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1 Jak číst background 
Tento background report vznikl pro účely si-

mulovaného jednání Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 

(UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) 

v rámci Pražského studentského summitu. Obsahuje 

stručný úvod do problematiky zneužívání policejních 

pravomocí a je určený delegátům k pochopení 

základních souvislostí. Slouží jako podklad pro delegáty 

k	dalšímu samostudiu a sepsání stanoviska jimi zastupo-

vaného státu. Dále poskytuje možné otázky pro jednání 

a doporučené zdroje k hlubšímu porozumění.  

Background byl sepsán v srpnu 2022.  

 

2 Úvod 
Úloha policie spočívá především v zajištění 

bezpečnosti občanů, ochraně lidských práv, zachování 

míru a v prevenci kriminality.1 Každodenní realita tomu 

ovšem zdaleka ne vždy odpovídá a zneužívání policej-

ních pravomocí není problémem pouze autoritářských 

režimů. Přestože mají právní státy povinnost svým obča-

nům garantovat základní lidská práva a poskytovat 

ochranu, existují desetitisíce případů, kdy policista či 

skupina policistů jednali v rozporu s nimi a užitím nepři-

měřené síly daná práva ohrozili či přímo porušili.2  

Do hledáčku médií se ročně dostanou jen de-

sítky případů zneužívání policejních pravomocí. To 

může vytvářet iluzi, že se jedná o problém pouhé hrstky 

osob. Nabízí se proto otázka, zda jsou tyto případy 

zneužití policejních pravomocí pouhým individuálním 

selháním jednotlivce, nebo systémovou chybou zapříči-

něnou legislativou. 

Ne všechny státy světa mají navíc rovnocenně 

kvalitní prostředky pro kontrolu výkonu policejní moci. 

Dle World Internal Security & Police Index (WISPI)3 

z	roku 2016 se nejlépe umístily policejní sbory v Singa-

puru, Finsku, Dánsku, Rakousku a Německu, naopak na 

druhém konci stojí ty v Demokratické republice Kongo, 

Keni, Ugandě, Pákistánu a Nigérii.4 

V tomto backgroundu se zaměříme na otázky, 

proč se zneužívání policejních pravomocí děje, jaké jsou 

možnosti boje proti němu a jak se k této problematice 

staví UNODC a potažmo celé OSN. 

Obrázek 1: Mapa IPSA – World Internal Security & Police Index zobrazující skóre dosažená jednotlivými státy 
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3 Policie
 Náplň práce policejního sboru je pro stát a jeho 

občany nesmírně důležitá. Zajišťuje veřejný pořádek 

a	chrání bezpečnost osob, jejich lidská práva a majetek. 

Preventivně působí proti trestné a jiné protiprávní čin-

nosti a potírá ji. Dále odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich 

pachatele, dohlíží na bezpečnost silničního provozu 

nebo pátrá po ztracených osobách, spolupracuje s celními 

orgány a orgány hraniční kontroly.5 Policisté jsou po-

vinni jednat slušně, korektně, bez rozdílu mezi osobami, 

a to takovým způsobem, aby respektovali lidskou důstoj-

nost. Neexistuje ale přesně definovaný rámec týkající se 

toho, jak daleko mohou policisté při výkonu své práce 

zajít, dokud se pohybují v mezích zákona a respektují 

práva ostatních.6 

Ač policie občany chrání a zajišťuje jejich svo-

body, disponuje také právem zasáhnout a tyto svobody 

omezit či regulovat ve formě veřejnoprávní sankce. Děje 

se tak zejména v případech, kdy daná osoba poruší zákon. 

Pokud je například dán rychlostní limit pro jízdu moto-

rovým vozidlem ve městě a některý z občanů se jej roz-

hodne překročit, čímž ohrozí zdraví a životy svých spo-

luobčanů, policie má právo a povinnost řidiči uložit po-

kutu. Rovněž policie smí odebrat věc či vstoupit bez svo-

lení na pozemek, pakliže hrozí nebezpečí a odebrání věci 

nebo je vstup nezbytný pro ochranu života, zdraví nebo 

odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bez-

pečnosti.7 

3. 1 Pochybení policie 
Pochybením policie se rozumí nevhodné a pro-

tiprávní chování, kdy policisté neplní své služební po-

vinnosti v plném rozsahu, čímž hrozí nejrůznější rizika 

od usvědčení nevinné osoby až po smrt pachatele. Může 

se jednat například o falšování důkazů, jejich ničení a za-

tajování, korupci, vynucené křivé přiznání, zastrašování, 

manipulaci se svědky, nadměrné užití síly a policejní 

brutalitu či neoprávněné prohlídky nebo zabavování ma-

jetku a ponechání si zabavené věci pro osobní užití.8  

 

3.1.1. Policejní brutalita 
Policejní brutalita je označení pro nadměrné 

užití síly policistou při výkonu jeho povolání. Může za-

hrnovat fyzické násilí jako bití, kopání a srážení k zemi, 

ale taktéž nepřiměřený psychický nátlak, hrubé urážky, 

zastrašování, výsměch nebo nucení k ponižujícím úko-

nům.  

Oběťmi policejní brutality se nejčastěji stávají 

lidé z okraje společnosti, kteří jsou v očích policistů sla-

bší a zranitelnější, u nichž bude současně snazší případně 

prokázat nutnost rozsahu zákroku. Těmito lidmi bývají 

zejména bezdomovci, alkoholici a drogově závislí, pří-

slušníci národnostní, etnické a sexuální menšiny nebo 

lidé s kriminální minulostí – zkrátka ti, kteří se pomoci 

budou dovolávat jen stěží a kteří se policejnímu násilí ne-

odváží bránit.9 

 

3.1.2. Korupce 
Na policisty může být vyvíjen tlak skrze nabí-

zení úplatků, jejichž přijetím by mohl být narušen prů-

běh vyšetřování nebo ovlivněn výkon práce policejního 

sboru. Policisté mají zpravidla přístup k důležitým doku-

mentům a interním informacím souvisejícím s vyšetřo-

váním, o jejichž poskytnutí mohou být za finanční obnos 

žádáni, přičemž v případě úniku těchto dat může být 

ohrožena bezpečnost mnoha osob.10 

3. 2 Donucovací prostředky 

K výkonu práce policejních sborů patří i užití 

donucovacích prostředků, to je však přísně podmíněno 

existencí pádného důvodu; současně by také v souladu 

se Všeobecnou deklarací lidských práv11 mělo být užití 

síly provedeno pouze v přiměřeném rozsahu. Policisté 

mohou být s ohledem na vnitrostátní zákony oprávněni 

k omezení svobody občanů, konkrétněji například 

„Pochybením policie se 
rozumí nevhodné a proti-
právní chování, kdy poli-
cisté neplní své služební 
povinnosti v plném roz-
sahu“ 
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odebrat věc nebo zbraň, zastavit dopravní prostředek či 

provést jeho prohlídku, vstoupit bez souhlasu uživatele 

do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést 

tam potřebné úkony, vykázat osobu z obydlí, jiného 

prostoru nebo pozemku, pokud lze důvodně předpoklá-

dat, že se osoba dopustí ohrožení zdraví nebo majetku.12 

Stejně tak má každý stát jinou právní regulaci v oblasti 

užití střelných zbraní. 

4 Reforma policie 
Samotný Úřad OSN pro drogy a kriminalitu se po-

licejními sbory zabývá již řadu let. Je autorem několika 

příruček, v nichž nabízí možnosti reformy policie13. Mezi 

ty stěžejní patří Handbook on police accountability, 

oversight and integrity14, The Integrity and Accountabi-

lity of the Police15, Policing Urban Space16 a Effective Po-

lice Responses to Violence Against Women17. Úřad Vy-

sokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) navíc 

vydal příručku International Human Rights Standards 

for Law Enforcement18 a přijal rezoluci Body of Prin-

ciples for the Protection of All Persons under Any Form 

of Detention or Imprisonment.19 Všechny tyto doku-

menty si kladou za cíl zasadit se o správné fungování 

policejních sborů a o prevenci zneužívání policejních 

pravomocí. 

Reformy policejních sborů hodlá UNODC do-

sáhnout využitím několika nástrojů. Chystá strategickou 

reformu sestávající z vytváření komunikačních strategií, 

datových a znalostních databází, poskytování odborných 

poradenských služeb stejně jako nabízení asistence stá-

tům při navrhování nové legislativy. Dále chce posílit in-

stituce vnitřního i vnějšího dohledu a zefektivnit po-

stupy pro podávání stížností a zveřejňování finančních 

informací. V neposlední řadě hodlá i nadále publikovat 

poradenské a školicí materiály a standardní operační po-

stupy.20 
 

5 Přijaté dokumenty OSN 

5. 1 UN Police strategy 2014–2020 
Vize policie OSN přispívá k udržitelnému míru 

účinným a efektivnímu plnění policejních mandátů.21 

Strategie Policie OSN pro roky 2014–2020 s heslem 

„Serve and Protect to Build Peace and Security”22 vyty-

čuje čtyři možné body reformy. Těmi jsou upřednostnění 

zaměření na polní mise, podpora obezřetného a efektiv-

ního řízení a správy, poskytování školení a nakonec síla 

partnerství.23 

Udržitelný mír definuje jako konečný stav, kdy 

státy prosazují a ochraňují právní stát.24 Demokratická 

policie poskytuje stejnou ochranu členům všech komu-

nit, což vede k silné, dobře fungující a dostupné státní 

bezpečnosti. Dosažení udržitelného míru však vyžaduje 

policejní podporu úsilí o prosazování právního státu 

a	ochranu lidských práv. Nedílnou součástí efektivního 

poskytování policejní podpory je také nasazení profesio-

nálních a dobře vycvičených policistů.25 

5. 2 Úmluva proti mučení a ji-

nému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo 

trestání 
Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelid-

skému či ponižujícímu zacházení nebo trestání Úřadu 

Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR)26 ve 

své deklarativní části cituje Chartu OSN a její „uznávání 

stejných a nezadatelných práv všech členů lidské společ-

nosti základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě” 

a „všeobecnou úctu k lidským právům a základním svo-

bodám a k jejich zachovávání.”27 Mučení definuje jako 

„jakékoliv jednání, jímž je člověku úmyslně působena bo-

lest nebo tělesné či duševní utrpení s cílem získat infor-

mace nebo přiznání, zastrašit či ho potrestat za jednání, 

jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo za jednání, 

z	něhož jsou podezřelí.”28 

Ve druhém článku nařizuje státům ratifikujícím 

úmluvu, aby přijaly „účinná zákonodárná, správní, 
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soudní či jiná opatření pro zabránění mučení na celém 

svém území.”29 

Tato opatření platí tedy i pro policejní složky, 

ovšem Úmluva ve druhém odstavci prvního článku na-

dále říká, že „vymezení nezahrnuje bolest vzniklou v dů-

sledku zákonných sankcí nebo bolest, která byla zákon-

nými sankcemi vyvolána náhodou.”30 Tento odstavec 

může být problematickým zejména po spáchání činu po-

licistou, pokud by byl případ obětí podán před soud, pro-

tože bez svědků či kamerového záznamu je takřka ne-

možné dojít ke spravedlivému rozsudku.31 Úmluvu také 

zatím vůbec nepodepsalo ani neratifikovalo 20 zemí 

světa.32 

 

5. 3 Code of Conduct for Law En-

forcement Officials 
Code of Conduct for Law Enforcement Offi-

cials přijatý 17. prosince 1979 Úřadem Vysokého komi-

saře OSN pro lidská práva (OHCHR)33 představuje kodex 

chování tzv. bezpečnostních zdrojů, tedy policistů. Ve 

svém třetím článku nařizuje, že policisté smí užít sílu jen 

výjimečně, a to pouze v rozsahu potřebném pro výkon 

jejich povinností.34 Užití střelných zbraní je touto rezo-

lucí vnímáno jako extrémní opatření, a proto by mělo být 

vynaloženo veškeré úsilí k tomu, aby byl použit mírnější 

způsob řešení konfliktu. V případě, že toto není možné 

a	ze zbraně je vystřeleno, musí být neprodleně podána 

zpráva příslušným orgánům.35 Dále přikazuje orgánům 

činným v trestním řízení, aby poskytly plnou ochranu 

zdraví osobám ve vazbě, včetně zajištění lékařské péče 

v	případě potřeby nebo žádosti.36 

6 Možnosti řešení 
Vyvstává otázka, jak proti policejní brutalitě 

a	zneužívání policejních pravomocí co nejefektivněji bo-

jovat. Ač se nabízí celá řada potenciálních řešení, ani 

jedno není aplikovatelné pro všechny státy a jejich im-

plementací se zneužívání policejních pravomocí nedaří 

vymýtit kompletně. Je třeba zajistit prevenci na obou 

stranách: v	samotném policejním sboru i informováním 

široké veřejnosti. 

Jelikož neexistuje globální policie, je třeba pro-

vést úpravu v každém policejním sboru jednotlivě s oh-

ledem na jeho vlastní podmínky a zákony státu, v němž 

sbor působí. UNODC nemá dostatečné 

pravomoci na vydání závazných naří-

zení, a proto se snaží působit alternativ-

ními cestami. Kupříkladu nabízí policej-

ním složkám školení, zkoumá a předpo-

vídá regionální a globální trendy organi-

zovaného zločinu a posiluje schopnosti 

státu reagovat.37 V oblasti shromažďo-

vání informací doporučuje UNODC har-

monizovat definice a základní prvky 

trestného činu, dále tyto trestné činy sle-

dovat a	spolupracovat na jejich vymý-

cení, například změnou osvědčených po-

stupů.38 

Špatné chování ze stran policejních sborů z dů-

vodu špatného porozumění kriminálním hrozbám je 

jedno z témat příručky z dílny UNODC Guidance on the 

preparation and use of serious and organized crime 

threat assessments,39 která vytyčuje kroky, jak mu přede-

jít. 

„Aby mohly jednotlivé členské státy působit na 

mezinárodní úrovni, musí mít v rámci svých vlastních 

donucovacích struktur kapacitu k získávání, analýze a ší-

ření informací o zločincích a organizacích, v nichž pů-

sobí”.40 

„Aby mohly jednotlivé členské 
státy působit na mezinárodní 
úrovni, musí mít v rámci svých 
vlastních donucovacích struktur 
kapacitu k získávání, analýze 
a šíření informací o zločincích 
a organizacích, v nichž působí“ 
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6. 1 Psychologické kontroly 
V dnešní době je u uchazečů o policejní práci 

kladen důraz především na fyzickou zdatnost, avšak 

praxe nasvědčuje, že by neměla být opomíjena ani jejich 

odolnost psychická. Nabízí se otázky, zda nezrevidovat 

již samotný výběr policistů – kupříkladu více přihlížet 

k	povahovým vlastnostem jedince, k jeho schopnostem 

pracovat pod tlakem a jednat s agresivními lidmi. Při 

vzdělávání policistů by měl být kladen větší důraz na do-

držování lidských práv, například skrze celoživotní 

vzdělávání na workshopech a kurzech. 

Zajištění pravidelných psychologických kon-

trol by mohlo vést ke snížení rizika, že po zásazích budou 

policisté trpět posttraumatickou stresovou poruchou, 

což může nadále negativně ovlivňovat kvalitu vykoná-

vané práce a zvyšovat tím riziko dalšího nepřiměřeného 

užití síly nebo zneužití svého postavení.41 

6. 2 Povinné kamery 
Ve většině případů policejní brutality je ob-

tížné policistu usvědčit z překročení policejních pravo-

mocí, neboť o incidentu neexistuje žádný záznam. Díky 

technologickému pokroku se toto v posledních desetile-

tích mění a některé země začínají svým policistům zavá-

dět povinnost zaznamenávat své zákroky, například 

skrze užití kamer připnutých na uniformách. Předpoklad 

je takový, že kromě zajištění důkazního materiálu pro 

případné vyšetřování jednotlivých zákroků bude mít 

monitorování policejních zásahů pozitivní vliv na svě-

domí policistů. 42 

Odpůrci užívání těchto kamer naopak kromě 

narušení soukromí kritizují i jejich neefektivitu. Tvrdí, že 

z úhlu pohledu policisty nelze pořádně vyčíst motiv jeho 

pohybů, protože oproti kamerám umístěným například 

v	policejním automobilu, které zobrazují celou scénu, 

jsou na kamerách přímo na těle vidět pouze končetiny 

policisty, což může situaci poněkud zkreslovat.43 

6. 3 Informování veřejnosti 
Příručka Handbook on Justice for Victims 

uvádí, že v případě jakéhokoliv pochybení či narušení 

svých práv, ať už policistou nebo kýmkoliv jiným, je dů-

ležité, aby oběť nemlčela, čin nahlásila a podala stížnost 

či trestní oznámení.44 Poukazuje ale také na případy, kdy 

oběť neví, jak má postupovat.45 Široká veřejnost není 

vždy dostatečně informována o svých právech v případě, 

že policista zneužije svého postavení.46 Dále se oběť ne-

musí cítit bezpečně při nahlašování pochybení jednoho 

policisty jinému policistovi, který může incident bagate-

lizovat či znevažovat.47 

6. 4 INTERPOL 
INTERPOL je mezinárodní policejní organi-

zace, jejímž primárním cílem je zajišťování vzájemné po-

moci mezi všemi orgány kriminální policie a rozvoj 

všech institucí, které by mohly účinně přispívat k pre-

venci a potlačování běžných trestných činů.48 Jakožto or-

ganizace poskytující podporu při vyšetřování, odborné 

znalosti a školení národním policejním sborům člen-

ských států by měl INTERPOL dbát na to, aby ve všech 

jeho členských státech probíhal výkon práce policie stan-

dardně podle norem.49  

6. 5 Nezávislé kontrolní úřady 
Dalším z možných řešení jsou nezávislé kon-

trolní úřady, ať už nadnárodní či na úrovni jednotlivých 

států, fungující za účelem investigace a monitorování vý-

konu práce policejních sborů. Je třeba neustále prošetřo-

vat stav korupce, zjišťovat okolnosti zneužití střelné 

zbraně, smrti pachatele nebo svědka nebo užití nepřimě-

řeného násilí. Klíčové je v případě opakovaného porušení 

předpisů či důvodného podezření z pochybení zasáh-

nout a informovat příslušné orgány. Rovněž je důležité 

mít platformu k vzájemnému sdílení informací a know-

how.50  

„V dnešní době je 
u uchazečů o policejní 
práci kladen důraz pře-
devším na fyzickou 
zdatnost, avšak praxe 
nasvědčuje, že by ne-
měla být opomíjena ani 
jejich odolnost psy-
chická.“ 
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7 Shrnutí 
Policejní složky mají nezastupitelnou roli na 

ochraně pořádku po celém světě, mnohdy v rámci jejich 

jednání ovšem dochází k pochybením. Ve jménu efektiv-

ního vymáhání práva často policisté sahají k protipráv-

ním praktikám, kupříkladu k užití nepřiměřené síly. 

Přestože zatím UNODC nepřijalo žádnou rezo-

luci v oblasti zneužívání policejních pravomocí, touto 

problematikou se aktivně zabývá; je autorem řady 

příruček o práci policejních sborů v různých oblastech 

činnosti51.  

Ačkoliv existují mezinárodní úmluvy, které by 

měly zneužívání policejních pravomocí předcházet, je-

jich vymahatelnost v praxi je nevalná. Jelikož je přístup 

k policejním složkám v každé zemi odlišný, je složité na-

jít shodu na nadnárodní úrovni. Zůstává tedy otázkou, 

jak problematiku efektivně celosvětově řešit, aniž by 

byla ohrožena účinnost policie jako celku. 
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Otázky pro jednání 

• Jak vypadá situace se zneužíváním policejních pravomocí ve vašem státu? Daří se proti zneužívání pravomocí 
policisty aktivně a efektivně bojovat a předcházet mu? Jaké kroky váš stát podniká? 

• Jaký by měl být přiměřený trest pro policisty, kteří zneužijí svých pravomocí? 

• Měly by být kamery povinnou součástí uniforem policistů, nebo narušují jejich soukromí?  

• Existují případy, kdy je užití nepřiměřeného násilí policistou ospravedlnitelné? 

• Je možné definovat celosvětový policejní standard, když se v každé zemi liší zákony v oblasti vlastnictví palných 
zbraní? 

• Jak zajistit efektivní vymáhání práva z pohledu policie? 

• Je zneužívání policejních pravomocí problémem policie jakožto celku, či závisí pouze na jedincích? 
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