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Úvod 
 

Bakalářská práce Etika úředního jednání u Policie ČR pojednává o práci Policie ČR 

jako o službě občanům, o požadovaném chování policistů a dodržování etiky úředního jedná-

ní, které je důležité zejména k opětovnému získání ztracené prestiže policie ve společnosti a 

znovunabytí důvěry občanů. Efektivní a správná funkce policie jako orgánu, jenž dohlíží nad 

dodržováním zákona, závisí hlavně na kvalitách a schopnostech každého jednotlivého policis-

ty.           

Určitým návodem pro požadované chování policisty je Kodex Policie České republi-

ky. Jsou v něm soustředěna pravidla chování policisty při jednání s veřejností, k sobě navzá-

jem, k jiným organizacím, k lidem s postižením, k lidem jiného pohlaví, rasy, vyznání, či kul-

tury a policisté se na něj mohou odvolat při plnění svých povinností a při výkonu svého ná-

ročného poslání. Etický kodex je rovněž určitým kárným řádem a policisté, kteří jednají 

v rozporu s ním, mohou čelit kázeňskému řízení, které může vést v krajním případě až k pro-

puštění ze služebního poměru.       

Etické chování by mělo být nedílnou součástí každodenního života nejen policistů, ale 

všech občanů, my všichni bychom si měli klást otázku, zda to, jak se chováme, je v souladu 

s etikou, morálkou a tedy slušným chováním. Jednoduše řečeno, nečiň jinému, co sám ne-

chceš, aby ti bylo činěno. Pokud bychom toto přijali, žilo by se nám všem ve společnosti lépe.   

„Jednej tak, aby se účel tvého chování mohl stát obecným zákonem“ Imannuel Kant (1724-1804) 

Každá společnost má nastavena určitá pravidla jednání a chování, která jsme, někdy i 

za cenu zásahu do svých práv povinni strpět. Postavení policisty, jako úřední osoby, se od po-

stavení ostatních občanů výrazným způsobem odlišuje zejména tím, že policista má oprávnění 

vymezená zákonem, jež mu dovolují při splnění zákonem předvídaných okolností zasahovat 

do práv a svobod jiných občanů, což je jedním ze znaků výkonu veřejné správy.  Každý zásah 

do práv a svobod občanů musí však být vždy spojen a vysokou mírou citlivosti a přiměřenos-

ti, musí respektovat pravidla stanovená demokratickým státem, deklarujícím dodržování lid-

ských práv.  
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Práce policisty je fyzicky, psychicky a také morálně velmi náročná. Policisté velmi 

často pracují v podmínkách, kdy je ohrožen jejich život nebo zdraví, mnohdy se dostávají do 

situací, kde jsou nuceni rychle rozhodnout, a to za okolností, kdy nemají potřebné kvantum 

informací k tomu, aby situaci řádně analyzovali, ale také za okolností, kdy prosazení práva 

neznamená vždy spravedlnost. Tyto skutečnosti se pak promítají i do osobního života policis-

tů a naopak. Je tedy velmi důležité, aby policista respektoval morální hodnoty a normy nejen 

v profesním, ale i osobním životě. 

 

„Osobní bezúhonnost, vědomé rozhodnutí dělat správnou věc i pod velkým tlakem a nalezení 

osobní odpovědnosti za svoje činy jsou neoddělitelnými znaky profesního chování policisty“ 1.        

 

Představa veřejnosti o ideálním policistovi, tedy o člověku, který dohlíží nad zákony, 

je většinou shrnutím kladných vlastností člověka, jako je čestnost, spravedlivost, ohledupl-

nost, vstřícnost, bezúhonnost, nestrannost, neúplatnost a iniciativa. Dále by to měl být člověk 

fyzicky i psychicky zdatný, odvážný, chytrý, měl by mít profesionální přístup, ctít zákony a 

bez výjimky je prosazovat.  

 

Osobnost každého člověka, tedy i policisty, je však tvořena nejen vlastnostmi potřeb-

nými pro výkon tohoto náročného povolání, ale i vlastnostmi, které se mohou jevit jako ne-

chtěné nebo nevhodné - nikdo není jen dobrý nebo zlý. Důležité je, aby tyto negativní vlast-

nosti dokázal policista potlačit a choval se v souladu s etickým kodexem, choval se jako pro-

fesionál. Jen za tohoto předpokladu může být policista veřejností respektován a uznáván.  

 

I policisté jsou samozřejmě „jen“ lidé, kteří nejsou dokonalí, mnohdy chybují, neboť 

své znalosti a zkušenosti získávají postupně, avšak prohřešky proti etickému kodexu jsou prá-

vě u nich společností vnímány velmi citlivě, a proto bylo téma etika úředního jednání a dodr-

žování etického kodexu v policejní práci volena autorkou jako téma této bakalářské práce. 

                                                             

1  HERZOGOVÁ, Zuzana. Policejní etika. Vyd. 1. Praha: [Zuzana Herzogová], 2003. 327 s. ISBN 80-238-9984-
8. s. 121 
.   
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    Cílem této práce pak bylo na základě provedeného výzkumu zhodnotit spokojenost 

veřejnosti s prací policie, včetně jejich interpretací a doporučení, jakým směrem by se poli-

cejní práce měla nadále ubírat. 

 

První kapitola bakalářské práce je zaměřena na vysvětlení pojmu etika, když ji autorka 

definuje jako společenskou vědu a popisuje její předmět a funkci ve společnosti. 

 

Druhá kapitola se zabývá profesní etikou obecně, jako pravidly stanovenými pro kon-

krétní obory lidské činnosti. Vzhledem k zaměření práce je zde popsán stručný historický vý-

voj policie, okolnosti a důvody vzniku této instituce. 

 

V následující kapitole se práce zabývá podrobněji etickým kodexem Policie České re-

publiky. Zaměřuje se na důvody jeho vzniku a na základní hodnoty policejní práce, které by 

měl každý policista ctít a jednat v souladu s nimi.  

 

Další kapitola je věnována „Community policing“. Filozofie a principy tohoto projek-

tu jsou zaměřeny především na řešení příčin kriminality a její prevence. Policie tímto svým 

přístupem dává veřejnosti možnost aktivně se na této problematice podílet. 

 

V páté kapitole se autorka práce zabývá otázkou korupce, která je také součástí etické-

ho kodexu policisty, její definicí, složitostí jejího odhalení a také bojem proti ní.   

 

Poslední kapitola je věnována praktickému průzkumu spokojenosti s  prací policie ja-

ko služby veřejnosti. Předmětem výzkumu bylo hodnocení profilu policistů, zjištění míry 

spokojenosti v několika cílových skupinách respondentů, zejména se zaměřením na vnímání 

subjektivního pocitu důvěry k policii a profesionálního chování policistů.  

 

V závěru se autorka pokusila vyhodnotit a interpretovat výsledky průzkumu a navrhla 

doporučení, jakým směrem by se měla policie ubírat a jakým oblastem se věnovat, aby znovu 

nabyla potřebný respekt, prestiž a důvěru veřejnosti, které si vzhledem k náročnosti výkonu 

tohoto povolání právem zaslouží. 
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1. Etika a profesní etika 

1.1. Etika  

Slovo „etika“ pochází z řeckého slova „éthos“, původně myšleno jako místo k bydlení 

(u zvířat ustájení). V souvislosti s člověkem si ho můžeme vysvětlit jako obyčej a mrav lid-

ského společenství, tedy chování jednotlivce ve vztahu k ostatním členům společnosti.  

Etika je jednou z nejstarších filozofických disciplín, která vznikala již jako součást fi-

lozofie v období otrokářské společnosti. Nejedná se o exaktní společenskovědní disciplínu. 

Její cíle jsou formulovány jako myšlenky o tom, co je dobré a zlé, o dodržování morálních no-

rem a principů chování, o poslání člověka a smyslu jeho života. Je také součástí každodenního 

života člověka. S vývojem společnosti se i ona neustále vyvíjí. Jak odlišit činy dobré a špat-

né? Kde je hranice, kterou bychom neměli překročit? Na tyto otázky najdeme odpověď až 

tehdy, když si ujasníme, zda na ně chceme pohlížet jako na autonomní, tedy jestli se budeme 

řídit etickými zásadami, které si stanovujeme sami, nebo heteronomními, což jsou pravidla 

předem stanovená nějakou autoritou (v minulosti třeba Bohem).  

Zkoumáním lidského chování a jednání z pohledu dobra a zla se zabýval již Aristote-

les, který termínem etika označil své učení o mravnosti. 

„Etika je teorií morálky – specifické schopnosti člověka nechat se vést pouze vlastním svědo-

mím jako jediným motivem své volby, tj. „volit povinnost“. To ovšem předpokládá posuzovat 

vše objektivně existující a především záměrně chtěné z hlediska dobra a zla a možnost svo-

bodně volit, tedy řídit se tímto posouzením.“  2 

„Předmětem etiky jako vědy je především studium: 

 mravních jevů (zvyků, tradic, názorů, citů, postojů atd.), které jsou založeny na  speci-

ficky lidské schopnosti uvažovat a volit z hlediska dobra a zla a zároveň tuto schopnost 

bezprostředně spoluurčovat; 

 výklad obsahu mravních pojmů a formulace mravních nároků (tj. toho“co býti má“); 

                                                             

2 RADVAN, Eduard. Úvod do filosofie: (vybrané problémy a texty). Brno: Institut mezioborových studií, 2004. 
164 s., s. 60 
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 diskuse o tom, jak dosáhnout naplnění mravních povinností“. 3 

 

1.2. Etika - předmět a funkce   

Předmětem etiky je kromě již jmenovaného, také regulace jednání lidí ve společnosti a 

jeho podřizování nejen celospolečenským zákonům, ale i veřejnému mínění. Je to z toho dů-

vodu, že na jednání člověka působí mnoho vnějších vlivů, zejména výchova v rodině, zvyky a 

tradice. Je tu, ale také autorita, která v otázkách mravnosti nesouvisí s oficiální pravomocí, 

nebo společenským postavením, ale s pochopením mravních požadavků.   

       Z hlediska společnosti a života člověka má etika mnoho funkcí především: 

 „ Funkci výchovnou -  je realizována buď v podobě výchovy k ctnosti (morální doko-

nalosti), nebo pěstováním mravní povinnosti a odpovědnosti. Má plnit buď racionální 

ideál dobrého lidského života (etika ctnosti), či směřovat k tomu, abychom jednali jako 

rozumné a svobodné bytosti odpovědné za svou volbu i za ostatní (etika povinnosti) 

 Gnoseologickou funkci – zprostředkovává etické poznání. Dává odpověď na otázku, 

jak se mám chovat, aby to bylo dobré. Výsledky tohoto poznání jsou shrnuty v etických 

pojmech (kategoriích) jako jsou dobro a zlo, spravedlnost a nespravedlnost, mravní 

povinnost a odpovědnost, statečnost, skromnost, uměřenost atd. 

 Hodnotící funkci – spočívá buď v posuzování daného stavu a činnosti z hlediska 

mravních hodnot a norem, nebo v posuzování mravních nároků a povinností subjektu 

z pozice mravních idejí a ideálů.    

 Normativní funkci – mravní hodnocení vychází z mravních ideí a ideálů a směřuje od 

etického posuzování poměrů a norem, jimiž se subjekty řídí, k jejich tvorbě. 

 Regulativní funkci – týká se jak vztahu člověka k sobě samotnému (povinností jako je 

péče o zdraví, odpovědnost za narození zdravých dětí, za rozvíjení rozumových a 

mravních kvalit individua atd.) a k jiným lidem (závazkům k dětem, přátelům, přísluš-

                                                             

3 RADVAN, Eduard. Úvod do filosofie: (vybrané problémy a texty). Brno: Institut mezioborových studií, 2004. 
164 s., s. 61 
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níkům opačného pohlaví, všem potřebným atd.), ba dnes i ke zvířatům a věcem,  tak 

našeho jednání vůči sociálnímu celku, jehož jsou jednotlivci a komunity součástí. A ta-

ké naší volby v nejrůznějších profesních rolích, v nichž se individua angažují. Usměr-

ňuje tedy rámec našeho chování jako dětí, manželů nebo rodičů, mužů a žen, majet-

ných nebo nemajetných, zdravých nebo nemocných, občanů, zaměstnanců a také jako 

učitelů, vědců, obchodníků, vojáků atd.“4  

 

1. 3. Profesní etika a etické kodexy  

Profesní etika – pod tímto pojmem si představujeme etická pravidla, která upravují 

chování a jednání jednotlivců v konkrétních oborech lidské činnosti. S profesní etikou se lid-

stvo setkává již od pradávna. Tato pravidla jsou většinou předkládána ve formě etických ko-

dexů, což jsou dokumenty upravující konkrétní nebo obecná pravidla chování v jednotlivých 

profesích a organizacích. Jejich dodržování je pak buď závazné, nebo dobrovolné.  

Zřejmě jedním z nejstarších etických kodexů bylo Desatero přikázání5 v Bibli, které 

můžeme považovat za jakýsi kodifikovaný seznam pravidel chování. Tato přikázání obsahují 

povinnosti člověka k Bohu a k jeho bližním, která sloužila především jako ochrana před ne-

příjemnými důsledky nesprávného jednání pro všechny, kteří je zachovávali. Jejich dodržová-

ní se pak projevilo v kvalitě života toho, kdo žil v souladu s nimi. 

Na první pohled tento příklad asi nesouvisí s profesní etikou, ale je zde zmíněn jako 

ukázka příslušnosti k nějaké skupině. V tomto případě ke křesťanům, protože křesťanství stojí 

u vzniku mnoha mravních principů chování oborů lidské činnosti.   

Hrdost, pýcha a čest, která je spojena s výkonem určité profese, byla zřejmě u vzniku 

pravidel chování, kterými se příslušníci jednotlivých profesí snažili odlišit od „běžných“ smr-

                                                             

4RADVAN, Eduard. Úvod do filosofie: (vybrané problémy a texty). Brno: Institut mezioborových studií, 2004. 
164 s., s. 62-64 
5 Bible ve druhé Mojžíšové (Exodus), 20 kapitole, 1-17 verš.a je zopakováno také v páté Mojžíšové 
(Deuteronomium) 5,6-21. Dostupný z   http://www.bibletv.cz/desatero  [ 2012-02-01]  
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telníků. Příslušností k profesi, povolání nebo poslání patřil jejich členu (zástupci) obdiv a úcta 

a jistě i hmotné statky, které z tohoto postavení vyplývaly. 

Takovou „profesí“ byli ve středověku rytíři. Ve své době to byly osobnosti uznávané 

tím, že dodržovali vysoké mravní ideály. Součástí jejich mravního kodexu bylo dodržování tří 

zásad, kterými byly statečnost, loajalita – věrnost pánovi, ale také štědrost a zdvořilost.  Kon-

cem 12. století k těmto mravním zásadám přibyla ještě víra. Křesťanská církev si rytíře pod-

manila a učinila jej vojákem Kristovým a služebníkem Božím. Kodex rytířství pak vycházel 

z křesťanské etiky a víra se od té chvíle stala zásadou nejdůležitější. 

 „Co je posláním rytíře? Chránit církev, bojovat proti nevěřícím…a když je to nutné, obětovat 

svůj život“ Jan ze Salisbury, Policraticus, 1159    

Neméně vznešeným povoláním neboli profesí jsou lékaři. Etické principy jejich povo-

lání jsou zakotveny v Hippokratově přísaze, jejíž vznik je datován již do 12. století. Od doby 

jejího vzniku došla tato přísaha mnohým změnám, nicméně základní principy etiky lékařské-

ho povolání zůstaly zachovány.     

 

1.4. Policejní etika 

Tak jako v případě předchozích, vážených a uznávaných profesí, by bylo na místě vě-

novat se také profesi policisty, která by pro svou náročnost měla být neméně vážená a uzná-

vaná. Profesní etika policisty nachází své opodstatnění ve společenských vztazích, zejména 

proto, že jde o službu veřejnému zájmu, který je nadřazen zájmům jednotlivce. I proto se po-

licejní etika stala tématem části této bakalářské práce. V této kapitole je stručně nastíněn his-

torický vývoj policejních sborů, který předcházel dnešní podobě policie – jako bezpečnostní 

složky v demokratickém státě.   

Období do r. 1918  

Historický vývoj společnosti je spjat s potřebou řešit problémy s jedinci, kteří se nedo-

kázali ztotožnit s pravidly chování a jednání určitého společenství.  Ačkoli ještě zločin nebyl 

chápán jako útok proti společnosti, ale spíše jako útok proti konkrétnímu člověku nebo jeho 
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majetku, společnost ve zločincích spatřovala ohrožení a snažila se s tímto negativním jevem 

nějakým způsobem bojovat. 

Vzhledem k značné rozdrobenosti středověké Evropy, kde moc panovníka byla často 

oslabována spory s církví a šlechtou, byla nutnost zřízení instituce, která by se zabývala potí-

ráním zločinnosti a stíháním zločinců. 

Tuto funkci zastávaly zejména zemské a vrchnostenské soudy. Ve městech vznikaly 

bezpečnostní a strážní sbory, tzv. městští žoldnéři, kteří byli zprvu určeni k hlídání bran a 

mostů, ale později svou činnost rozšířili i na ulice města, kde vykonávali jakousi pořádkovou 

a hlídkovou službu. Postupným posilováním úřední moci na území habsburské monarchie za-

čaly vznikat při zemských místodržitelstvích policejní komise. 

V 18. století proběhly tři zásadní reformy. Nejdříve v r. 1749 policejní správa odděle-

na od justice, následně bylo v roce 1776 ve Vídni zřízeno policejní ředitelství. Následovalo 

rozdělení policie na uniformovanou a tajnou policii, k čemuž došlo v roce 1782. Od roku 

1785 vznikala postupně policejní ředitelství také v českých zemích a to v Praze, Brně a Opa-

vě.6 

Pokud je zde zmíněn historický vývoj policie, nelze opomenout ani četnictvo, které na 

území habsburské monarchie také působilo. V roce 1815 byl zřízen četnický pluk 

v Lombardii, který tvořily ozbrojené složky bývalého Napoleonova Italského království. Ten 

byl součástí armády, ale oproti jiným vojenským složkám bylo v době míru četnictvo určeno 

k výkonu služby ve prospěch civilní správy.  V roce 1850 byl vydán zákon, kterým bylo zří-

zeno četnictvo jako vojensky organizovaný strážní sbor určený k udržování bezpečnosti, klidu 

a pořádku.   

 

 

Období od r. 1918 – do r. 1939 

                                                             

6 MACEK, Pavel a UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Vyd. 1. 
Praha: Themis, 1997. 178, [82] s. Historie. ISBN 80-85821-52-4,s. 45-78 
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Po vzniku samostatného československého státu byl převzat rakouský systém bezpeč-

nostních sborů, v němž četnictvo bylo základním kamenem celé bezpečnostní správy vedle 

tehdy velmi skromné státní police, obecní police a finanční stráže.   

 

Období od r. 1939 -  do r. 1945 

Historický vývoj bezpečnostních sborů v následujících letech nám ukazuje jakési vy-

chýlení od prvotní myšlenky zřízení instituce, která by chránila společnost před zločinci. 

Zejména v období válečném a poválečném. 

 

Po konferenci v Mnichově dne 29. září 1938, jejímž cílem bylo vyřešit nároky nacis-

tického Německa na území Československa, nastala okupace československého pohraničí – 

Sudet, které byly připojeny k německé říši. Tlak Německa se nadále stupňoval a 15. března 

1939 vyvrcholil okupací zbývající části bývalého Československa vytvořením protektorátu 

Čechy a Morava, ve kterém působily jednotky německé pořádkové policie (Ordnungspolizei – 

Orpo) a německé bezpečnostní policie (Sicherheistdienstpolizei – Sipo), které byly podřízeny 

K.H.Frankovi jako vyššímu vůdci SS. Policie a česká správa byla těmto orgánům podřízena.      

       

Organizace českých bezpečnostních sborů odpovídala zpočátku organizaci platné před 

okupací. Existovalo zde četnictvo, státní i obecní policie, ale v roce 1944 byly všechny tři 

složky sloučeny a označeny jako protektorátní policie. 7 

 

Období od r. 1945 – do r. 1989  

Na osvobozeném území Československa docházelo k přechodu bezpečnostní správy 

zpět do rukou československých orgánů. Některé stávající orgány policie a četnictva prohlási-

ly věrnost československé vládě a vedle nich vznikaly také tzv. revoluční oddíly a závodní 

milice. Košický vládní program ze dne 5. 4. 1945 se stal základním rámcem pro veškerou po-

válečnou státotvornou činnost a také tedy pro oblast vnitřní bezpečnosti. Základním bezpeč-

nostním sborem se stal Sbor národní bezpečnosti.  Personální obsazení SNB představovali v 

                                                             

7 MACEK, Pavel a UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. III., Protektorát Čechy a Morava a Slovenský 
stát (1939-1945). Vyd. 1. Praha: Police history, 2001. 230 s., [90] s. obr. příl. ISBN 80-86477-01-0. s 44 
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prvních poválečných letech především příslušníci policie a četnictva, probíhal ovšem také ná-

bor nových příslušníků. 

 

Po únoru 1948 byl celý sbor ovládán komunistickou stranou a došlo k jeho výrazné 

politizaci. SNB byl jediným vnitro - bezpečnostním sborem, ovšem vnitřně se členil na jed-

notlivé složky. Základními pak byly Veřejná bezpečnost mající za úkol ochranu občanů a ma-

jetku a Státní bezpečnost, která plnila funkci civilní rozvědky a kontrarozvědky. Především po 

roce 1948 a v 50. letech byl jedním z jejích hlavních úkolů boj s „vnitřním nepřítelem“ tedy 

pronásledování politických oponentů. Příslušníci četnictva a policie, kteří se s tímto neztotož-

nili, byli většinou přinuceni SNB opustit.  

 

Po roce 1968 se Státní bezpečnost ale také Veřejná bezpečnost, staly hlavními opora-

mi komunistického režimu a na významu nabyl především represivní prvek. Toto období, kdy 

policejní bezpečnostní sbor fungoval především jako nástroj politické moci, vyvrcholilo 

v roce 1989, když veřejná bezpečnost svým zásahem proti demonstraci studentů dne 17. listo-

padu v Praze zahájila změny ve společnosti, které vedly až k pádu komunistického režimu, 

přeměně politického zřízení a návrat k demokratickým principům. Státní bezpečnost zanikla a 

Veřejná bezpečnost byla transformována do Policie ČSFR, ze které po rozdělení Českoslo-

venska v roce 1993 vznikla na základě zákona „O Policii České republiky“ č. 283/1991 Sb. ze 

dne 15. července,  Policie České republiky.  

 

S historickým vývojem a vznikem Policie České republiky souvisí vůle k návratu  pů-

vodní myšlenky práce policie, která by byla opět hlavně službou veřejnosti a nástrojem boje 

s negativními vlivy v demokratickém státě, spíše než jen represivním orgánem. Je velmi důle-

žité, aby veřejnost přestala současnou policii spojovat jen s její poslední historickou etapou. 

Tato sice jejímu vzniku předcházela a negativní vnímání současné policie veřejností je s tzv. 

obdobím Sboru národní bezpečnosti neustále spjato, ale je třeba si uvědomit, že historie poli-

cie sahá mnohem dále, a to až ke vzniku samostatného československého státu. Zde zejména 

četnictvo a prvorepublikové bezpečnostní sbory položili základy mravních hodnot a zásad 

práce demokratické policie. Nelze zde proto nezmínit informaci a následně i citovat 

z příručky určené pro četnictvo – tzv. První četnická instrukce – Poučení o službě pro zemské 

četnictvo, která byla vydána v roce 1851 ve Vídni. Tato příručka se skládá ze dvou částí, pou-

čení všeobecného a poučení zvláštního. Zvláštní poučení obsahovalo informace o službě, po-
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stavení četníků, způsobech vykonávání služby, služebních písemnostech atd. Všeobecné pou-

čení, které pojednávalo o vlastnostech, chování a vědomostech potřebných pro četníka pak 

můžeme porovnat se současným zněním zákona o Policii České republiky8. Pokud si odmys-

líme archaický jazyk, kterým je poučení psáno, je až z podivem, jak málo se od znění  dneš-

ních právních předpisů upravujících činnost policie liší.   

     

„Poučení všeobecné. 

 

Ú v o d. 

 

§•1'• 

četnictvo jest vůbec k tomu ustanoveno, aby udržovalo 

pokoj a bezpečnost v zemi, obyvatelů a majetnosti. Z toho vyplývá, 

že četnictvo všechny osoby, bez rozdílu stavu a pohlaví, 

jenž, se pokoj milujíce zákonnímu pořádku podrobují, chrániti, 

každý protizákonní čin překaziti a ty, jenž se proti zákonům 

provinily, k zaslouženému potrestáni dodati má. 

 

Hlava I. 

O vlastnostech a chování se četníka vůbec. 

§. 2• 

Každý četník musí míti vlastnosti, jichž k ústavu tomu jest 

potřebí. Kterak se četník jakéhokoli řádu nebo stupně ve vykázaném 

sobě postavení u vykonávání služby obyčejné i mimořádní, 

v službě samostatné i příruční má zachovali, bude v tomto poučení 

zvláště udáno. 

§. 3• 

Má-li vykonávání služby četnické tomu dosti učiniti, čehož 

zákon tím chtěl dosáhnouti, musí se služba ta vzhledem k obecenstvu 

                                                             

8 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ze dne 17. července 2008, ve znění pozdějších předpisů. 
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s náležitým účinkem vykonávati. Četník musí býti 

vážný, způsobný a si povědom svěřeného sobě důležitého postaveni. 

Zvláště pak jest přáti, aby všude, kdež má s obyvatelstvem co činiti, 

rázné, obratné chováni co potřebnou vlastnost jevil. 

§. 5• 

Četník musí se dohře a čistě šatiti. U veřejnosti má vždy 

dle předpisu upraven býti, a v úplném oděvu, s poboční zbraní 

se  objeviti. V tom případu má k vůli stejnosti levou ruku na 

rukověti šavle držeti. Jízdný četník nesmí šavli za sebou vléci 

Obyčejná chůze četníkova na ulici musí býti vojenská, vážná 

a důstojná a tím způsobem odměřená, aby času získal, všecko, 

což jemu na blízku se děje, pozorovati. 

Každý četník musí párem okovů (na ruce) a malou písankou 

opatřen býti a ji vždy u sebe nositi. 

 

§. 6. 

Kouřiti po ulici neb vcházeje do ouřadů neb soukromých 

bytů, důvěrně s kýmkoli ruku v ruce choditi, psy s sebou voditi, 

nemírně se smáti, jakož i nepřirozeně neb přepjatě tělem 

pohybovati, jest četníkovi zakázáno, poněvadž všeho se vystříhati 

má, co-by jej v posměch neb přetřepávavé posuzování obyvatelstva 

vydati mohlo. 

§• 7. 

Jakkoli se nedá mysliti, žeby se četník pijáctvi odal, není 

přec nazbyt, jej před tím co nejdůtklivéji varovati. 

Pak-liby však přec některý četník tak příliš se zapomenul, 

že by opilý někde se objevil, jest to povinností ostatních spoludruhů, 

jej s očí obecenstva odvésti a udati, aby z pluku odstraněn byl. 

 

Musít se obyčejem státi, aby četníkové, na čest dobrého 

jména ústavu tohoto žárlivi jsouce, vespolek nad sebou bděli, čímž 



Etika úředního jednání u Policie ČR                                                                                                                  13 

 

   

možným se stane, udusiti nemrav a špatné zvyky hned na počátku.“9 

Návratem k těmto mravním hodnotám prvorepublikových četníků vyvstala potřeba vy-

tvořit pro „nově“ vzniklou policii nejen zákonné normy, které by upravovaly vztahy mezi po-

licisty a ostatními subjekty10, ale také jasně stanovená a kodifikovaná pravidla chování a jed-

nání, která by se odvolávala na morálku, dobrou pověst, čest a profesní hrdost.    

 

1.5. Vznik a význam Etického kodexu Policie České republiky  

Profesní etika reguluje chování policistů, v souladu s hodnotami, morálními a etickými 

principy profesní skupiny. 

„Jejím cílem je zabezpečit, aby práce, kterou profesní skupina vykonává, odpovídala náro-

kům, které jsou na ni kladeny. Takto se zvyšuje společenská prestiž skupiny, její sebeúcta a 

jistoty.“ 11 

Společenská prestiž, sebeúcta a jistota jsou pro práci policisty zásadní, proto bylo žá-

doucí zamyslet se hned na počátku, co by měl kodifikovaný seznam pravidel obsahovat, ale 

také jakým způsobem by měl práci policistů ovlivnit. 

„Velmi často musejí policisté jednat tak, aby zabránili jasnému porušení zákona, nebo jednají 

až potom, co zákon porušen byl. Přitom ovšem jejich činnost sama musí být zcela zákonná a 

nesmí v ní být žádný prvek svévole. Policista se pak může nacházet v situaci (nebo může mít 

pocit) nespravedlnosti nebo nevyváženosti mezi volností pachatelů a pro něj svazujícími po-

vinnostmi při prosazování zákona. Musí však chápat, že je to právě tento pocit, co odlišuje 

člověka, který prosazuje zákon, od člověka, který páchá trestný čin.“12 

                                                             

9 Poučení o službě pro Zemské četnictvo,  vyd. z cís.král.dvorní a státní tiskárny r. 1851, Hlava I,. §2,3,5,7 
10 Zákon o Policii ČR, Zákon o Služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, Trestní zákoník, Zákon o 
trestním řízení soudním (trestní řád) a další. 
11 HERZOGOVÁ, Zuzana. Policejní etika.  Vyd. 1. Praha: [Zuzana Herzogová], 2003. 327 s. ISBN 80-238-
9984-8. s 52 
12 DUFKOVÁ, Ivana a ZLÁMAL, Jiří. Policie a profesní etika se zaměřením na etický kodex Policie České re-
publiky. Praha: [Střední policejní škola Ministerstva vnitra], 2005. 67 s. ISBN 80-239-5689-2. s67, s 4 
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Klíčové hodnoty policejní profese kladou důraz především na osobní odpovědnost za 

chování a rozhodování ve službě, poctivost, čestnost, spolehlivost a respekt k ostatním živým 

tvorům. Nejdůležitější hodnoty jsou formulovány následovně: 

 

 Lidský život – lidský život a důstojnost člověka představují nejvyšší hodnoty policejní 

profese. 

 Respekt k občanům – policista se chová k občanům s úctou a respektem. 

 Bezúhonnost – je základem pro vytváření vztahů vzájemné důvěry mezi občanem a po-

licií 

 

Etika je všeobecně považována za klíčový princip dobrého vládnutí, tři principy, jak 

udržet a zdokonalit etické chování úředníků jsou: 

 

 přijetí písemných pravidel a zejména kodexů etiky pracovníků veřejné správy, 

 vzdělávání před nastoupením do veřejné správy a další školení při zaměstnání, 

 vliv modelové role nadřízených pracovníků v zaměstnání.“13 

 

Etický kodex Policie České republiky by tedy měl být dokumentem, který upravuje 

obecná i konkrétní morální pravidla zaměřená na specifickou práci policie, ale jeho ustanove-

ní by také měla sloužit k prosazení etického chování jednotlivých policistů, což by následně 

pomohlo zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí práce policie. Primárními cíli jsou: 

 

 Zavázat příslušníka dané profese ke konání podle morálních norem, které se považuji za 

součást zodpovědně vykonávané práce v oboru 

 Apelovat na profesní hrdost 

 Vést ke správně chápané solidaritě, obsahující důstojnost daného povolání.“14 

 

Jednání o podobě regulativ upravujících chování policistů probíhala celé čtyři roky. 

Jedním z nejdůležitějších podkladů byl Evropský kodex policejní etiky (příloha č. 1), který je 

                                                             

13 LEŠTINSKÁ, Vlasta et al. Personalistika ve veřejné správě: (manuál pro personalisty územních samospráv-
ných celků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 177 s. ISBN 80-210-3984-1. 
14JANOTOVÁ, Helena a kol. Profesní etika. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 96 s. ISBN 80-86861-42-2., 
s. 17 
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označován za základ policejních norem v oblasti etiky, a v souladu s jeho zněním, byl v roce 

2005 vydán Etický kodex Policie České republiky. 

 

Etický kodex Policie České republiky byl vydán nejprve rozkazem číslo 1. ze dne 21. 

ledna 2005 tehdejšího policejního prezidenta generálporučíka JUDr. Jiřího Koláře ve sbírce 

interních aktů řízení Policejního prezídia. Následně byl dne 2. ledna 2009 zrušen vydáním 

rozkazu policejního prezidenta brigádního generála Mgr. Oldřicha Martinů č. 1 - O profesní 

etice policie České republiky a dne 6. března téhož roku byl policejním prezidentem vydán 

rozkaz č. 34, který nahradil a změnil rozkaz předešlý. V následujícím roce byl tento rozkaz 

novelizován rozkazem policejního prezidenta plukovníka Mgr. Petra Lessyho č. 91, který byl 

vydáním rozkazu č. 154 ze dne 26. července 2011 (příloha č. 2) zrušen, a bylo tak vydáno do-

sud poslední znění Etického kodexu Policie ČR. 

 

Etické kodexy obecně nemají právní platnost a jeho porušením se subjekt vydává 

„jen“ postihu v kodexu stanoveném, například negativním osobním hodnocením, vyloučením 

z profesní asociace apod. Etický kodex Policie České republiky je v tomto směru jiný. Tím, že 

byl vydán, jako příloha rozkazu policejního prezidenta ve sbírce interních aktů řízení, lze se 

při jeho porušení odvolat na porušení základních povinností policisty, která jsou uvedena v 

§45 odst. 1 písmeno a) a tím i k porušení služební kázně ve smyslu ustanovení § 46 odstavec 

1 služebního zákona15  

 

Snad proto má Etický kodex Policie ČR i několik let po svém vydání stále spoustu pří-

znivců i odpůrců. Mnozí ho označují za nástroj pro kázeňské trestání policistů, jiní za snůšku 

nic neříkajících frází, vždyť některá jeho ustanovení jsou již v zákonech obsažena a považují 

ho tedy za zbytečný. Podle nich by morální zásady měly být blízké nám všem. Proč tedy 

obecná pravidla slušného jednání kodifikovat? 

 

Tvůrci a příznivci tohoto kodexu se snaží vysvětlit velkou potřebu vytvoření jasně da-

ných pravidel chování policistů, byť by se někdy mohlo zdát, že budou sloužit jako nástroj 

pro kázeňské tresty. Poukazují zejména na to, jak v poslední době morální úroveň společnosti 

upadá. Lhostejnost k tomu, co se děje kolem nás, je často neuvěřitelná, o žebříčku morálních 
                                                             

15 Zákon č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ze dne 23. Září 2003, ve znění 
pozdějších předpisů 
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hodnot ani nemluvě. A právě v této době policistům i veřejnosti tento etický kodex ukazuje 

to, jakými pravidly a morálními normami se chce policie řídit.  Jedná se o veřejný slib a záva-

zek, kterým by policie chtěla garantovat nejen veřejnosti, ale i sama sobě závazné přístupy a 

vzorce své práce, a proto je k němu třeba přistupovat velmi odpovědně a vážně. 

 

Etický kodex Policie České republiky ve znění rozkazu policejního prezidenta č. 154 

ze dne 26. července 2011 (příloha č. 3) je tematicky rozdělen do pěti kapitol, které se zabývají 

základními okruhy, kterými jsou cíle, hodnoty, závazky Policie ČR a osobní a profesní přístup 

příslušníků Policie ČR.   

 

V první kapitole jsou definovány základní cíle policie, které na jedné straně vycházejí 

ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který popisuje postavení a úkoly Policie 

České republiky jako jednotného ozbrojeného bezpečnostního sboru, ale také z Evropského 

kodexu policejní etiky16, který byl při jeho tvorbě, jak již bylo řečeno hlavním podkladem. 

 

Udržování veřejného pořádku a dodržování zákonů tu stojí hned vedle ochrany a svo-

body práv člověka, bez níž by policie nemohla nikdy získat podporu a důvěru veřejnosti.  

Jednotlivé cíle na sebe vzájemně navazují a nelze je od sebe oddělit17. Cíl policie je tedy 

zřejmý, je to snaha nebýt jen represivním orgánem, ale také institucí, která se snaží působit 

preventivně a tím usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.    

 

           Ve druhé kapitole jsou definovány základní hodnoty policie, jako výčet mravních hod-

not policisty. Jsou jimi:  

 

 Profesionalita – můžeme ji popsat jako činnost vykonávanou odborně, efektivně, krea-

tivně, odpovědně a s plným nasazením. Profesionál je odborník v daném oboru, který by 

měl domýšlet důsledky své činnosti, předvídat možný vývoj událostí. Je ochoten přehod-

notit své závěry, pokud narazí na nové skutečnosti nebo okolnosti. Nesnižuje důstojnost 

druhých lidí.“18 

                                                             

16 Srovnej s přílohou č.1 
17 § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ze dne 17. července 2008, ve znění pozdějších předpisů. 
18POKORNÝ, Jiří. Psychologie tvořivého myšlení: úvod do problematiky. Vyd. 2., upr. a dopl. Brno: Zdeněk 
Novotný, 2007. 61 s. Studijní text pro studium BA Hons. ISBN 978-80-7355-072-1. 
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 Nestrannost -  přijaté řešení musí být v souladu s veřejným zájmem, neupřednostňuje 

zájmy žádného z účastníků ani jiné osoby. 

 Odpovědnost - princip odpovědnosti nejen za sebe, ale i za svěřené činnosti a věci, musí 

policista přijímat jako samozřejmý nárok na sebe, zejména proto, aby se na něj druzí 

mohli spoléhat. 

 Ohleduplnost – tu můžeme přirovnat k ustanovení § 11 zákona o Policii České republi-

ky, který hovoří o přiměřenosti postupu.19 

 Bezúhonnost – nacházíme zase v ustanovení § 14 zákona o Služebním poměru20   

 

 Lze říci, že tato kapitola uvádí některé hodnoty upravené již v zákonech, nicméně ně-

které tu zjevně chybí. Lze si klást otázku, zda by mezi těmito hodnotami neměla své místo i 

iniciativa, která je sice také v zákoně již uvedena, ale veřejností je jistě velmi kladně hodno-

cena.  

 

V další části je vyjádřen závazek naplňování jednoho z cílů policie vyjádřeným 

v tomto kodexu jako prosazování zákonnosti. Maximální snaha o spolupráci s veřejností a 

ostatními institucemi, která je opět obsažena v zákoně.21 Policista by si měl za všech okolností 

zachovat nestranný a profesionální přístup, chovat se korektně i k pachatelům a dokázat vyjá-

dřit empatii  poškozeným, nebo obětem protiprávního jednání. Respektování kulturní a hod-

notové odlišnosti menšinových skupin by mělo být samozřejmostí, i pokud ke střetu se záko-

ny došlo. V žádném případě to však neznamená zvýšenou toleranci k nezákonnému jednání 

členů těchto menšin. Při použití donucovacích prostředků a zbraně, ale také omezení osobní 

svobody je důležité, aby zejména ve stresových situacích dokázal policista správně a bez ja-

kéhokoliv projevu svévole tato oprávnění použít. Dalším závazkem je v této části povinnost 

zachování mlčenlivosti, o skutečnostech, které se policista dozvěděl v rámci výkonu služby, 

která opět vyplývá  z ustanovení zákona o Policii a zákona o Služebním poměru a kapitolu 

                                                             

19 Srovnej s §11 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ze dne 17. července 2008, ve znění pozděj-
ších předpisů. 
20 Srovnej s § 14 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ze dne 23. září 
2003, ve znění pozdějších předpisů  
21 Srovnej s § 15-17 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ze dne 17. července 2008, ve znění poz-
dějších předpisů. 
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uzavírá korupční jednání, kterým se rozumí úmyslná, cílevědomá činnost, spočívající ve zne-

užití pravomoci či postavení příslušníka policie z vlastního nebo cizího podnětu s úmyslem 

získat neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo jiné osoby, přičemž není důležité, zda 

neoprávněný prospěch či výhoda je hmotného či nehmotného charakteru. 

 

Čtvrtá část kodexu souvisí s mravními hodnotami policistů, schopnosti týmové práce 

napříč strukturou policie, schopnosti přizpůsobit se povaze úkolu a také schopnosti najít si 

v týmu své místo, nikdy ne však na úkor ostatních. Tato problematika je částečně upravena i 

závazným pokynem policejního prezidenta č. 181 z roku 2006. Je zde zmíněna i potřeba nu-

lové tolerance k protiprávnímu jednání policistů, protože každé selhání jedince vrhá špatný 

obraz na celou policii. Policisté by měli sami přispět k tomu, aby takových selhání bylo co 

nejméně. Pokud dojde k odhalení protiprávního jednání policisty, měla by mít policie mož-

nost tuto věc vyřešit sama a pak se k tomuto i čestně přihlásit. V případech, kdy je tomu  nao-

pak a pochybení policisty je předloženo veřejnosti prostřednictvím médií je toto vnímáno ob-

čany mnohem citlivěji a ztracená důvěra se jen těžko znovu nabývá. 

 

V poslední části je vyzdvižena osobní odpovědnost každého policisty za vlastní mo-

rální úroveň a profesionalitu, je zde zdůrazněna nutnost bezúhonného chování, jak ve službě, 

tak i mimo ni a potřeba důstojné reprezentace policie.  

 

„Každý příslušník policie, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie Čes-

ké republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i 

s nasazením vlastního života.“ 22 

 

S tímto etickým kodexem se každý policista seznamuje již při nástupu do služebního 

poměru k Policii ČR, protože by měl hned od začátku vědět, jaké principy budou regulovat 

jeho práci. Svým podpisem pak stvrzuje, že bude vždy jednat v souladu s ním. Měl by si uvě-

domit, že se svou dobrovolnou volbou tohoto náročného povolání, dalo by se říci i poslání za-

vázal sloužit veřejnosti, která dodržování tohoto určitého typu morálky od policistů očekává a 

považuje je za samozřejmé.  

                                                             

22 Příloha č. 1 Rozkazu policejního prezidenta č. 154 ze dne 26. července 2011 
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V případě profesní etiky policisty lze navíc konstatovat, že na rozdíl od jiných povolá-

ní je policejní profesní etika jakousi nedobrovolně kolektivní záležitostí, kde na základě cho-

vání jednotlivých policistů je veřejností posuzována komplexně celá policejní složka. 

 

Policie České republiky - věc veřejná 

Negativní vnímání Policie České republiky ze strany veřejnosti, které stále v naší spo-

lečnosti přetrvává, často nesouvisí jen se skutečností, že se policisté nechovají v souladu 

s etickým kodexem, ale také s tím, že přestože je policie součástí veřejné správy, i nadále zů-

stává jakousi tajemnou institucí. Uzavřenost této instituce z části vychází z jejího vojenského 

řízení. Navenek, vyjma hodnocení úspěchů nebo neúspěchů nepřipouští jakékoliv veřejné dis-

kuze o jejím fungování, struktuře, nebo služebních postupech, což mnohdy vzbuzuje na straně 

veřejnosti vůči policii nedůvěru a mnohá podezření o čistotě úmyslů jejích představitelů. V 

důsledku má pak tato uzavřenost neblahý vliv na vztah veřejnosti k policii, ale také nedosta-

tek dostupných informací často znemožňuje tzv. zpětnou vazbu ze strany veřejnosti, která by 

mohla přispět k řešení mnohých problémů a poskytnout tak policii aktuální pohled na 

vzniklou situaci, mohla by jí pomoci opustit řadu zaběhlých, ale již nefungujících postupů a 

vycházet z aktuálních potřeb a požadavků veřejnosti.23  

„Důležitým faktorem v dosahování vysoké úrovně shody s principy lidských práv je proto ří-

zení chování jednotlivých policistů, ačkoliv tato shoda bude ve skutečnosti také silně ovlivně-

na morálkou policejní organizace. Také musíme brát v úvahu mocenskou povahu policejní 

praxe. Skutečnost, že policejní organizace představují disciplinované hierarchie, zodpovědné 

za dodržování zákonů, předpisů a sociální kontrolu ve společenské sféře, ovlivní míru ochoty 

ke splnění požadavků týkajících se lidských práv. Např. tlaky na policejní organizace, aby vy-

řešily případy vražd mající vysokou publicitu, aby identifikovaly a pronásledovaly teroristy a 

aby zatkly pachatele organizovaného zločinu, to vše může mít vliv na jejich chování. Tyto or-

ganizační tlaky jsou přenášeny na jednotlivé policisty a zkreslují myšlenku profesionality, do-

kud se policisté zkušeností a tréninkem nenaučí být nestranní.“24  

                                                             

23  Dostupný z http://www.pro-police.cz/pages/show/20-policie-cr---vec-verejna  [ 2012-02-25] 
24DUFKOVÁ, Ivana a ZLÁMAL, Jiří. Policie a profesní etika se zaměřením na etický kodex Policie České re-
publiky. Praha: [Střední policejní škola Ministerstva vnitra], 2005. 67 s. ISBN 80-239-5689-2. s67, s5 
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Tento problém vnímá i sama policie a proto spolupracuje s veřejností nejen v rozsahu, 

který jí zákon ukládá, ale například i vytvářením projektu spolupráce s veřejností - „Commu-

nity policing“, kterým se v další kapitole práce podrobněji zabývá. 

 

2. Community policing 

Motto: 

„Četník se musí snažiti, aby si osvojil ve svém obvodu co možno důkladnou místní a osobní 

znalost, neb tím se mu značně usnadní plnění služebních povinností.“25 

. 

Community policing v překladu znamená komunitní přístup k policejní práci. Komu-

nitu zde tvoří ti, které pojí společný zájem – bezpečnost a veřejný pořádek ve své lokalitě, kde 

na jedné straně stojí policie a na druhé straně kterýkoli občan – důchodce, mládež, místní 

podnikatel, ale také např. zástupce místní územní samosprávy, městský strážník a další. Ti 

všichni mohou svým pohledem napomoci při řešení problémů v lokální úrovni.  Výsledky 

spolupráce policie s veřejností se pak mohou projevit ve zvýšení efektivity policejní práce, 

v oblasti prevence kriminality na straně jedné, ale i pocitem bezpečí a důvěry v policii na 

straně druhé tzn. veřejnosti. Principy „community policing“ jsou v zemích současné Evropské 

unie zaváděny od 60. let 20. století a v posledních letech i v zemích střední a východní Evro-

py. Policie České republiky se do tohoto projektu zapojila v roce 2001. Tento projekt však 

není v policejní práci žádnou novinkou.  Je to jen návrat ke kořenům práce policie, k dobám, 

kdy četníci chodili po městě, komunikovali s občany, tím získávali tolik potřebnou místní a 

osobní znalost, ale také cenné kontakty, informace a vzájemnou důvěru.  Motto, které je zde 

uvedeno, je vše říkající. Pokud má policista pomáhat a chránit, musí se opět přiblížit obča-

nům. 

 

                                                                                                                                                                                              

 
25 Služební instrukce pro četnictvo, 1920 
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2. 1. Co „community policing“ znamená pro práci policie? 

Přijmout filozofii společné nebo delegované odpovědnosti v oblasti veřejného pořádku 

a kriminality. Přistupovat k občanům a institucím, jako k partnerům, kteří mohou policii pře-

dat své znalosti, zkušenosti i možnosti, které by pak policie měla aktivně využívat. Společné 

definování problémů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti pak vede ke společnému ře-

šení nejen důsledků, ale hlavně k  efektivnějšímu odstraňování jejich příčin. O aktivním vyu-

žití získaných poznatků by se měla veřejnost zpětně dozvědět, mnohdy si občané teprve na 

konkrétních případech uvědomí, jak důležitým jsou policii partnerem.  

 

2.2. Co „community policing“ znamená pro veřejnost? 

Uvědomit si spoluzodpovědnost za veřejný pořádek, bezpečnost svoji i ostatních, ne-

být lhostejná k dění kolem sebe a aktivně se podílet na řešení problémů. Pochopit, že svým 

aktivním přístupem mohou mnohé problémy vyřešit a mnohým dokonce předejít.   

 

Na tomto místě je tedy uvedeno, co se v tomto projektu očekává od policie i veřejnos-

ti.  K tomu, aby byla vzájemná očekávání naplněna, je třeba velmi úzká spolupráce, vzájemná 

komunikace a důvěra mezi oběma zúčastněnými stranami. Pro shrnutí jsou zde Základní vý-

chodiska „community policing“ citována: 

„Základní východiska community policing: 

 Kriminalita není pouze věcí policie, policisté jí nemohou řešit sami. Kriminalitu vní-

mají jako součást prostředí a systematicky omezují prostor pro její vznik a projevy. 

 Policie je služba veřejnosti, proto se policisté občanů ptají, co od nich očekávají a po-

třebují. 

 Policisté jsou schopní včas rozpoznat veřejné problémy, které mají vazbu na bezpeč-

nostní situaci, navrhují a hledají jejich řešení. 

 I drobná opatření mají na kriminalitu a pocit bezpečí rozhodující vliv a policisté je 

nepodceňují. 
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 Lidé se cítí dobře a bezpečně tam, kde se mohou vzájemně spolehnout jeden na druhé-

ho. 

 Policistova práce je hodnocena podle výslednosti a podle schopnosti pojmenovávat 

problémy, navrhovat jejich řešení a přijímat za ně svůj díl odpovědnosti. 

 Policista pomáhá občanům k svépomoci a věci řeší především problémově, nejen pří-

pad od případu. Problém se nejlépe řeší tam, kde vzniknul, těmi, kteří mu rozumí a 

chtějí ho řešit a tehdy, když je ještě zvládnutelný.“26 

 

2. 3. Projekty „community policing“ 

Témata jednotlivých projektů rozpracovávajících stanovené priority v policejních čin-

nostech, popisují aktivity, které byly již v minulosti realizovány na základě zákonných povin-

ností Policie České Republiky.  

 Reformní přístup k realizaci aktivit zkvalitňujících celkovou bezpečnostní situaci na 

konkrétním území a následně zvyšujících pocit bezpečí občanů žijících v dané lokalitě spočí-

vá zejména v profesionální a zároveň k veřejnosti vstřícnému výkonu služby. Jak již bylo 

uvedeno za bezpečnost a veřejný pořádek není zodpovědná pouze policie, nýbrž celá veřej-

nost, která právě díky tomuto policejnímu přístupu přijímá svůj díl odpovědnosti za kvalitu 

života ve své lokalitě. Policie se v rámci této metody práce zaměřuje na následující priority: 

 zdůrazňování preventivní složky policejní práce, 

 prosazování efektivního výkonu služby v terénu, 

 vstřícném a mediálně dobře zvládnutém přístupu k veřejnosti, 

 schopnosti účinné součinnosti s externími partnery při řešení zvolené bezpečnostní pro-

blematiky, 

 proaktivním přístupu k plnění úkolů policie, 

 vyvíjení permanentního tlaku na zvyšování profesní úrovně policistů, zejména respektu 

k morálním hodnotám, pocitu hrdosti a smysluplnost policejní práce. 
                                                             

26 Dostupný z http://www.spolecnekbezpeci.cz  [ 2012-02-25] 
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 Velmi přínosným a dalo by se říci zásadním projektem „community policing“ byl pro-

jekt nazvaný „Každý zná svého policistu“. Hlavním cílem tohoto projektu byla informovanost 

veřejnosti o kontaktech na místně příslušná oddělení policie, i na konkrétní policisty.  Úspěš-

ná realizace pak závisela na dobrovolnosti policistů se zveřejněním osobních údajů27, ale také 

na manažerské schopnosti vedoucích funkcionářů, v tom, jak dokázali podřízeným policistům 

vysvětlit záměr tohoto projektu a výhody jeho realizace. Největší hodnota tohoto projektu by-

la v tom, že na jeho myšlenku přivedla policisty sama praxe. Uvědomili si totiž, že občan, kte-

rý zná kontakt na „svého“ policistu, jej může dříve informovat o proběhnuvším či právě pro-

bíhajícím protiprávním jednání, nebo může sdělit konkrétnímu policistovi důležité informace 

z jeho okrsku. Navíc vstřícná aktivita policie se pozitivně projevila na ochotě veřejnosti po-

máhat policistům při jejich každodenní práci. 

 Pravidelné vyhodnocování tohoto projektu ukázalo pozitivní výsledky a bylo konsta-

továno, že již není potřeba nadále v procesu zavádění metody „community policing“ pokra-

čovat. Pokyn28 (Příloha č. 5), který zavádění metody „comunity policing“ upravoval, byl dne 

31. 10. 2011 zrušen.  Přestože došlo ke zrušení výše uvedeného interního aktu řízení, bude 

policie při výkonu služby nadále postupovat v souladu s principy metody „community poli-

cing“ 

 

3. Korupce u Policie České republiky 

3.1. Co je korupce? 

Korupci by bylo možno obecně charakterizovat jako zneužití postavení spojené 

s porušením principu nestrannosti při rozhodování, které je motivováno snahou po materiál-

ním zisku, nebo jiných výhodách.  

                                                             

27 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4. dubna 2000, ve znění 
pozdějších předpisů. 
28 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 211 ze dne 29. prosince 2008 o zavedení metody community policing 
do praxe u Policie České republiky. 
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 Trestní zákoník29 nepoužívá samotný pojem „korupce“, ale tento negativní společen-

ský jev postihuje především trestnými činy, uvedenými v části druhé hlavy X. nazvané jako 

„Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných“, podle dílu 3 „Úplatkářství“ se jedná o tyto 

trestné činy: 

 

 § 331 Přijetí úplatku,  

 § 332 Podplácení,  

 § 333 Nepřímé úplatkářství,  

 § 334 Společné ustanovení pak vymezuje pojmy „úplatek“, „úřední osoba“ a „obstará-

vání věci obecného zájmu“.  

 Vedle již výše uvedených trestných činů je v právním řádu zakotveno několik dalších 

skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování.  Jedná se o činy úředních 

osob, které v oblasti veřejné správy, moci zákonodárné i soudní, mají díky svým svěřeným 

pravomocem možnost rozhodovat. Na základě těchto pravomocí právě zde hrozí největší ne-

bezpečí korupčního jednání.     

 Jde především o vybrané činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestní-

ho zákoníku „Trestné činy úředních osob“: 

 § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby,  

 § 330 Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti.  

 K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy: 

 § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji,  

 § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku,  

 § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné draž-

bě,  

 § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,  

 § 258 Pletichy proti veřejné dražbě,  

                                                             

29 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ze dne 8. ledna 2009, ve znění pozdějších předpisů. 
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případně některé další skutkové podstaty obsažené zejména v hlavě VI. a X. zvláštní části 

trestního zákoníku. Ve vztahu k etickým a morálním hodnotám se v korupčním chování jedná 

o selhání jednotlivce.30 

 

3.2. Korupce a protikorupční opatření u policie České republiky  

Jak již bylo uvedeno, leží hlavní prostor nebezpečí vzniku korupčního jednání v oblas-

ti veřejné správy, které je Policie České republiky součástí. Obecná protikorupční opatření 

jsou spatřována zejména v důsledném dodržování právních předpisů a interních aktů řízení, 

maximální průhlednost všech činnosti, při kterých by mohlo docházet ke korupčnímu jednání 

a dodržování Etického kodexu policie. 

      

 Přestože oblast korupce je v tomto kodexu definována, nelze se spoléhat jen na jeho 

dodržování. Proto policie ve svém protikorupčním programu definovala oblasti s potencionál-

ním rizikem výskytu korupčního jednání. Jsou to zejména oblasti rozhodovacího procesu, kde 

při nedostatečně nastaveném kontrolním nebo systémovém opatření může docházet k ovliv-

ňování výsledku rozhodnutí.  

 

V působnosti policie jsou vystaveny nebezpečí korupce tyto oblasti:  

 

Ekonomika: 

 proces zadávání veřejných zakázek na pořízení majetku nebo na poskytování služeb,  

 příprava technických specifikací jako podkladů k zadávacímu řízení na veřejné zakáz-

ky,  

 pořizování centrálně zabezpečovaného majetku pro útvary policie,  

 využívání služeb externích dodavatelů na činnosti, které by měly být zabezpečovány v 

rámci stanoveného předmětu činnosti útvaru policie,  

                                                             

 30  Dostupný z http://www.policie.cz/clanek/stop-korupci.aspx  [ 2012-02-27] 
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 proces přípravy a koordinace projektů policie spolufinancovaných ze zdrojů Evropské 

unie a jiných forem zahraniční pomoci a proces udržitelnosti výstupů z těchto projek-

tů,  

 uplatňování reklamací,  

 zadávání oprav a údržby majetku, odstraňování havárií,  

 příjem a výdej majetku na útvary policie,  

 hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb,  

 proces rozhodování o nepotřebném a přebytečném majetku,  

 prodej nepotřebného a přebytečného majetku,  

 rozhodování o náhradě škod, uplatňování náhrad a správa pohledávek,  

 uzavírání smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluv,  

 proces sjednávání nájmů a podnájmů nemovitého majetku.  

 

Ochrana osobních údajů a utajovaných skutečností: 

 

 nakládání s osobními údaji, 

 nakládání s utajovanými skutečnostmi 

                       .  

Trestní řízení:  

 

 vedení trestního řízení, 

  nakládání s informacemi o probíhajícím trestním řízení,  

  používání krycích dokladů a zvláštních finančních prostředků  

.  

Správní řízení:  

 

 rozhodování a řízení v 1. a 2. stupni správního řízení 

 rozhodování v odvolacím řízení, 

  řízení o kázeňském přestupku a řízení o jednání, které má znaky přestupku, 

 řízení a rozhodování ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a zaměstnanců po-

licie, 

 vyřizování stížností. 
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Činnost vnější služby:  

 

 vyřizování přestupků 

 šetření dopravních nehod. 

 

  

Kontrola:  

 

 kontrolní činnost, příprava, realizace a vypořádání kontrol. 

 

Personalistika:  

 

 personální řízení 

 přijímání pracovníků do služebního nebo pracovního poměru, 

 řízení ve věcech služebního nebo pracovního poměru, 

 změny služebního nebo pracovního poměru, 

 zjišťování osobnostní způsobilosti, 

 psychologická vyšetření 

   
 V boji proti korupci nelze zapomínat i na autoritu a postavení policisty ve společnosti, 

které ještě více snižují mediální prezentace zjištěných korupčních jednání – pochybení jednot-

livců, na něž doplácí celý policejní sbor.  K vytváření a ochraně dobré pověsti Policie ČR je 

nezbytné veřejně vyzvednout schopné policisty a dobré výsledky policejního sboru. 

Často není korupční jednání policisty snadné odhalit. Největší tíha odhalení, ale také 

prevence korupčního jednání policistů spočívá na samotných vedoucích a nadřízených slu-

žebních funkcionářích. Ti by měli být morálním příkladem svým podřízeným a tvrdě postiho-

vat selhávající chování, veřejně oceňovat odolnost a morálnost těch, kteří v korupční situaci 

obstáli. Nastupujícím a mladým policistům, jejichž morální hodnoty jsou často odrazem 

dnešní společnosti, kdy považují přísun finančních prostředků jiným způsobem než prací, za 

naprosto normální, by měli pomoci odlišit situace s náznakem korupce a poradit, jak je správ-

ně vyřešit. Podporovat průhlednost a transparentnost výkonu služby na svých útvarech zejmé-

na vytvářením a udržováním vstřícné a otevřené atmosféry pracovního prostředí, kde převládá 

soudržnost, ale také „policejní morálka a čest“. 
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Je bezpodmínečně nutné, aby policistům bylo jasné, že při každém pochybení následu-

je trest a to minimálně propuštění, ne-li soudní postih, protože zkorumpovaný policista je hor-

ší než všichni zločinci dohromady. 

K samotné podpoře protikorupčního smýšlení policistů by mohla přispět i snaha ra-

zantně řešit korupční chování občanů a veřejnosti. Celkový zájem o „výchovu“ společnosti“, 

tlak na morálku, přehodnocení vnímání těch, kteří s korupcí nesouhlasí a jsou ochotni na ni 

upozornit spolu s jednoznačnější medializací postihů občanů, kteří ke korupci přistupují. Tato 

strategie je dlouhodobá a přesahující rámec samotné policie, ale z pohledu perspektivy by se 

jistě vyplatila. 

 

4. Průzkum spokojenosti veřejnosti s prací policie  

 V této části se práce zabývá průzkumem veřejného mínění a spokojenosti občanů 

s prací policie, zejména s ohledem na subjektivní vnímání policie jako služby veřejnosti.  

 Průzkum byl proveden ve třech cílových skupinách obyvatel okresu Sokolov, byl rea-

lizován v období od prosince roku 2011 do února 2012 a jako výzkumná metoda byl zvolen 

dotazník, sestavený z deseti otázek, které se zabývaly následujícími oblastmi:  

 Informovanost o práci policie 

 Vnímání policistů veřejností 

 Hodnocení policie podle míry objasněnosti kriminality  

 Důvěra veřejnosti v policii 

 Podněty veřejnosti ke zlepšení práce policie 

 

 Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat spokojenost občanů s prací policie v tomto 

regionu. Dotazník byl částečně realizován metodou“ face to face“ rozhovory a to zejména ve 

třetí skupině respondentů, což byli občané starší 66. let. Zbylá část výzkumu byla realizována 

formou tištěných dotazníků umístěných v objektech obvodních oddělení Policie ČR, Územní-
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ho odboru Sokolov, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, a na Městském úřadě, 

oddělení správních činností v Sokolově. Pro potřeby výzkumu bylo na uvedená místa distri-

buováno 400 tištěných dotazníků, z nichž bylo vráceno 143 exemplářů. Vzhledem 

k celkovému počtu respondentů nelze předkládat tyto výsledky průzkumu jako definitivní zá-

věry, ale spíše jako inspirující zjištění, která nabízí východiska pro další výzkum.  

Tabulka a graf č. 1 – Počet respondentů ve skupinách 1, 2, 3 

 

4.1. Informovanost o práci policie 

První oblast dotazů se týkala celkové informovanosti občanů o práci policie, otázky 

směřovaly k tomu, aby se občané vyjádřili k informačnímu zdroji, odkud nejčastěji tyto in-

formace čerpají, ale také jakým způsobem by v případě potřeby policii kontaktovali.  
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Tabulka a graf č. 2 - Otázka č. 1 

Odkud nejčastěji získáváte informace o práci policie? 

 

Z předložených odpovědí je patrné, že pro všechny skupiny respondentů jsou nejčas-

tějším zdrojem informací o práci policie média - televize, rádio a tisk, zejména regionální. 

Četnost těchto odpovědí souvisí zřejmě se snadnou dostupností tohoto zdroje všem věkovým 

skupinám. Dalším  nejčastějším zdrojem informací je internet, odkud ale informace čerpají 

nejvíce respondenti první a druhé skupiny, pro třetí skupinu respondentů, což byly osoby star-

ší 66.let již tento zdroj není tak dostupný.  Informace z besed a preventivních akcí čerpají nej-

více respondenti 1. a 3. skupiny, na které jsou tyto akce zpravidla zaměřeny.    

 

Tabulka a graf č. 3 - Otázka č. 2 

Setkali jste se v posledním roce s nějakou z těchto preventivních akcí policie? 



Etika úředního jednání u Policie ČR                                                                                                                  31 

 

   

 

Preventivní akce policie jsou většinou zaměřeny na cílové skupiny občanů, které jsou 

dannou kriminalitou nejvíce ohroženi. Jsou to mladí lidé a senioři. Z odpovědí je zřejmé, že 

v těchto cílových skupinách se většina dotázaných nějakých preventivních akcí zúčastnila. 

V případě druhé skupiny, což jsou občané v produktivním věku se většina respondentů setkala 

pouze dopravněbezpečnostními akcemi.      

 

 

 

Tabulka a graf č. 4 - Otázka č. 3 

Myslíte si, že boj s kriminalitou je jen věcí policie?  

 

Ze zjištěných odpovědí vyplývá, že většina občanů si uvědomuje, že kriminalita a 

trestná činnost není jen věcí policie, ale nás všech.      
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Tabulka a graf č. 5 - Otázka č. 4 

Kam se obrátíte v případě, že potřebujete pomoc policie? 

 Všechny skupiny respondentů by v případě žádosti o pomoc nejčastěji oslovili policii 

prostřednictvím linky tísňového volání 158. Četnost odpovědí se opět liší v třetí skupině re-

spondentů, kteří by nejprve požádali někoho z rodiny, nebo z okolí.  

 

 

4.2. Vnímání policistů veřejností  

 Druhá oblast dotazů se zabývala otázkou celkového subjektivního vnímání policistů 

veřejností. Vzhledem k množství dotazů a k malé odlišnosti odpovědí nejsou vyhodnocené 

výsledky rozděleny podle věkových skupin respondentů. 
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Tabulka a graf č. 6 - Otázka č. 5 

 Jak byste hodnotili policisty v místě bydliště? 

 



Etika úředního jednání u Policie ČR                                                                                                                  34 

 

   

 

V podstatě malý počet občanů, kteří se ankety zúčastnili, hodnotí chování policistů, je-

jich přístup k občanům a profesionalitu negativně. 

 

4.3. Hodnocení policie podle míry objasněnosti kriminality 

 Třetí oblast dotazů byla směřována k hodnocení policie veřejností z hlediska objasně-

nosti trestných činů. 
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Tabulka a graf č. 7 - Otázka č. 6 

 Myslíte si, že důležitým měřítkem práce policie je objasněnost trestných činů?  
 

 

Po vyhodnocení tohoto dotazu je zřejmé, že většina oslovených respondentů si myslí, 

že objasněnost trestých činů je důležitým měřítkem úspěšnosti práce policie. Vysokou 

objasněnost trestných činů vnímá zřejmě veřejnost stále také jako měřítko bezpečnosti ve své 

lokalitě. 

Tabulka a graf č. 8 - Otázka č. 7 

 Uveďte, která oblast kriminality Vás nejvíce znepokojuje? 

 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že občané mají bez ohledu věku největší obavu 

z násilných trestných činů. Je zajímavé, že obava z vysoce specializovaných a rafinovaných 
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zločinců trápí nejvíce druhou skupinu respondentů, další cílové skupiny mají obavu z takzva-

né běžné kriminality, jako jsou krádeže a vandalismus, se kterými se osobně setkávají.  

 

4.4. Důvěra veřejnosti v policii 

Poslední hodnocenou oblastí byla důvěra občanů v policii. 

Tabulka a graf č. 9 - Otázka č. 8 

Myslíte, že heslo „Pomáhat a chránit“ je výstižné?  
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Tabulka a graf č. 10 - Otázka č. 9 

Důvěřujete policii? 

 

Ze zjištěných odpovědí je zřejmé, že většina oslovených respondentů Policii České re-

publiky důvěřuje. 

 

4.5. Podněty veřejnosti ke zlepšení práce policie 

V této oblasti byla dána respondentům možnost vyjádřit se a navrhnout změny v práci 

policie.     
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Tabulka a graf č. 11 - Otázka č. 10 

Co byste změnili na práci policie? 

 

Největší část oslovených respondentů se vyjádřila k potřebě většího počtu policistů 

v ulicích. Zde si nelze odpustit poznámku, že toto přání veřejnosti je v příkrém rozporu 

s realitou těchto dnů, kdy lze pod tíhou ekonomických argumentů zaznamenat spíše opačné 

tendence. Větší náročnost přijímacího řízení u policie a důraz na morální hodnoty policistů 

pak spatřuje zejména druhá skupina respondentů.   

Výsledky průzkumu ukazují, že vnímání Policie ČR veřejností je v zásadě pozitivní, 

což se do jisté míry liší s tím, jak bývá policie obecně prezentována. Doporučením by v tomto 

směru bylo zaměření se na lepší komunikaci s veřejností i médii, větší obeznámenost společ-

nosti s činností Policie ČR zejména formou aktivit zaměřených na seznámení s vyřešenými 

případy a cílených komunikačních aktivit ve formě preventivních akcí. Dále by měla policie 

sledovat a pravidelně vyhodnocovat výsledky průzkumu veřejného mínění, a neměla by pod-

léhat mediálnímu tlaku způsobenému profesními selháními, nebo politickým bojem. 
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Závěr   

Tím, jak se rozvíjí lidská společnost, rozvíjí se nejen společenské vztahy a formy spo-

lečenského vědomí, ale také etika, která je základním způsobem reguluje prostřednictvím 

mravních norem. Tyto normy zajišťují prostřednictvím duchovního vlivu, společenského 

hodnocení (souhlasem nebo dosouzením), mravní požadavky na jednotlivce i skupiny ve spo-

lečnosti.  

 

 Charakter požadavků na dodržování mravních norem se liší v závislosti na vztahu me-

zi těmito jednotlivými skupinami (rodina, přátelé, pracovní prostředí) a právě v pracovním 

prostředí je sféra lidského jednání a chování nejvíce pozorovatelná z hlediska etických hod-

not.  Společenské vztahy v pracovním prostředí, kde jsou požadavky na dodržování mravních 

norem nejvyšší, reguluje profesní etika zejména v profesích, kdy jde o službu vyšším hodno-

tám. Práce policisty, který slouží veřejnému zájmu, sem tedy jistě patří. 

 

Slušnost a etické chování policistů působí pozitivně a má bezprostřední vliv nejen na 

vnější okolí, tedy na veřejnost, ale i na vztahy mezi policisty.  Proto bylo velmi důležité sou-

středit pravidla a povinnosti policisty při jeho kontaktu s veřejností, na která by se mohl při 

výkonu svých služebních úkolů nejen odvolat, ale která by také rozšířila odbornou úroveň je-

ho základního policejního vzdělání.  

 

Vydání Kodexu Policie České republiky byl však jen začátek „běhu na dlouhou trať“, 

neboť nelze vyhlásit novou stupnici hodnot a zásad a očekávat, že bude ihned a s nadšením 

přijata a policisté se podle ní začnou řídit. Musí být nejprve přesvědčeni, že nové hodnoty a 

zásady jsou platné, závazné a respektované. Policie musí zavést etická kritéria nejen do výu-

ky, ale pevně je zabudovat i do hodnotícího a motivačního systému tak, aby se policistům vy-

platilo chovat se v souladu s principy policejní etiky. 

 

„Slova přitahují, činy táhnou“ 
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S otázkou etiky výkonu policejní profese souvisí také problematika vnímání Policie 

České republiky ze strany veřejnosti, které zásadním způsobem tento vztah ovlivňuje.  Právě 

tato oblast je považována za jednu z nejdůležitějších, neboť bez důvěry občanů nemůže poli-

cie řádně plnit svěřené úkoly. Jedním z hlavních cílů policie proto bylo, aby již policie přesta-

la být vnímána veřejností jen jako „síla“, ale stala se hlavně orgánem služby pro veřejnost.   

Projektem „community policing“ ukázala policie snahu o prohloubení partnerského vztahu 

s veřejností přímo v komunitě. Přestože byl tento projekt již v roce 2011 ukončen, jeho filozo-

fie a principy jsou i nadále uplatňovány v policejní praxi a již dnes, zejména kladným hodno-

cením veřejnosti, ukazuje svá pozitiva. 

Neméně důležitým aspektem, který hraje důležitou roli ve vnímání policie veřejností, 

je transparentnost jejího jednání. Policie by měla zveřejňovat informace o svých aktivitách, 

ale současně chránit důvěrné informace, jejichž zveřejnění by bylo zásahem do integrity osob, 

ohrozilo by vyšetřování nebo bezpečnostní situaci státu. Stejným a jistě neméně vážným je 

pak řešení stížností občanů na chování policistů, nebo podnětů k odhalení jejich trestné čin-

nosti. To samozřejmě i v případě, kdy protiprávní jednání policisty zjistí sama policie. Vyšet-

řování policie policií často vyvolává u veřejnosti pochyby o jeho nestrannosti, proto transpa-

rentnost a prokazatelná nestrannost v těchto případech je k získání důvěry občanů obzvláště 

důležitá.   

 Závěrem by se dalo říci, že Policie České republiky ve vytváření důvěryhodného pro-

středí s veřejností na principu etiky úředního jednání vykročila správným směrem, což ukazu-

jí i výsledky pravidelných průzkumů spokojenosti veřejnosti s policií. Měření spokojenosti 

občana, jako zákazníka je jedním ze základních předpokladů úspěchu každé organizace. Lze 

říci, že i na základě průzkumu spokojenosti, který je součástí této práce, se tato všeobecně 

uznávaná pravda potvrdila.  

Samozřejmě, že s výsledky průzkumů spokojenosti je třeba dále pracovat a využít je-

jich závěry pro zlepšování a zdokonalování policejní praxe i přístupu jednotlivých policistů.  

Bude-li zde však i nadále vůle a osobní angažovanost vrcholového vedení Policie Čes-

ké republiky na všech úrovních řízení, nebude muset řadový policista v problematice etiky ře-

šit dilema co je správné a co ne. Etický kodex Policie České republiky ještě v průběhu let jistě 

dojde k mnohým úpravám, ale zásadní principy etiky úředního jednání a jeho cíle zůstanou již 
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zachovány. Policie se stále více zaměřuje na svou preventivně výchovnou činnost, kterou po-

važuje za strategickou. Samozřejmě nelze opomenout i represivní součást své činnosti, ale re-

prese má jen roli podpůrnou, neboť represivní opatření jsou v podstatě zákonem ostře ohrani-

čena a uzavřená.   
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Resumé 

Tato bakalářská práce se zabývá etikou úředního jednání v policejní práci. Zaměřuje 

se na rozbor Etického kodexu, jako normy upravující činnost policie, projektu „community 

policing“a také protikorupčními programy v řadách policie. V závěrečné části se zabývá vý-

zkumem spokojenosti veřejnosti jako zákazníka s poskytovanými službami ze strany policie.  

 

 

Abstract 

 

           This thesis deals with ethics in the conduct of official police work. It focuses on 

the analysis of the Code of Conduct as the standards governing the activities of police, of the 

"community policing" and anti-corruption programs in the police. The final part deals with 

the research to the public as customer satisfaction with the services provided by the police. 
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                                                                                                                   Příloha č. 1 

Evropský kodex policejní etiky 
 
Tento Kodex je určený pro práci v tradičních policejních sborech nebo službách, 
které jsou řízeny nebo kontrolovány veřejnými orgány, jejichž hlavním cílem je 
podpora dodržování zákona a pořádku v občanské společnosti a v těch složkách, 
které stát zplnomocňuje pro tyto účely používat sílu anebo je vybavuje zvláštními 
oprávněními. 
I. Cíle policie 
1. Hlavní cíle působení policie v demokratické společnosti, řízené zásadou vlády 
práva 
jsou: 
・udržování veřejného pořádku, dodržování zákona a pořádku ve společnosti, 
・ochrana a respektování základních osobních práv a svobod, zejména jak jsou 
uvedeny v Evropské úmluvy o lidských právech, 
・prevence kriminality a boj proti ní, 
・odhalování kriminality, 
・poskytování pomoci a služeb veřejnosti. 
II. Právní základ policie v právním státě 
2. Policie je veřejným orgánem, který musí vzniknout na základě zákona. 
3. Policejní operace se vždy musí vykonávat v souladu s národním právem 
a mezinárodními normami, které stát přijal. 
4. Legislativa, která upravuje postavení a působnost policie, musí být přístupná 
veřejnosti a dostatečně jasná a přesná. V případě potřeby musí být doplněna dal-
šími jasnými normativními akty přístupnými veřejnosti. 
5. Příslušníci a zaměstnanci policie musí spadat do působnosti stejné legislativy 
jako občané a výjimky mohou být stanoveny pouze pro zabezpečení určité čin-
nosti policie v demokratické společnosti 
III. Policie a systém trestního soudnictví 
6. Je nevyhnutelné upravit jasný rozdíl mezi úlohou policie a prokuratury, soud-
nictví a vězeňství; policie nemá mít žádné kontrolní pravomoci nad těmito orgány. 
7. Policie musí striktně respektovat nezávislost a nestrannost soudců; nesmí 
vznášet námitky proti zákonně vyneseným rozsudkům nebo výnosům, ani bránit 
jejich vykonávání. 
8. Policie nesmí plnit soudní funkce. Jakékoli delegování soudních pravomocí na 
policii 
musí být jasně vymezeno a uskutečněno podle zákona. Vždy musí existovat 
možnost revidovat před soudními orgány jakékoli konání, rozhodnutí nebo nečin-
nost policie ve vztahu k individuálním právům. 
9. Je nutné zabezpečit patřičnou funkční spolupráci mezi policí a prokuraturou. V 
zemích, kde je policie podřízena prokuratuře nebo vyšetřovacím soudcům, musí 
dostávat přesné instrukce o prioritách při vyšetřování kriminality a o postupech při 



 

   

vyšetřování jednotlivých případů. Policie musí informovat vyšetřovací orgány o 
tom, jak plní jejich pokyny a musí pravidelně podávat informace o vývoji případů. 
10. Policie musí respektovat roli obhájců v trestním řízení před soudem a v přípa-
dě potřeby napomáhat řádnému uplatňování práva na právní pomoc, zejména pro 
osoby zbavené svobody. 
11. Policie na sebe nesmí brát roli vězeňského personálu s výjimkou mimořád-
ných případů. 
IV. Organizační struktura policie 
IV. 1. Všeobecné zásady 
12. Policie musí být organizovaná takovým způsobem, aby získávala respekt ve-
řejnosti jako profesionální ochránce zákona a poskytovatel služeb pro veřejnost. 
13. Policie, která plní svoje poslání v občanské společnosti, musí podléhat kontro-
le příslušných civilních orgánů. 
14. Policie a její uniformovaní příslušníci musí být vždy snadno identifikovatelní. 
15. Policie musí mít dostatečnou operativní nezávislost na jiných státních orgá-
nech při výkonu jí svěřených úkolů, za které nese odpovědnost. 
16. Příslušníci policie na všech úrovních osobně zodpovídají za svou vlastní slu-
žební činnost nebo nedbalost či nedbalé plnění úkolů dané rozkazy nebo pokyny 
nadřízených. 
17. Policejní organizace má zabezpečit jasný sled vydávání rozkazů v rámci poli-
cie. Vždy by mělo být možné určit, který nadřízený nese konkrétní zodpovědnost 
za činy nebo nedbalost policistů. 
18. Policie má být organizována takovým způsobem, který podporuje dobré vzta-
hy policie s veřejností; kde je to vhodné efektivně spolupracovat s dalšími orgány, 
místními společenstvími, nevládními organizacemi a dalšími představiteli veřej-
nosti včetně národnostních menšin. 
19. Policejní organizace mají být připraveny poskytovat objektivní informace o 
svých činnostech veřejnosti bez toho, aby odhalily důvěrné informace. Mají být 
přijaty profesionální zásady pro kontakt s médii. 
20. Policie má mít účinná opatření pro zajištění profesní etiky a náležitého výkonu 
práce příslušníků policejního sboru, zvláště na zabezpečení respektování základ-
ních lidských práv a svobod jednotlivce, jak to ukládá především Evropská úmlu-
va o lidských právech. 
21. Účinná opatření pro prevenci a boj proti korupci v policii mají být zavedena na 
všech úrovních. 
IV. 2. Kvalifikace, nábor a udržení pracovníků policie 
22. Příslušník policejního sboru na všech úrovních nástupu má být přijímaný na 
základě své osobní kvalifikace a zkušeností, které jsou v souladu s cíly působení 
policie. 
23. Příslušníci a zaměstnanci policie mají mít schopnost vlastního úsudku, nezau-
jatý postoj, zralost, cit pro spravedlnost, komunikační schopnosti, v případě po-
třeby také vedoucí a řídící schopnosti. Navíc by měli dobře chápat sociální a kul-
turní otázky i otázky, které se týkají společnosti. 
24. Osoby, které byly usvědčeny ze spáchání úmyslných trestných činů, mají být 
z policie navždy vyloučeny. 
25. Postupy výběru mají být založené na objektivních a nediskriminačních zákla-
dech, po kterých následuje důsledné prověření kandidátů. Navíc se má uplatňo-



 

   

vat politika usměrňující nábor mužů a žen z různých vrstev společnosti včetně ná-
rodnostních menšin. Policie by měla odrážet složení společnosti, které slouží. 
IV. 3. Výcvik příslušníků policie 
26. Policejní výcvik, který má být založený na základních hodnotách pluralistické 
demokracie, vládě práva a ochraně lidských práv, se musí uskutečňovat i rozvíjet 
v souladu s cíly policie. 
27. Všeobecný policejní výcvik má být co nejvíce otevřený vůči společnosti. 
28. Po základním výcviku má následovat v pravidelných intervalech další služební 
příprava a odborné vzdělávání a tam, kde je to potřebné, výcvik policejního 
managementu a velení. 
29. Praktický výcvik v použití zbraně a v omezeních týkajících se zavedených 
principů lidských práv, hlavně Evropské úmluvy o lidských právech a jejího pre-
cedentního práva, je zahrnutý v policejním výcviku na všech úrovních. 
30. Policejní vzdělávání a výcvik má brát plně v úvahu potřebu čelit a bojovat proti 
rasismu a xenofobii. 
IV. 4. Práva příslušníků policejního sboru 
31. Příslušníci policejního sboru mají mít v podstatě stejná občanská a politická 
práva jako jiní občané. Omezení těchto práv může být zavedeno pouze v případě, 
že je to nevyhnutelné pro výkon funkcí policie v demokratické společnosti, v sou-
ladu se zákonem a Evropskou úmluvou o lidských právech. 
32. Příslušníci policie, stejně jako státní zaměstnanci mají mít sociální a ekono-
mická práva v nejvyšší možné míře. Zvláště jako zaměstnanci mají právo se or-
ganizovat nebo být členy organizací, právo dostat přiměřenou odměnu a sociální 
zabezpečení, právo na poskytování zvláštních zdravotních a bezpečnostních 
opatření při zohlednění specifického charakteru policejní práce. 
33. Disciplinární opatření proti příslušníkům policie musí být vedeno pouze nezá-
vislým orgánem nebo soudně. 
34. Státní orgány mají podporovat policejní sbor, který je předmětem nepodlože-
ných obvinění týkajících se jeho povinností. 
V. Směrnice pro činnost policie 
V. 1. Směrnice pro činnost policie: všeobecné principy 
35. Policie a všechny policejní operace musí respektovat právo každého na život. 
36. Policie nemůže trestat, podněcovat nebo tolerovat žádný čin mučení nebo ne-
lidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, a to za žádných okolností. 
37. Policie může použít sílu pouze tehdy, když je to nevyhnutelně nutné a pouze 
v míře nezbytné pro dosažení zákonného cíle. 
38. Policie musí vždy prověřovat zákonnost svých plánovaných operací. 
39. Policisté mají náležitě vykonávat rozkazy vydané nadřízenými, ale mají také 
povinnost odmítnout takové rozkazy, které jsou bezpochyby nezákonné, a ozná-
mit je bez obav ze sankcí. 
40. Policie má vykonávat svoji úlohu spravedlivě a řídit se zejména principem 
nestrannosti a nediskriminačního přístupu. 
41. Policie může zasahovat do soukromí jednotlivce pouze v případě, je-li to ne-
zbytně nutné a pouze za účelem dosažení zákonného cíle. 
42. Sběr, uchovávání a využívání osobních údajů policií musí být vykonáváno 
v souladu s mezinárodními principy pro ochranu údajů a musí být omezené na 
míru potřebnou pro výkon zákonných, legitimních a specifických cílů. 



 

   

43. Policie při vykonávání svých činností má vždy na zřeteli základní práva kaž-
dého jedince, jako je svoboda myšlení, svědomí, vyznání, vyjadřování, pokojného 
shromažďování, pohybu a pokojného užívání vlastnictví. 
44. Příslušník policejního sboru má konat čestně a s respektem vůči veřejnosti 
a obzvláště brát v úvahu situaci jednotlivců patřících ke zranitelným skupinám. 
45. Příslušník policejního sboru má být v průběhu zákroku v postavení, které by 
svědčilo o jeho statutu policisty a profesionální totožnosti. 
46. Příslušník policejního sboru má bránit všem formám korupce v rámci policie. 
Má informovat nadřízené a další příslušné orgány o korupci v rámci policie. 
V. 2. Směrnice pro činnost policie: specifické situace 
V. 2. 1. Policejní vyšetřování 
47. Policejní vyšetřování má být založeno přinejmenším na odůvodněném pode-
zření ze skutečného anebo možného spáchání přestupku či trestného činu. 
48. Policie se má řídit zásadou, že každý obviněný z trestného činu je považován 
za nevinného, dokud není uznán vinným před soudem a že každý obviněný 
z trestného činu má určitá práva, zejména právo být neodkladně informovaný o 
obviněních proti němu vznesených a připravit si obhajobu osobně nebo prostřed-
nictvím právní moci, kterou si sám vybere. 
49. Policejní vyšetřování má být objektivní a spravedlivé. Má být citlivé a přizpů-
sobit se speciálním potřebám osob jako jsou děti, mladiství,ženy, menšiny, včetně 
národnostních, a zranitelné osoby. 
50. Mají být zavedeny pokyny pro náležité vedení a ucelenost policejních vý-
slechů, které mají mít na zřeteli článek 48. Mají zabezpečit zejména spravedlivý 
výslech, v rámci kterého si jsou vyslýchaní vědomi důvodů pro výslech a dosta-
nou také další relevantní informace. Mají se vést systematické záznamy o poli-
cejním výslechu. 
51. Policie si má být vědoma speciálních potřeb svědků a má se řídit předpisy na 
jejich ochranu a podporu během vyšetřování, zejména tehdy, když hrozí zastra-
šování svědka. 
52. Policie má poskytovat obětem trestného činu nutnou podporu, pomoc a infor-
mace bez jakékoli diskriminace. 
53. Policie má poskytnout tlumočení nebo překlad, kde je to nutné, po celou dobu 
policejního vyšetřování. 
V. 2. 2. Zatčení / zbavení svobody policií 
54. Pozbytí svobody má být co nejvíce omezené a vedené s ohledem na důstoj-
nost, zranitelnost a osobní potřeby každého zadrženého. O každém zadržení se 
má systematicky vést záznam o vazbě. 
55. Policie podle mezinárodního práva, tak jak je to jen možné, promptně informu-
je osoby ve vazbě o důvodech jejich vazby a o všech obviněních, která jsou proti 
nim vznesena, a bezodkladně je informuje o dalším postupu, který se týká jejich 
případu. 
56. Policie poskytuje bezpečnost, zdraví, hygienu a náležitou stravu osobám po 
dobu jejich vazby. Policejní cela musí být přiměřeně velká, má mít adekvátní 
osvětlení a větrání a má být vybavena vhodnými prostředky pro odpočinek. 
57. Osoby, které policie vazebně stíhá, mají právo oznámit tuto skutečnost třetí 
straně, kterou si vyberou, právo na přístup k právní pomoci a právo na lékařské 
vyšetření, kdykoliv je to možné, lékařem, kterého si vyberou. 
58. Policie má osoby vazebně stíhané pro podezření ze spáchání trestného činu 



 

   

v odpovídající možné míře oddělit od těch, kteří jsou vazebně stíháni z jiných dů-
vodů, mužů a žen, dospělých a mladistvých. 
VI. Zodpovědnost a kontrola policie 
59. Policie se má zodpovídat státu, občanům a jejich představitelům. Má podléhat 
efektivní vnější kontrole. 
60. Státní kontrola policie má být rozdělena mezi legislativní, výkonnou a soudní 
moc. 
61. Státní orgány mají zajistit efektivní a nestranné postupy pro řešení stížností 
na policii. 
62. Mají být podporovány mechanismy zodpovědnosti založené na komunikaci 
a vzájemném porozumění mezi veřejností a policií. 
63. Kodexy policejní etiky vypracované podle principů tohoto doporučení mají 
v členských státech kontrolovat příslušné orgány. 
VII. Výzkum a mezinárodní spolupráce 
64. Členské země mají podporovat a podněcovat výzkum policie jak v rámci sa-
motné policie, tak ve spolupráci s externími institucemi. 
65. Policie má podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti policejní etiky 
a problematiky lidských práv. 
66. Prostředky na podporu principů tohoto doporučení a jejich implementace musí 
být předmětem starostlivé pozornosti ze strany Rady Evropy. 
Zdroj: 
Český překlad textu Evropského kodexu policejní etiky je převzat z publikace Du-
fkové I. a Zlámala J., Policie a profesní etika, vydané Střední policejní školou Mi-
nisterstva vnitra v Praze v roce 2003. 
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                                                      ROZKAZ 
policejního prezidenta 

ze dne 26. července 2011 

o profesní etice Policie České republiky 

 

 

V rámci budování dobrého jména, propagace a kodifikace pravidel profesní 
etiky Policie České republiky (dále jen „policie“) 

 

I. z ř i z u j i 



 

   

Etickou komisi Policie České republiky (dále jen „komise“), která je poradním 
orgánem policejního prezidenta v otázkách 

a) Etického kodexu Policie České republiky a garantem jeho implementace 
do činnosti policie, 

b) definování a rozvoje profesní etiky policie jako součásti kultury v policii; 

 

II. j m e n u j i 

komisi ve složení 

a) předseda komise 

plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH, 

ředitel Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování, 

b) místopředseda komise 

plk. JUDr. Jiří KOMOROUS, 

náměstek ředitele Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby, 

c) tajemník komise 

pplk. Mgr. Miloš BEDNAŘÍK, 

z kanceláře policejního prezidenta, 

d) členové komise 

1. Bc. Ladislav PFEIFER, 

vedoucí kanceláře náměstka policejního prezidenta pro řízení lidských 
zdrojů a podporu výkonu, 

2. Ing. Bc. Pavel POVOLNÝ, 

ředitel správy logisitického zabezpečení Policejního prezidia České 
republiky (dále jen „policejní prezidium“), 

3. plk. Mgr. Tomáš VÁCLAVÍK, 

ředitel ředitelství služby pořádkové policie policejního prezidia, 

4. plk. Mgr. Tomáš LANDSFELD, 

ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, 



 

   

5. plk. Mgr. Petr RAJT, 

vedoucí územního odboru Česká Lípa Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje, 

6. mjr. Mgr. Václav SKULA, 

vedoucí školního policejního střediska Krajského ředitelství policie 
hlavního města Prahy 

7. plk. Mgr. Pavla KOPECKÁ, 

vedoucí preventivně informačního odboru policejního prezidia, 

8. mjr. Ing. Alexander BURDA 

 z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství 
policie Plzeňského kraje, 

9. Jaroslav CHYTRÝ 

 z ekonomického odboru Krajského ředitelství policie Středočeského kra-
je, 

10. prap. Aleš LEHKÝ 

 z odboru ochrany sídelních objektů Útvaru pro ochranu ústavních činitelů 
ochranné služby; 

 

III. v y d á v á m 

a) v příloze č. 1 k tomuto rozkazu Etický kodex Policie České republiky, 

b) v příloze č. 2 k tomuto rozkazu výklad některých pojmů obsažených 
v Etickém kodexu Policie České republiky, 

c) v příloze č. 3 k tomuto rozkazu statut komise, 

d) v příloze č. 4 k tomuto rozkazu jednací řád komise, 

e) v příloze č. 5 k tomuto rozkazu postup pro nominace, vyhodnocení nominací 
a udělování ocenění příslušníkům a zaměstnancům policie v rámci soutěže 
Policista roku; 

 

IV. u k l á d á m 

a) ředitelům útvarů policie, náměstkům policejního prezidenta a ředitelům 
a vedoucím organizačních článků policejního prezidia 



 

   

1. vytvářet členům komise podmínky pro činnost v komisi a poskytovat jim 
součinnost k plnění jejich úkolů, 

2. zabezpečit seznámení podřízených zaměstnanců policie se zněním etic-
kého kodexu zaměstnance Ministerstva vnitra31), 

b) předsedovi komise 

1. sbírat, vyhodnocovat a zpracovávat informace v oblasti profesní etiky a 
kultury v policii za uplynulý kalendářní rok, 

2. zpracovat zprávu o stavu profesní etiky a kultury v policii za uplynulý 
kalendářní rok a předložit ji policejnímu prezidentovi vždy do 15. února 
kalendářního roku, 

3. předkládat policejnímu prezidentovi návrhy pro rozvoj profesní etiky a 
kultury v policii; 

 

V. z r u š u j i 

a) rozkaz policejního prezidenta č. 91/2010, o profesní etice Policie České 
republiky, 

b) rozkaz policejního prezidenta č. 109/2010, kterým se mění rozkaz policejního 
prezidenta č. 91/2010, o profesní etice Policie České republiky, 

c) rozkaz policejního prezidenta č. 153/2010, kterým se mění rozkaz policejního 
prezidenta č. 91/2010, o profesní etice Policie České republiky, ve znění 
rozkazu policejního prezidenta č.109/2010, 

d) rozkaz policejního prezidenta č. 159/2010, kterým se mění rozkaz policejního 
prezidenta č. 91/2010, o profesní etice Policie České republiky. 

                                                             

31) Pokyn Ministra vnitra č. 54/2010, kterým se vydává etický kodex zaměstnance Minister-
stva vnitra. 



 

   

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem svého vydání. 

Č. j. PPR-12252/ČJ-2011-0099RS 

Zpracovatel: náměstek policejního prezidenta 

 pro řízení lidských zdrojů a podporu výkonu 

 

Policejní prezident 

plk. Mgr. Petr LESSY  v. r. 

 

 

 

                                                                                                   Příloha č. 3 

 

ETICKÝ KODEX POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve 
službě veřejnosti a založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují násle-
dující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat. 

 

1. Cílem Policie České republiky je 

a) chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, 
b) prosazovat zákonnost, 
c) chránit práva a svobody osob, 
d) preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, 
e) usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. 

 

2. Základními hodnotami Policie České republiky jsou 

a) profesionalita, 
b) nestrannost, 

c) odpovědnost, 
d) ohleduplnost, 
e) bezúhonnost. 



 

   

 

3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je 

a) prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci 
s veřejností, státními a nestátními institucemi, 

b) chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně 
a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost, 

c) uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu 
s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových 
skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony, 

d) při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volné-
ho uvážení, 

e) používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy ne-
zacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně ani ponižujícím způsobem, 

f) nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České repub-
liky na osobní svobodě, 

g) zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti, 
h) zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou 

činnost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné 
výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby, 

i) zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů. 
 

4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je 

a) usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci, 
b) dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné 

úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy ši-
kanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vylou-
čeny, 

c) netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků Policie 
České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolero-
vat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým 
kodexem Policie České republiky. 

 

5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je 

a) nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon, 
b) chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali 

Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem. 
 

Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a 
Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu 
společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života. 



 

   

 

 

                                                                                             Příloha č. 4 

Výklad některých pojmů obsažených 

v Etickém kodexu Policie České republiky 

 

1. Střetem zájmů 

se rozumí jednání příslušníka policie, kterým 

a) dopustí, aby byl výkon služby ovlivněn jeho osobními postoji, názory nebo 
přesvědčením, pokud jsou v rozporu se zájmy služby, 

b) došlo ke střetu zájmu služby s jeho osobními zájmy; tímto střetem se rozumí takové 
jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezaujatost, autoritu či profesionalitu nebo dů-
věru v policii, 

c) využil svého postavení, pravomocí nebo informací, které se dozvěděl při výkonu 
služby, k získání neoprávněného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou fyzic-
kou či právnickou osobu, 

d) osobně vystupoval za fyzickou osobu, která není osobou blízkou, či za právnickou 
osobu vůči státu, státní nebo převážně státem vlastněné právnické osobě v ob-
chodních záležitostech, 

e) by se odvolával na své služební postavení v záležitostech, které souvisejí 
s jeho osobními vztahy nebo soukromou činností, 

f) by umožnil uvedení svého jména nebo vyobrazení k reklamním účelům za úplatu 
nebo za jiný majetkový prospěch, 

g) by přijal dar či výhodu od osoby, pokud by došlo k ohrožení nebo zpochybnění řád-
ného výkonu služby, 

h) by hájil jiný zájem, pokud by byl v rozporu se zájmem policie, poškozoval její dobré 
jméno nebo ohrožoval její apolitičnost. 

 

2. Rovným a korektním přístupem 

se rozumí uplatňování rovnosti a korektnosti ke každému bez rozdílu, což může být 
v kontaktu s představiteli zejména národnostních a etnických menšin naplněno pouze 
respektem k jejich odlišnosti. Toto respektování odlišností v žádném případě nezname-
ná zvýšenou toleranci k nezákonnému jednání členů těchto menšin. Naopak vyžaduje 
pozitivní snahu pochopit tuto odlišnost kulturních hodnot a vzorců jednání, na jejichž zá-
kladě může být příslušník menšiny odsuzován, vylučován, omezován či obecně diskri-



 

   

minován, ať již přímo či nepřímo, pokud z jeho strany nedochází k porušení zákona. 
Pouze při respektu policie k odlišnosti členů minorit může být dosaženo deklarované 
rovnosti přístupu bez rozdílu. 

 

3. Ohleduplností a taktností 

se rozumí zejména neemoční profesionální nestranné a rozhodné vystupování, přede-
vším v situacích, kdy je zasahováno do lidských práv a svobod; příslušník policie nesmí 
být při rozhodování a jednání ovlivněn svými osobními problémy a pocity. Jedná se i o 
taková jednání, kdy je nutno brát v úvahu sekundární viktimizaci postižených osob trest-
nými činy, tragédiemi nebo událostmi s nimi spojenými, např. sdělování úmrtí rodinného 
příslušníka, rozloučení se se zemřelým před jeho odvozem, pokud to situace dovoluje. 

 

4. Korupčním jednáním 

se rozumí úmyslná, cílevědomá činnost, spočívající ve zneužití pravomoci či postavení 
příslušníka policie z vlastního nebo cizího podnětu s úmyslem získat neoprávněný pro-
spěch či výhodu pro sebe nebo jiné osoby, přičemž není důležité, zda neoprávněný pro-
spěch či výhoda je hmotného či nehmotného charakteru. 
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211 
ZÁVAZNÝ POKYN 

policejního prezidenta 
ze dne 29. prosince 2008 

o zavedení metody community policing do praxe u Policie České republiky 
(o zavedení community policing) 

 
     
 

Ke zkvalitnění služby Policie České republiky (dále jen „policie“) poskytované 
veřejnosti   s t a n o v í m : 

 
Čl. 1 

Předmět úpravy 
Tímto závazným pokynem se zavádí metoda community policing do praxe 

všech útvarů a organizačních článků policie.  
 

Čl. 2 



 

   

Principy metody community policing 

(1) Profesionální a zároveň k veřejnosti vstřícný výkon služby je založený zejména na 
těchto principech: 

a) za bezpečnost a veřejný pořádek není odpovědna pouze policie, nýbrž celá veřejnost.; 
fyzické a právnické osoby (dále jen „partner“) přijímají i díky tomuto policejnímu přístupu 
svůj díl odpovědnosti za kvalitu života v místě svého bydliště (sídla),  

b) místní problémy jsou řešeny na místní úrovni, 

c) v okrsku vykonává obchůzkovou službu policista se svěřenou územní odpovědností za 
daný okrsek (občan osobně zná „svého“ policistu),  

d) policie zaměřuje svou činnost na preventivní působení, které předchází represi a vede 
své partnery ke společnému identifikování bezpečnostních rizik a současně usiluje o 
omezení příčin jejich vzniku,  

e) policie pravidelně informuje veřejnost o bezpečnostní situaci v území a při plánování své 
činnosti bere v úvahu potřeby a očekávání partnerů získané zejména z průzkumů spoko-
jenosti (Model excelence EFQM). 

(2) Principy uvedené v odstavci 1 mohou být blíže upraveny v koordinační dohodě, je-
jíž vzor je uveden v příloze č. 1. Koordinační dohodu mohou uzavřít krajská ředitelství poli-
cie, útvary policie s celostátní působností, obvodní (místní) oddělení a další útvary a organi-
zační články určené ředitelem krajského ředitelství policie a ředitelem útvaru policie 
s celostátní působností. 

Čl. 3 

Realizace metody community policing  

K realizaci metody community policing se využívají postupy a jejich vyhodnocování, 
jejichž vzory jsou vypracovány po linii služby pořádkové policie 

a) metoda community policing se zavádí do praxe policie v souladu s přílohou č. 2, 

b) ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky zpracuje meto-
diku hodnocení a indikátory, které uveřejní na svých intranetových stránkách32), 

c) podle tohoto závazného pokynu se u organizačních článků policie postupuje přiměřeně 
s ohledem na početní stavy policistů (poklesne-li početní stav na 60% systemizovaného 
stavu), tím však není dotčeno vyhodnocování používání metody community policing.  

 

 

 

                                                             

32) http://ppportal.pcr.cz/rspp/prirucky.htm 



 

   

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se 

a) rozkaz policejního prezidenta č. 90/2007, kterým se vydává vzor „Dohody o vzájemné 
spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti“ a 

b) rozkaz policejního prezidenta č. 18/2008, kterým se zřizuje pracovní tým „COMMUNITY 
POLICING“. 

 

Čl. 5 

Účinnost 

Tento závazný pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009. 

Č. j. PPR-763-11/ČJ-2008-99UP 

Zpracovatel: ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republi-
ky. 

      Policejní prezident 

       v zastoupení 
       náměstek policejního prezidenta 
       pro uniformovanou policii 
       plk. Mgr. Ing. Ivan BÍLEK  v.r. 
 

 

Doporučená hesla pro evidenci: 

- community policing 

- principy metody community policing           

 

 

                                 

 

                                                                                      
 

 

 



 

   

                                                                                                                                 Příloha č. 6 

Dotazník ke zjištění spokojenosti s prací Policie jako služby veřejnosti 

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit tímto dotazníkem, jehož cílem je shromáždění podkladů 
pro bakalářskou práci na téma „Etika úředního jednání u Policie ČR“. Jedná se o zcela anonymní šet-
ření, a proto bych Vás ráda požádala o upřímnost při odpovědích na níže uvedené otázky.                                                              

Patřím do věkové skupiny: 
a) 15 – 20 let 
b) 21 – 65 let 
c) 66 a více  
 
Otázka č. 1 – Odkud nejčastěji získáváte informace o práci policie? (lze označit více možností) 
a) z internetu 
b) z médií (televize, reg. rozhlas) 
c) z tisku 
d) z besed s policisty 
e) z preventivních akcí policie 
Otázka č. 2 – Setkali jste se v posledních dvanácti měsících s nějakou těchto preventivní akcí po-
licie? (lze označit více možností) 
a) Doprava 
b) Drogová problematika 
c) Trestná činnost na seniorech 
d) s žádnou jsem se nesetkal 
Otázka č. 3 – Myslíte si, že boj s kriminalitou je jen věcí policie? (vyberte jednu z možností) 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano  
c) ne je věcí všech 
Otázka č. 4 – Kam se obrátíte v případě, že potřebujete pomoc policie?  
a) zavolám na linku 158 
b) zavolám na linku 112 
c) zavolám na linku městské policie 156 
d) telefonicky přímo na útvar policie 
e) osobně na útvar policie 
f) jinak  
Otázka č. 5 – Jak byste hodnotili policisty v místě bydliště? (označte nejvýstižnější) 
a) jsou profesionální                             rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím 
b) jsou nestranní                                   rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím  
c) jsou odpovědní                                 rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím 
d) jsou ohleduplní                                 rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím 
e) jsou bezúhonní                                 rozhodně ano   spíše ano  spíše ne   rozhodně ne  nevím 
f)  jsou všímaví                                     rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím 
g) nemají odlišný přístup k cizincům   rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím 
h) nemají odlišný přístup k menšinám-rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím 
i) odmítají korupční jednání                 rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím 
j) zachovávají mlčenlivost                    rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím 
k) Donucovací prostředky používají v souladu se zákonem 
                                                              rozhodně ano   spíše ano  spíše ne  rozhodně ne   nevím   
 
 
 
 
                                                            prosím otočte 
 



 

   

 
 
Otázka č. 6 – Myslíte si, že důležitým měřítkem práce policie je objasněnost trestných činů? 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano  
c) spíše ne  
d) rozhodně ne  
e) nevím   
Otázka č. 7 – Která oblast kriminality Vás nejvíce znepokojuje? 
a) Násilná trestná činnost  
b) Majetková trestná činnost 
c) Organizovaný zločin 
Otázka č. 8 – Myslíte si, že heslo „Pomáhat a chránit“ je výstižné? 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano  
c) spíše ne  
d) rozhodně ne  
e) nevím   
Otázka č. 9 – Důvěřujete policii? 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano  
c) spíše ne  
d) rozhodně ne  
e) nevím   
Otázka č. 10 – Co byste změnili na práci policie? 
a) Posílení pravomocí 
b) Více policistů v ulicích 
c) Větší náročnost přijímacího řízení při výběru uchazečů 
d) Důraz na morální hodnoty 
e) Nevím 
 
Zde je prostor pro Vaše další případné náměty:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Děkuji Vám za spolupráci a Váš čas. Jana Šímová 

 
 


