012. http://www.policie.cz/clanek/nebezpecne-vyhrozovani-51704.aspx 
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předvedením na policejní služebnu a zahájením trestního stíhání pro trestné činy podplácení 
a maření úředního rozhodnutí a vykázání.99 
 

                                                 
99 DANĚK, Jan. Chtěli uplatit policisty. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 
6. II. 2017. http://www.policie.cz/clanek/chteli-uplatit-policisty.aspx 
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Závěr 
 

Předkládaná studie je věnována tématu vyřizování podnětů a stížností orgány veřejné 
moci, s důrazem na přístup a postup Policie České republiky. 

První kapitola je věnována definování stěžejních souvisejících pojmů. Samostatná 
pozornost je věnována snaze o vytvoření přehledu útvarů určených k vyřizování podání 
občanů z údajů ministerstev a některých dalších ústředních orgánů státní správy. Na tomto 
místě je možné konstatovat, že existuje velká nejasnost či nesystémovost, co se týče užívání 
pojmů „stížnost“, „podání“ či podezření na korupční jednání. Různé resorty k tématu 
přistupují značně rozdílně. Někdy je kontakty možné najít snadno, někdy to není vůbec 
možné. 

Ve druhé kapitole zaznívá zmínka o tom, kolik podání (stížností atd.) různé orgány 
veřejné správy vyřizují, případně, zda je možné takové údaje různě strukturovat. Zdaleka ne 
všechny resorty takové přehledy vůbec vytvářejí. 

 Třetí kapitola (ale i přílohy studie) zmiňují určité dokumenty nelegislativní povahy, 
které indikativně dokládají rozsah vládního úsilí v boji proti korupci v České republice. 

Čtvrtá kapitola se podrobněji věnuje statistikám týkajícím se počtů stížností v rámci 
Policie České republiky v uplynulých letech. 

Pátá část pak je podrobněji zaměřena na dynamické napětí, které se prolíná celou 
prací, a totiž překryvy mezi stížnostmi „obecně“ a podezřením na korupční jednání 
příslušníků či zaměstnanců veřejné instituce zvláště. 

Syntézou některých dosavadních rozměrů studie pak je šestá část věnovaná některým 
nedávným protikorupčním kampaním u Policie České republiky, respektive veřejné správy 
všeobecně. 

Sedmá kapitola označitelná za praktickou část studie pak obsahuje postřehy z praxe 
týkající se případů vyřizování stížností. Zejména to platí pro případy, kdy dobré nebo naopak 
nezvládnuté vyřízení podnětů může vést ke změně právních předpisů nebo organizačních 
postupů (zejména případy „LB“ a „JH“). 

Osmá pasáž je koncipována jako určitý mikro-manuál obsahující doporučení pro 
efektivní podávání stížností, stejně jako přehled nejčastějších pochybení stěžovatelů v této 
oblasti. 

 
Co se týče verifikace či falsifikace hypotéz uvedených v rámci této studie, lze 

konstatovat následující:  
 
Hypotéza č. 1 (Problematika „vyřizování stížností“ po linii veřejné správy představuje 

velmi košatou a dynamicky se rozvíjející problematiku. Oproti obecnému nebo mediálnímu 
diskursu je třeba zdůraznit, že například korupční jednání představuje jen malý zlomek 
podnětů.) může být verifikována na základě osobní zkušenosti zpracovatele, nikoli na základě 
tvrdých dat. 

Hypotéza č. 2 (Navzdory předpokladu uvedenému v hypotéze č. 1, se vládní 
dokumenty /strategie/ věnované stížnostní agendě často omezují pouze na téma korupce 
/stížnostní linky, anonymita oznamovatelů atd./. Totéž platí i pro označení kanálů /linky, e-
mailové adresy/, které bývají označeny a prezentovány jako „protikorupční“, i když slouží pro 
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podání všeho druhu.) zůstává nadále sporná. Různé resorty, ale i dokumenty, přistupují 
k tématu netransparentně, respektive nesystémově. Některé úřady obě agendy ostře 
oddělují, jinde jsou spojeny nebo není zřejmé, jak je k tématu vůbec přistupováno. 
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Příloha: 150/1958 Úřední list, vládní vyhláška ze dne 1. října 1958 o vyřizování stížností, oznámení 
a podnětů pracujících. 
 
150/1958 Úřední list 
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA 
ze dne 1. října 1958 
o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. 
 
Správné, včasné a důsledné vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících přispívá k ochraně 
jejich práv a zájmů, posiluje socialistickou zákonnost, je důležitým prostředkem v boji proti 
byrokratismu a upevňuje spojení státního a hospodářského aparátu s lidem. Zvyšuje aktivní účast 
pracujících na správě státu a na řízení a kontrole národního hospodářství. 
 
Vláda Republiky československé proto stanoví: 
 
ČÁST I 
 
Přijímání stížností a oznámení pracujících 
 
§ 1 
 
(1) Všechny orgány státního a hospodářského aparátu jsou povinny přijímat a zařizovat správné  
a včasné vyřízení stížností a oznámení pracujících a všech orgánů jejich organizací (dále jen 
"stěžovatel"). 
 
(2) V zájmu rychlého a hospodárného vyřízení je účelné podávat stížnosti a oznámení (dále jen 
"stížnosti") orgánům, které jsou bezprostředně nadřízené úřadům, orgánům a organizacím, proti 
kterým stížnosti směřují. 
 
(3) Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost. 
 
(4) Stížnosti prošetřují a vyřizují v rámci své působnosti ministerstva, ostatní ústřední úřady a orgány, 
výkonné orgány národních výborů, jakož i jim podřízené úřady a organizace (dále jen "organizace"). 
 
(5) Za stížnosti ve smyslu této vyhlášky se nepovažují podání ministerstev, ostatních ústředních úřadů 
a orgánů, národních výborů, jakož i úřadů, orgánů a organizací jim podřízených, obsahující 
upozornění na nesprávnou činnost jiných orgánů státního a hospodářského aparátu.  
 
§ 2 
 
(1) V organizacích stížnosti přijímají, ústředně evidují a zajišťují jejich správné a včasné vyřizování buď 
útvary pro provádění prověrek a revizí, nebo sekretariáty vedoucích organizací. Kde tyto útvary 
nejsou zřízeny, plní uvedené úkoly vedoucí organizace nebo jím určený pracovník. Tím není dotčena 
povinnost ostatních vedoucích přijímat stěžovatele. 
 
(2) Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Aby bylo podávání stížností 
pracujícím co nejvíce usnadněno, musí být v organizacích výrazně označeno místo pro přijímání 
stížností.  
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§ 3 
 
(1) Ministři a vedoucí ostatních ústředních úřadů a orgánů a jejich náměstkové přijímají pracující 
kdykoliv, zpravidla po předchozím ohlášení a dohodě. 
 
(2) Předsedové národních výborů a jejich náměstkové přijímají pracující pravidelně ve stanovený den 
a stanovenou návštěvní dobu. Ve výjimečných případech se mohou při přijímání návštěv vzájemně 
zastupovat. 
 
(3) Vedoucí ostatních organizací přijímají pracující pravidelně ve stanovenou dobu.  
 
§ 4 
 
(1) O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se po 
přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Požádá-li o to stěžovatel, nutno sepsat záznam i tehdy, 
jestliže vyřízení stížnosti náleží do působnosti jiné organizace. 
 
(2) O zvlášť závažných stížnostech musí být neprodleně informován vedoucí organizace (u národních 
výborů předseda), aby mohl stanovit způsob jejich vyřízení a podle povahy případu urychleně zjednat 
nápravu.  
 
§ 5 
 
(1) Ústřední evidence všech došlých a ústně podaných stížností musí být vedena tak, aby 
 
a) obsahovala datum podání, jméno, příjmení a adresu stěžovatele, označení organizace nebo osoby, 
proti které stížnost směřuje, předmět stížnosti, kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo 
vyřízení, výsledek šetření, opatření k zjednání nápravy, data podání zpráv o příjmu a vyřízení stížnosti 
a výsledky kontroly, jak byla splněna opatření k nápravě;  
 
b) poskytovala údaje důležité pro hodnocení došlých a vyřízených stížností podle ustanovení 
§ 15 odst. 1; 
 
c) umožňovala soustavnou kontrolu včasnosti a správnosti vyřizování stížností. 
 
(2) Stížnosti a spisový materiál týkající se jejich vyřizování se zakládají odděleně od ostatních spisů.  
 
Část II 
 
Vyřizování stížností a oznámení pracujících 
 
§ 6 
 
(1) Všechny stížnosti nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit, nebo zařídit jejich vyřízení. 
Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně. Přitom musí být prošetřeny 
všechny body stížnosti. 
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(2) Stížnosti vyřizují nebo prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti 
náleží, nebo útvary pro provádění prověrek a revizí. 
 
(3) Stížností, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového 
materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny (prošetřeny) do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny 
organizaci, která je má vyřídit (prošetřit). 
 
(4) Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů 
ode dne, kdy došly od stěžovatelů, musí být stěžovatelům, není-li tím dotčen státní zájem, potvrzen 
písemně do 5 dnů ode dne doručení. 
 
(5) Stížnosti, které nelze vyřídit (prošetřit) do 10 dnů ode dne jejich doručení organizaci, která je má 
vyřídit (prošetřit), musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny této 
organizaci. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a se souhlasem vedoucího 
organizace (u národního výboru se souhlasem předsedy) nebo pracovníka jím k tomu zmocněného.  
O důvodech musí být uvědoměn stěžovatel a organizace, která stížnost postoupila k prošetření nebo 
si vyžádala zprávu o jejím vyřízení. 
 
(6) Organizace, která stížnost postoupila jiné organizaci k prošetření, je povinna stížnost vyřídit do 
10 dnů po obdržení zprávy o jejím prošetření. 
 
(7) Opakuje-li stěžovatel stížnost je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena  
a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li jeho další stížnosti v téže věci nových 
skutečností, není nutno potvrzovat jejich příjem ani je prošetřovat.  
 
§ 7 
 
(1) Stížnost, jejíž vyřízení (prošetření) náleží do působnosti jiné organizace, musí ji být postoupena 
k vyřízení (prošetření do 5 dnů ode dne doručení stížnosti. Stěžovatel musí být o tom vyrozuměn. 
 
(2) Je-li ze stížnosti patrno, že stěžovatel nevyčerpal všechny řádné opravné prostředky a že lhůta  
k jejich podání neprošla, musí být stížnost neprodleně postoupena příslušné organizaci k rozhodnutí 
o opravném prostředku a stěžovatel o tom uvědoměn.100 
 
(3) Organizace, které byla stížnost postoupena k vyřízení (prošetření) jinou organizací, příjem stížnosti 
stěžovateli nepotvrzuje. 
 
(4) Je nepřípustné postupovat stížnost k vyřízení (prošetření) útvarům a pracovníkům organizace, 
proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí organizací mohou být postoupeny k vyřízení 
(prošetření) jen příslušnému nadřízenému orgánu. 
 
(5) Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže je to v zájmu správného 
vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. 
 

                                                 
100 U stížnosti na rozhodnutí výkonných orgánů národních výborů a jiných správních orgánů, proti nimž není 
přípustný řádný opravný prostředek, je nutno postupovat podle § 39 až 41 vládního nařízení č. 20/1955 Sb.,  
o řízení ve věcech správních.  
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§ 8 
 
(1) Aby bylo zajištěno správné vyřízení stížnosti, je nutno při jejím prošetřování vycházet z jejího 
obsahu bez zřetele na to, kdo ji podal a proti komu směřuje. 
 
(2) Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jakož i osoby proti 
kterým stížnost směřuje. 
 
(3) Příslušné odborové orgány jsou oprávněny účastnit se prošetřování stížností a požadovat, aby 
stížnosti byly správně a včas vyřizovány. 
 
(4) Stížnosti, týkající se zájmů většího počtu pracujících, zejména stížnosti na špatnou organizaci 
práce, na poskytování prací a služeb apod., se prošetřují za účasti pracujících po dohodě s příslušným 
odborovým orgánem nebo výkonným orgánem národního výboru. 
 
(5) Odbory rad národních výborů spolupracují při vyřizování závažných stížností se svým aktivem, 
stálými komisemi a členy národního výboru. Přitom jsou povinny informovat stálé komise 
o stížnostech, týkajících se jejich působnosti a členy národních výborů o stížnostech docházejících 
z jejich volebních obvodů, aby mohli kontrolovat průběh vyřizování stížností a vyhradit si při něm 
svou účast.  
 
§ 9 
 
O ústních jednáních při prošetřování stížností sepíše pracovník prošetřující stížnost zápis, který musí 
obsahovat jména všech osob jež se jednání zúčastnily, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku 
jednání, jakož i doložku, že účastníci jednání byli s obsahem zápisu seznámeni. Zápis podepíše 
pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení. Jestliže některý účastník odmítne zápis 
podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodů.  
 
§ 10 
 
(1) Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná  
k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom vyrozuměn. 
 
(2) Vedoucí organizaci (rady národních výborů) jsou povinni neprodleně provést opatření potřebná  
k odstranění závad, zjištěných při prošetřování stížností v jejich organizacích a zajistit, aby se 
neopakovaly. 
 
(3) Organizace, která stížnost vyřizovala, je povinna sledovat, zda opatření uložená k zjednání nápravy 
jsou řádně plněna, a vyvozovat, popřípadě navrhovat vyvození důsledků proti osobám, které jsou 
odpovědny za jejich nesplnění.  
 
§ 11 
 
O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve lhůtách uvedených v § 6 a to i v případě, 
bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná.  
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§ 12 
 
Organizace jsou povinny ve lhůtách stanovených touto vyhláškou odpovídat na stížnosti a kritiku 
týkající se jejich práce, které byly uveřejněny v tisku, rozhlase a televizi, a na něž byly jejich redakcemi 
upozorněny. Závažné poznatky získané při vyřizování a prošetřování stížností předávají organizace 
tisku, aby pracující byli seznámeni s opatřeními, jež byla učiněna k odstranění závad a nedostatků, na 
které upozornili.  
 
§ 13 
 
Vedoucí útvarů pro provádění prověrek a revizí kontrolují přijímání, evidenci a vyřizování stížností, 
a to jak ve svých tak i v podřízených organizacích. V organizacích, v nichž útvar pro provádění 
prověrek a revizí není zřízen, provádí tuto kontrolu vedoucí organizace nebo pracovník jím určený.  
 
§ 14 
 
(1) Vedoucí organizací (rady národních výborů) odpovídají za vytvoření podmínek pro správné  
a včasné vyřizování stížností. 
 
(2) Za průtahy a formální vyřízení, zvláště za nesprávné prošetření nebo vyřízení stížnosti, 
neprovedení opatření k nápravě a za zákroky proti stěžovateli proto, že podal stížnost, jsou vedoucí 
organizace, případně vedoucí nadřízeného orgánu (rady národních výborů) povinni proti provinilým 
pracovníkům vyvodit důsledky.  
 
§ 15 
 
(1) Vedoucí útvarů pro provádění prověrek a revizí, popřípadě sekretariátu vedoucího organizace jsou 
povinni vypracovat nejméně dvakrát do roka zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech 
s rozborem jejich obsahu, příčin zjištěných závad a s uvedením opatření provedených k nápravě. 
Musí být rovněž zhodnoceno, jak byla v organizaci dodržována ustanovení této vyhlášky. Pokud 
rozborem oprávněných stížností budou zjištěny závady širšího dosahu, musí být navržena opatření 
k odstranění jejich příčin nejen ve vlastní organizaci, ale též na příslušném úseku činnosti státního  
a hospodářského aparátu. 
 
(2) Zprávy podle odstavce 1 projednávají kolegia ministerstev, ústředních úřadů a orgánů a rady 
národních výborů, které dbají o provedení všech opatření nutných k odstranění zjištěných závad 
a k zamezení jejich opakování. Národní výbory projednávají zprávy nejméně jednou za rok.  
 
Část III 
 
Přijímání a vyřizování podnětů pracujících. 
 
§ 16 
 
(1) podněty pracujícím mohou být podávány a postupovány k vyřízení organizacím, jejich činnosti se 
týkají. Jinak o jejich přijímání, evidenci a vyřizování platí ustanovení části I a II. 
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(2) Nadřízené organizace dbají, aby bylo iniciativy, vyjádřené v podnětech pracujících důsledně 
využíváno, a to jak ke zlepšení pracovních podmínek a životní úrovně pracujících, tak i v zájmu 
rozvoje národního hospodářství.  
 
Část IV 
 
Závěrečná ustanovení 
 
§ 17 
 
Zrušuje se vládní vyhláška č. 225/1954 Úřední list o vyřizování stížností, oznámení a podnětů 
pracujících u národních výborů a jejich výkonných orgánů. 
 
§ 18 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
por. Mgr. Jan Tomáš, Komunikace s veřejností s důrazem na přístup Policie České republiky (2018_A_03) 

 
63 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Příloha: Skutkové podstaty týkající se korupčního jednání v právním řádu České republiky 
 
Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) obsahuje následující „korupční“ 
skutkové podstaty  
 
Korupce v trestním zákoníku: Díl 3 Úplatkářství 
§ 331 Přijetí úplatku  
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe 
nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,  
nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým  
nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.  
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až pět let.  
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, 
nebo 
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.  
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého 
rozsahu, nebo 
b) spáchá-li 
 
§ 332 Podplacení  
(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne 
nebo slíbí úplatek, nebo  
kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo 
slíbí úplatek,  
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.  
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude 
pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo 
způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo 
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 
 
§ 333 Nepřímé úplatkářství  
(1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na 
výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři 
léta.  
(2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
 
Díl 2 Trestné činy úředních osob 
§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby  
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit 
sobě nebo jinému neoprávněný prospěch  
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,  
b) překročí svou pravomoc, nebo  



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
por. Mgr. Jan Tomáš, Komunikace s veřejností s důrazem na přístup Policie České republiky (2018_A_03) 

 
64 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,  
bude potrestána odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.  
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,  
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 
skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez 
vyznání,  
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, 
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,  
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je 
podnikatelem,  
e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo 
nezkušenosti jiného, nebo  
f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.  
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,  
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo  
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.  
(4) Příprava je trestná. 
 
§ 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti  
(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění 
důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.  
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,  
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní 
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,  
b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je 
podnikatelem,  
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo  
d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.  
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,  
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo  
b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu. 
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Příloha č. 3: Příklad stížnostního formuláře101 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů  
Pplk. Sochora 27  

170 00 Praha 7  
 

 
Stížnost ve věci zpracování osobních údajů v Celním informačním systému (CIS) 

 
 
 
V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 515/97 a Rozhodnutím Rady 2009/917/SVV a na základě § 29 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, podávám tímto 
stížnost (podnět k prověření) ve věci zpracování mých osobních údajů v Celním informačním systému 
(CIS).  
 
Osobní údaje žadatele102  

 

Jméno  
 

 

Příjmení 
 

 

Adresa trvalého pobytu 
 

 

Adresa pro doručování 
 

 

Datum narození 
 

 

 
 

Upřesnění stížnosti:  
 

a. Osobní údaje, kterých se stížnost týká: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                 
101 Stížnost ve věci zpracování osobních údajů v Celním informačním systému. Úřad pro ochranu osobních 
údajů. https://www.uoou.cz/formulare/ds-4496/archiv=1&p1=1501 
102 Tyto údaje slouží k Vaší identifikaci za účelem prověření zpracování Vašich osobních údajů v CIS a zaslání 
odpovědi. Údaje proto vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu, 
než k výše uvedenému. 
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b. Případné další informace související se stížností103 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
c. Předchozí postup ve věci104 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum a podpis stěžovatele: 

 
 
……………………………     ……………………………. 
 datum        podpis 
 
 
 
 
 
Poučení: Po posouzení Vaši stížnosti a provedení nezbytných šetření ve věci budete Úřadem pro 
ochranu osobních údajů informován/a o výsledku vyřízení Vaší stížnosti a případných opatřeních 
uložených k nápravě závadného stavu. O posouzení stížnosti a o případném dalším postupu Úřadu 
budete informováni do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti. 
 

                                                 
103 Jedná se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší stížnosti. Např. proč se 
domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v CIS, kdy, za jakých okolností a kým mělo dojít k jejich 
shromáždění, z jakého důvodu považujete jejich zpracování za nezákonné, tj. v rozporu s povinnostmi 
vyjádřenými v Nařízení Rady (ES) č. 515/97 a Rozhodnutí Rady 2009/917/SVV resp. v zákoně č. 101/2000 Sb.  
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a ve zvláštních právních předpisech (zejména zákon  
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky).  
104 Jedná se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší stížnosti. Byla v dané věci již 
podána žádost správci osobních údajů (Generálnímu ředitelství cel) o informaci o zpracování osobních údajů 
v CIS? Byl v dané věci kontaktován jiný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů? A pokud ano, s jakým 
výsledkem (k odpovědi lze přiložit veškeré relevantní dokumenty a vyjádření ostatních dotčených subjektů  
– celní správy, zahraničních úřadu pro ochranu osobních údajů atd.). 
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Příloha: Zprávy o korupci za roky 2002, 2003 a 2004 
 

Rok 2002 
 
3.2.2 Preventivní činnost a public relations 
 
Všechny resorty usilují o zprůhlednění procesu poskytování státních prostředků a výrazně omezují 
možnost ovlivnění při rozhodování. Všechny resorty zajistily zřízení kontrolního pracoviště, 
způsobilého k vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů, a to telefonicky nebo 
prostřednictvím internetu. Většina resortů zveřejňuje výroční zprávy o činnosti vnitřních kontrolních 
útvarů. Jsou ustanoveny kanceláře pro styk s veřejností.  
 
V rámci Ministerstva vnitra působí “Protikorupční komise”, jejíž členové jsou zástupci Inspekce 
ministra vnitra, Policejního prezidia ČR, PČR útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality 
služby kriminální policie a vyšetřování, odboru interního auditu a supervize Ministerstva vnitra. 
Náplní činnosti komise, kromě korupčního jednání zaměstnanců Ministerstva vnitra, je také zjišťování 
případných možných korupčních zdrojů v resortu, na jejichž základě jsou navrhovány a prováděny 
komplexní následné kontroly a kontrolní průzkumy. K tomuto účelu by měla napomáhat i speciální 
telefonní linka Kanceláře ministra vnitra, zřízená k podávání stížností, podnětů a upozorňování 
občanů na korupční jednání zaměstnanců resortu MV a e-mailová adresa (stiznosti@mvcr.cz). Na 
základě vyhodnocení podání osob za rok 2002 lze konstatovat, že nebylo přijato žádné podání týkající 
se korupčního jednání zaměstnanců MV či příslušníků Policie ČR.  

 
Na internetových stránkách Ministerstva vnitra je zveřejněna rubrika “Boj proti korupci”. Je možno 
zde najít Vládní program boje proti korupci, zprávy o korupci v ČR, etický kodex, antikorupční 
smlouvy, informace o protikorupčních aktivitách v zahraničí atd. 
 
Prostřednictvím tiskových zpráv tzv. “Informačního servisu MV” jsou zveřejňovány informace 
o problematice korupce. 
 
V roce 2001 započala protikorupční kampaň Ministerstva vnitra, která pokračovala i v roce 2002: 
 
 v pražské MHD bylo umístěno celkem 500 ks letáků s vtipem V. Renčína s protikorupční 

tematikou a informací o “protikorupční telefonní lince” 974 832 222 a e-mailové adrese 
„stíznosti@mvcr.cz“. 

 pokračovaly soutěže v celoplošných i regionálních rádiích. Touto zábavnou formou informovalo 
Ministerstvo vnitra veřejnost o tom, co vše je korupce, jaké postihy hrozí v případě korupčního 
jednání, atd. Vítězové získali trika a čepice s “protikorupčním”logem a “protikorupční linkou”. 

 byl vytištěn nástěnný kalendář (3.000 ks) na rok 2003 s vtipy V. Renčína s protikorupční 
tematikou a informací o “protikorupční lince”. Kalendář byl distribuován na okresní ředitelství 
Policie ČR. 

 
V rámci Inspekce ministra obrany byla v souvislosti s vydáním rezortního protikorupčního programu 
zřízena kontaktní stránka elektronické pošty Inspekce Ministra obrany umístěná na serveru 
http://www.army.cz, kde mohou občané oznamovat případy nebo podezření z korupce 
v Ministerstvu obrany. Obsluhou této stránky byl pověřen funkcionář Inspekce ministra obrany 
– koordinátor implementace rezortního protikorupčního programu. 
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V intranetu Ministerstva obrany je ve zkušebním provozu webová stránka Inspekce ministra obrany, 
na které jsou postupně zveřejňovány příslušné dokumenty, jako např. rezortní protikorupční program 
a výsledky vybraných kontrolních zjištění. 
 
Rok 2003 
 
B.10.  
 
Podporovat všechny formy vědeckého výzkumu o korupci. Pravidelně opakovat výzkumy, aby mohla 
být data porovnávána z časového hlediska. Výsledky výzkumů publikovat. Podporovat i nezávislou 
publicistickou a dokumentaristickou činnost odhalující případy korupčního jednání (například formou 
grantu). 
 

 Gestor: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra ve spolupráci s místopředsedou vlády, ministrem 
spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády, ministrem kultury, ministryní školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

 Termín: průběžně s kontrolním termínem vždy k 31. prosinci. 
 
Preventivní činnost a public relations 
 
Na internetových stránkách MV je zveřejněna rubrika “Boj proti korupci”. Je možno zde najít Vládní 
program boje proti korupci, zprávy o korupci v ČR, etický kodex, antikorupční smlouvy, informace 
o protikorupčních aktivitách v zahraničí atd. 
 
Prostřednictvím tiskových zpráv tzv. “Informačního servisu MV” jsou zveřejňovány informace 
o problematice korupce.V rámci MV proběhly v průběhu roku 2003 např. tyto akce: 
 

 Na Rádiu vnitro natočen seriál na téma korupce s ředitelem odboru bezpečnostní politiky; 

 Pokračovaly soutěže v celoplošných i regionálních rádiích. Touto zábavnou formou byla veřejnost 
informována o tom, co vše je korupce, jaké postihy hrozí v případě korupčního jednání, atd. 
Popularizována byla „protikorupční linka”: 974 832 222 a stiznosti@mvcr.cz. 
 

K činnosti v oblasti boje proti korupci bylo zřízeno v rámci MV pokynem ředitele odboru bezpečnostní 
politiky č. 16 ze dne 24. června 2003 Kontaktní poradenské centrum pro oběti korupce. V roce 2003 
byla v rámci protikorupčního centra obdržena 2 podání a 20 podnětů upozorňujících na trestnou 
činnost související s korupcí. Další část podnětů přijatých elektronickou poštou (cca 20) obsahovala 
dotazy v oblasti činnosti MV v oblasti boje proti korupci, žádosti o poskytnutí materiálů v oblasti boje 
proti korupci a návrhy na řešení korupce v České republice. 
 
Rok 2004 
 
B.1.  
V působnosti jednotlivých rezortů indikovat zdroje a formy korupčního jednání, provádět jejich 
analýzu, zpracovat a průběžně aktualizovat rezortní interní protikorupční programy obsahující 
konkrétní protikorupční organizační a technická opatření k potírání korupce v působnosti 
jednotlivých institucí veřejné správy. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech 
při jednání s úřady. 
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Možnosti vzniku korupčního jednání na pracovištích rezortů jsou významným způsobem omezeny 
díky postupně se rozrůstajícím rezortním protikorupčním internetovým, případně intranetovým 
(vnitrorezortním) stránkám. Na nich je zveřejňována celá řada informací, legislativních předpisů  
a dalších dokumentů týkajících se boje proti korupci, úkoly spojené se zaváděním protikorupčních 
opatření, hodnocení těchto opatření a výsledků vybraných kontrolních akcí. Některé rezorty uvádějí 
na svých stránkách různé vzory a formuláře.  
 
Většina takových stránek obsahuje relevantní odkazy na podobné stránky ostatních centrálních 
orgánů a institucí a jiných organizací. V rámci některých lze získat také informace o plánovaných, 
probíhajících i již ukončených centrálních nákupech majetku a služeb v rámci veřejné kontroly 
zadávání veřejných zakázek. Zveřejňované informace jsou k dispozici nejen pracovníkům příslušných 
útvarů, ale i nestátní neziskové a soukromé sféře, akademické obci i široké veřejnosti. Často se na ně 
odkazuje v odpovědích na dotazy spadající do problematiky boje proti korupci. Stránky jsou 
pravidelně revidovány a aktualizovány. Dne 9. února 2005 byla uvedena do provozu internetová 
adresa http://www.korupce.cz, provozovaná Ministerstvem vnitra, která v rubrice „Setkali jste se 
s korupcí? Nevíte jak postupovat?“ poskytuje veřejnosti přehled protikorupčních linek v rámci 
konkrétních ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, včetně dalších rad, vztahujících se 
k náležitostem správného podání. 
 
V rámci webových prezentací fungují elektronické poštovní protikorupční schránky, jejichž 
prostřednictvím lze podat oznámení o podezření z korupčního jednání, případně stížnosti. Schránky 
se osvědčily především při řešení otázek a problémů, jejichž odhalování je při standardní kontrolní 
činnosti velmi složité. Umožňují totiž další komunikaci i v případě anonymního podání, která by jinak 
byla vyloučena.  
 
Ve velké části rezortů je možno podat oznámení o podezření z korupčního jednání také telefonicky na 
k tomuto účelu zřízených telefonních (nebo faxových) linkách. Vzhledem k nárůstu využívání 
elektronické pošty však dochází v porovnání s minulými léty k jistému útlumu tohoto způsobu 
podání. Dalším nástrojem jsou také schránky důvěry. 
 
Směrem k veřejnosti se v souvislosti s plněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, stále více prosazuje poskytování co nejširšího informačního servisu prostřednictvím 
vydávání letáků, informačních bulletinů i otevřené komunikace s hromadnými sdělovacími 
prostředky. 

 
Úkol je plněn. 

http://www.korupce.cz/
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Příloha: Příklad „monitoringu tisku“ k tématu stížností. 
 
Janoušková, J.; Šprunková, J., Lidé si stěžují i na Marťany. Blesk, 26. VIII. 2003 
Specifické stížnosti registruje libeňská radnice. "Jedna rodina z Bohnic třeba tvrdí, že když je  
v holešovickém výstavišti koncert, praská jim vodovodní potrubí. A jednomu občanovi z Čimic 
zase vadí, že tam přistávají Marťané a ozařují ho zelenými paprsky".  
 
Stížnostmi na krajský úřad se loni zaobíral i ombudsman. MFD, 18. II. 2003 
I několik stížností či petic týdně museli v minulém roce řešit úředníci krajského úřadu. Lidé si 
stěžovali v podstatě na vše. Někdy oprávněně, jindy neoprávněně, v polovině případů se 
jednalo o věci, s nimiž nemá tento úřad nic společného. Některé stížnosti byly úsměvné, jiné 
tragikomické. Kromě toho si už i krajský úřad vytvořil klientelu neodbytných notorických 
stěžovatelů. Ze 179 loňských případů přidělala úředníkům nejvíce vrásek zřejmě schizofrenní 
učitelka, která si stěžovala na to, že jí někdo pomocí odposlechu krade a následně prodává 
její didaktické pomůcky, jež používá při výuce cizích jazyků. 
 
Pokorný, P., Stížnost na psí výkaly skončila až u přednosty okresního úřadu. Právo, 21. XI. 
2002 
Janu Sklenářovi vadí výkaly psa sousedky, které údajně znečišťují okolí jeho domu. "Pes navíc 
pobíhá volně bez vodítka a ochranného košíku. Když jsem si stěžoval, řekl mi starosta, abych 
se psů nebál," řekl Právu Sklenář. Dá se říci vcelku banální věc. Proč se jí ale musel zabývat  
i přednosta? Sklenář, který je podle mínění obecního úřadu notorickým stěžovatelem, se totiž 
s další stížností obrátil na zastupitelstvo. To ovšem ve svém usnesení uložilo starostovi, aby 
"na žádné stížnosti Jana Sklenáře nereagoval z toho důvodu, že se nejedná o občana 
Kamenného Újezda". Zmíněný muž totiž sice v obci bydlí, ale nemá tam trvalé bydliště. 
Následovala stížnost na okres a jeho přednosta dal za pravdu Sklenářovi. "V žádném případě 
nelze souhlasit s názorem, že stížnost může podat obci pouze její občan ve smyslu zákona  
o obcích. Žádný zákon neomezuje okruh osob, které mohou podat stížnost," konstatoval 
přednosta okresního úřadu Josef Šíma. Tedy jinými slovy: Stížnost může podat jakákoli 
fyzická i právnická osoba ... Každý občan České republiky má právo podávat stížnosti všude 
tam, kde se cítí být poškozen. Obec by pak měla mít písemnou formou stanovená pravidla 
pro jejich přijímání a vyřizování. 
 
Lukáš, V.; Pokorný, J., Nejvíce stížností je na byrokracii. MFD, 29. VIII. 2001 
V Žatci třeba dostali stížnost, v které si její pisatel na radnici stěžoval, že mu nechodí pošta. 
"Měl by jít spíše na poštu, ... Těžko také mohou úředníci něco svést se stížností á la nedostal 
jsem byt, protože o tom rozhoduje bytová komise ... Chápeme, že je někdy pro občana složité 
vyznat se v předpisech, tak se mu snažíme vysvětlit, že pláče na špatném hrobě. Proto 
bychom nikdy nikoho nepostihovali za to, že si stěžoval zbytečně nebo jinde než měl ... Město 
by o takovém výběru pravděpodobně uvažovalo jen v případech takzvaných notorických 
stěžovatelů, kteří neustále zatěžují úředníky naprostými nesmysly a jejich počínání hraničí 
s exhibicionismem. 
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Příloha: Podnět školskému ombudsmanovi.105 
 
1. Stěžovatel: 
Jméno a příjmení: ____________________________________________________ 
Bydliště: ___________________________________________________________ 
Telefon: ____________________________________________________________ 
Telefonní číslo uvádějte vždy! Pomůžete tak rychlejšímu vyřešení Vašeho problému. 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
2. STÍŽNOST SMĚŘUJE PROTI: (označte příslušný úřad či zařízení) 
zřizovatel školy ____________________________________________________ 
vedení školy ______________________________________________________ 
zaměstnanci školy _________________________________________________ 
rodičům _________________________________________________________ 
žákovi (žákům) ___________________________________________________ 
České školní inspekci ______________________________________________ 
MŠMT __________________________________________________________ 
jiný úřad či instituce _______________________________________________ 
 
3. Co je předmětem Vaší stížnosti:  
(stručné vylíčení podstatných okolností věci; v čem konkrétně podle Vašeho názoru úřad, 
ředitel, zřizovatel atd. pochybil?) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

                                                 
105 Jak podat stížnost. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky. 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/jak-podat-stiznost 
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4. Čeho chcete stížností dosáhnout? 
(např. co by bylo podle Vás ideálním řešením?)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5. Komu (jakému úřadu či instituci) byla věc předložena před tím, než jste se obrátil/a na 
školského ombudsmana? Vyzval/a jste některé z nich k nápravě? V případě, že ano, kdy 
a jakým způsobem se tak stalo, co Vám bylo odpovězeno? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6. Seznam příloh, které k objasnění podnětu připojujete, a všechna rozhodnutí, jichž se Váš 
podnět týká: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Přílohy připojte k mailu ve formátu doc, pdf, rtf. 
Podnět i s přílohami odešlete na mail ombudsman@msmt.cz 
 
Děkuji 


