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ANOTACE 

Tato práce má za úkol vyjádřit obecnou charakteristiku pátrání po osobách a nastínit průběh 

jejího provádění, včetně popsání úkolů jednotlivých sloţek. Práce seznamuje se spoluprácí se 

státní správou a samosprávou, resp. jinými státními orgány, zejména státním zastupitelstvím 

a soudy. 

Cílem této bakalářské práce, je postihnout přínosy a nedostatky v oblasti pátrání po osobách 

v rámci působnosti Policie České republiky a ostatních institucí, které přímo či okrajově 

zasahují do této problematiky.  

V závěru se zabývám řešením systémových nedostatků a s tím souvisejících problémů, které 

tyto nedostatky přinášejí. 

Klíčová slova: pátrání, Policie České republiky, spolupráce, systém 

 

SUMMARY 

The task of this dissertation is to experss the general characteristic of  investigation for persons 

and outline the course of its implementation, including a description of the tasks of state 

organs. It introduces the cooperation with state and local governments, respectively other state 

authorities, particularly prosecutors and courts. 

 The aim of this thesis is to represent the benefits and dficiencies in the search for persons 

within the scope of Police of the Czech Republic and other institutions which are directly or 

marignally interloped in this matter. 

In the end I deal with solution of systemic deficienceis and related problems, which bring 

these shortcomings. 

Keywords: investigation, Police of the Czech Reublic, co-operation system 



 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

CP Celostátní pátrání 

ČR Česká republika 

e-ASF (ASF = Automated Search Facility) - automatický počítačový pátrací systém 

EU Evropská unie 

EUROPOL Evropský policejní úřad 

EZR Evropský zatýkací rozkaz globální systém pro mobilní komunikace 

GSM Globální systém pro mobilní komunikace 

INTERPOL Mezinárodní organizace kriminální policie 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

MZR Mezinárodní zatýkací rozkaz 

NC SIRENE Národní centrála zabezpečující mezinárodní spolupráci v Schengenském 

prostoru 

PČR Policie České republiky 

RZ Registrační značka 

SEUD (PSEUD) - informační systém evidence odcizených uměleckých děl 

SIRPIT (SIRENE picture transfer) - software pro přenos biologických údajů 

v telekomunikační síti Schengenského prostoru 

SIS Schengenský informační systém 

ÚO Most Územní odbor Most 

VIN Číselný identifikační údaj motorového vozidla 

VTOS Výkon trestu odnětí svobody 
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1. Úvod 

Jiţ od počátku zřízení oficiálních ozbrojených sloţek, které měly za úkol chránit 

pořádek, zdraví a ţivoty občanů, byla nedílnou součástí jejich náplně práce povinnost pátrat 

po pachatelích trestných činů, či po osobách jinak narušujících souţití mezi občany. V této 

souvislosti máme zaznamenány zmínky o pátrání jiţ v dobách četnictva. Mezi základní úkoly 

a poslání četníka patřilo také pátrání po zločincích a pachatelích těţkých policejních 

přestupků. Dále četníci zatýkali lupiče, vrahy, drţitele zakázaných zbraní, pašeráky, špiony 

apod. 

S rostoucím vývojem společnosti došlo současně také k „zdokonalení“ pachatelů a jimi 

páchaných trestných činů. Z tohoto důvodu se ozbrojené sloţky, které se touto problematikou 

zabývají, byly nuceny přizpůsobit a zdokonalovat své nástroje v boji proti společensky 

nepřizpůsobivým občanům. 

V současné době je jednou z oficiálních státních sloţek také Policie České republiky, 

která úzce spolupracuje s ostatními státními orgány, státní správou a samosprávou i nestátními 

organizacemi. Od těchto sloţek je oprávněna v rámci zákonem dané pravomoci vyţadovat 

patřičnou součinnost a spolupráci. 

Spolupráce v oblasti této problematiky není moţné zuţovat pouze na vnitrostátní 

spolupráci, ale s rostoucími potřebami je nutno spolupracovat téţ na mezinárodní úrovni. 

K tomuto jsou vyuţívány zejména specializované sloţky, které mají dostatečné oprávnění 

a vybavení. V rámci mezinárodní spolupráce se jedná především o předávání informací 

v tzv. informačních tocích, prostřednictvím speciálních uzavřených informačních systémů. 

Mezi základní úkoly Policie České republiky patří, mimo jiné, pátrání vyjádřené jako 

specifická bezpečnostní kriminalistická činnost. Ta tvoří ucelený systém vzájemně sladěných 

postupů, úkonů a opatření zaměřených na nacházení hledaných objektů. Podle potřeby i na 

jejich zajištění, jestliţe jich je třeba k trestnímu řízení nebo pro jiný významný účel, daný 

podle zákona. 
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2. Popis a struktura systému pátrání Policie České republiky 

Pátrání, které je prováděno v rámci působnosti Policie České republiky lze vymezit 

jako soustavu organizačních, administrativně evidenčních, operativně pátracích opatření 

a vyšetřovacích úkonů zaměřených k nalezení objektů, po kterých se pátrá. S ohledem na 

podstatu a cíl musí být objekt pátrání materiálně a reálně určitelný. Výše uvedené má značný 

význam v kriminalistické činnosti a představuje nedílnou součást kaţdodenního výkonu 

sluţby. Stává se účinným nástrojem v boji proti kriminalitě nejen pro svoji represi, ale také 

z pohledu prevence. Je jedním ze základních úkolů stanovených zákonem č. 273/2008 Sb. 

o Policii České republiky. 

Jestliţe hovoříme o pátrání po osobách, máme na mysli zejména pátrání po 

konkrétních hledaných a pohřešovaných osobách, totoţnostech neznámých osob, mrtvolách, 

částí lidského těla a kosterních nálezů. V souvislosti s pátráním po hledaných a pohřešovaných 

osobách pátráme také po pobytu těchto osob. 

Hovoříme-li o pátrání po věcech, jedná se zejména o silniční motorová vozidla, 

tabulky registrační značky, zbraně, předměty kulturní hodnoty a další věci důleţité pro trestní 

či jiná řízení. 

2.1 Hierarchie pátracích složek Policie České republiky a jejich úkoly 

Hierarchie sloţek u Policie České republiky, které se přímo podílejí na pátrání po 

osobách a věcech, jsou sestaveny od orgánů s celostátní působností aţ po orgány základních 

útvarů. Ty provádějí konkrétní dané úkoly stanovené nadřízeným subjektem v rámci svého 

teritoria. Nejvyšším organizačním článkem, mající na starosti pátrání, je Úřad sluţby 

kriminální policie a vyšetřování se sídlem v Praze. Nově je systemizace postavena na zřízení 

čtrnácti krajů, kde na krajských ředitelstvích sídlí Odbory krajských ředitelství. Na dřívějších 

okresních ředitelstvích byly nově zřízeny Územní odbory sluţby. Posledními v hierarchii 

sloţek v rámci pátrání jsou základní organizační články, mezi které řadíme Obvodní oddělení, 

Oddělení hlídkových sluţeb, Oddělení cizinecké policie atd. 
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Stranou výše uvedených organizačních článků dále stojí Ředitelství pro zbraně 

a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky, Operační střediska a Cílené 

pátrání. 

Úřad sluţby kriminální policie a vyšetřování je nejvyšší organizační článek pátrání po 

osobách a věcech, který odpovídá za stav a úroveň pátrání v rámci celostátní působnosti. 

Je metodickým článkem pro veškeré útvary, zejména Odborů krajských ředitelství. 

Odbor krajského ředitelství je niţším článkem v hierarchii pátrání po osobách 

a věcech. Odpovídá za stav a úroveň pátrání v rámci své působnosti, tedy působnosti v daném 

kraji. Metodicky řídí a organizuje činnost podřízených sloţek, zejména Územního odboru 

sluţby. 

Územní odbor sluţby je nejniţším řídícím organizačním článkem, který odpovídá za 

stav a úroveň pátrání v rámci své působnosti. Tento odbor přímo řídí a koordinuje pátrání 

v rámci vymezeného území. Základním organizačním článkům ukládá úkoly, resp. opatření, 

poskytuje potřebnou součinnost a metodickou pomoc. Jedná se o součást, která zajišťuje 

vkládání do systému celostátního pátrání a jeho odvolávání. 

Základní organizační články jsou v této oblasti přímo podřízené územním odborům 

sluţby, a jsou posledním článkem v organizační struktuře při řešení této problematiky. Jedná 

se o základní organizační články, jeţ přijímají oznámení a v rámci své působnosti provádějí 

přímý výkon sluţby. 

Ředitelství sluţby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České 

republiky je metodický a řídící článek, který koordinuje a kontroluje výkon pátrání po 

zbraních. 

Operační střediska, v době mimo pravidelnou pracovní dobu, organizují a koordinují 

neodkladná opatření související s pátráním. Plně v tomto zastupují Územní odbor sluţby. 

Oddělení cíleného pátrání je specializovaným útvarem, který se v rámci své působnosti 

věnuje přímému výkonu sluţby s cílem realizace daného úkolu. 
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2.2 Popis a struktura objektů pátrání 

Pátrací činnost je determinována zvláštností plněných úkolů, hledaných objektů, 

pouţívaných forem a prostředků, jakoţ i kriminalisticko-taktickými hledisky. Jedním z tohoto 

druhu pátrání, je pátrání podle charakteru hledaného objektu. V současné době je problematika 

zabývající se touto oblastí dělena do třech základních úkolů. 

2.2.1 Pátrání po osobách 

Osoba hledaná, jež ve svém názvu obsahuje 

 osoba, na kterou vydal soud příkaz k zatčení 

 osoba, na kterou vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody 

 osoba, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz 

 osoba, na kterou byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz 

 osoba, na kterou vydal státní zástupce příkaz k zadrţení, resp. předběţný souhlas se 

zadrţením 

 vězeň, který uprchl ze zařízení pro výkon trestu nebo pro výkon vazby či se do tohoto 

zařízení nevrátil z povoleného pobytu 

 vojenský zběh, resp. voják v činné sluţbě, který se svévolně vzdálil a vyhýbá se 

vojenské sluţbě 

 osoba, která uprchla ze zařízení pro výkon ochranného léčení nebo ochranné výchovy, 

kam byla umístěna na základě rozhodnutí soudu 

 osoba, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců 

 osoba s prokazatelně nakaţlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení 

Osoba pohřešovaná, jež ve svém názvu obsahuje 

 osoba, k níţ bylo učiněno oznámení o pohřešování, není známo místo jejího pobytu 

a není podezřelou 

 svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné péče, 

který má soudem nařízenou ústavní výchovu 
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 ţadatel o udělení azylu, který v průběhu řízení o udělení azylu svévolně opustil 

azylové zařízení [7]. 

Tělesné ostatky, jež ve svém názvu obsahují 

 mrtvola, část lidského těla nebo kosterní nález, kdy totoţnost nebyla v průběhu 

ohledání a prvotních úkonů zjištěna 

2.2.2 Pátrání po pobytu osob 

Jedná se o pátrání po pobytu osob, jejichţ účast je nezbytná na úkonech trestního, 

občanskoprávního nebo správního řízení. 

2.2.3 Pátrání po věcech 

Tímto pátráním se rozumí pátrání po věcech, jimiţ jsou silniční motorová vozidla, 

tabulky registračních značek, zbraně, předměty kulturní hodnoty a další věci 

s charakteristickými vlastnostmi, kterými je lze rozlišit od ostatních. 
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3. Rozbor systému pátrání po osobách u Policie ČR 

Pátrání po osobách je jedním z kaţdodenních úkolů policisty vykonávajícího svoji 

pracovní činnost. Lze ji rozdělit na tzv. výkonnou činnost, výkonné pátrání a na 

administrativní činnost, administrativní pátrání. 

Výkonné pátrání 

Tato činnost je charakteristická svou soustavností a cílevědomostí, obsahuje 

shromáţdění potřebných údajů, jejich vyhodnocení a následnou realizaci účelných opatření 

a úkonů. Je zaměřena na vypátrání daného cíle, tedy konkrétní osoby či tělesných ostatků, 

resp. totoţnost osoby, jeţ nebyla v průběhu ohledání a prvotních úkonů zjištěna. 

Nejčastějším způsobem je tzv. osobní pátrání. To představuje přímé terénní pátrání 

s vyuţitím místní a osobní znalosti. Při tomto je velmi důleţitá spolupráce s občany 

a institucemi státního i nestátního charakteru. Důraz je kladen zejména na fyzické zjištění 

a zajištění osob, ale také na získání poznatků o objektech a úkrytech, které osoba vyuţívá či 

vyuţívala. 

Mezi další formy výkonného pátrání patří kontrola osob, domovní a osobní prohlídky, 

cílené pátrání a přeshraniční pronásledování. 

Samostatnou kapitolou výkonného pátrání jsou tzv. pátrací akce. Tento způsob 

realizace je vyuţíván zejména v případech, kdy lze mít důvodně za to, ţe osoba, popřípadě 

tělesné ostatky se nacházejí v konkrétní dané lokalitě. Pátrací akce je vyuţívána především při 

pátrání po uprchlém vězni, při pronásledování nebezpečného pachatele či při hledání 

pohřešované osoby. Při zmíněných akcích vţdy dochází k nasazení většího počtu sil 

a prostředků Policie České republiky. Z uvedených důvodů je nutné pro vyhlášení tohoto 

opatření splnit patřičné podmínky. 

Pátrání je třeba zahájit vţdy aktuálně, v co nejkratší době od zjištěných skutečností 

a musí být předpoklad pro vypátrání objektu v určité lokalitě. Při výkonu pátrací akce dochází 

např. k uzavření určitého prostoru a místa pravděpodobného výskytu objektu pátrání. V těchto 

místech dochází ke zvýšené kontrole osob, k omezení dopravy a kontrole dopravních 
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prostředků, jsou tvořeny tzv. clony. Nedílnou součástí těchto akcí je také vyuţití technických 

prostředků, kterými jsou optické dalekohledy, dalekohledy pro noční vidění, mobilní telefony, 

GPS navigace, vrtulník s termovizní apod. 

Pátrací akce jsou velmi náročné na řízení a organizaci, zejména v okamţiku účasti 

několika sluţeb, na kterých je přímo závislý úspěch celé akce. 

Administrativní pátrání 

Jestliţe hovoříme o administrativním pátrání, jedná se o soubor činností uskutečněných 

pomocí různých administrativně pátracích prostředků a pomůcek. Podstatou této činnosti je 

vytvoření a vyuţívání informačních systémů, resp. soustředěných informací. Ty jsou důleţité 

pro pátrání. Jedná se zejména o různé kriminalisticko-technické prostředky, pátrací pomůcky, 

informační systémy a zveřejňování v hromadných sdělovacích prostředcích. 

V pátracím procesu je, kromě jiţ zmíněného, nezbytné dodrţení tzv. taktických zásad. 

Mezi tyto patří především plánovitost, utajenost, operativnost neboli včasnost a rychlost. Jako 

další k nim řadíme součinnost zúčastněných sloţek a spolupráce s ostatními státními 

i nestátními organizacemi, resp. spolupráce s veřejností. Kromě taktických zásad je 

povinností, a to vychází jiţ z podstaty práce policie, dodrţovat zásady zákonnosti provedených 

opatření a úkonů. 

Plánovitost pátrání 

Jako základním a rozhodujícím předpokladem pro dobré provedení úkolů 

vyplývajících z potřeb pátrání, je bezesporu vytvoření tzv. pátracích verzí. Tyto tvoří základní 

kámen postupů, od kterých se odráţí další směr či směry směřování činnosti policistů. 

Následujícím předpokladem pro úspěšné zvládnutí akce je alespoň mírně reálná šance nalezení 

hledaného objektu, tedy ţe objekt skutečně existuje, má dané znaky, kterými lze objekt odlišit 

od ostatních. Důleţité je získávání a soustřeďování relevantních informací a na základě jejich 

vyhodnocení stanovení budoucího postupu. 

Z operativního pohledu je podstatné nejen získání informací o místě a době, kde a kdy 

se objekt pátrání nachází, ale také jsou důleţité psychologické vlastnosti, kterými objekt 
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disponuje. Hovoříme zejména o psychologickém portrétu osoby, kdy je důleţité modelování 

pravděpodobného chování, popř. předpokládaného kladeného odporu při zatýkání. Je nutné 

situaci posuzovat z pohledu místa i jiných osob, které mohou mít zájem na ukrývání 

hledaných objektů (příbuzní hledané osoby, spolupachatelé apod.). 

Utajenost pátrání 

Jedním z důleţitých faktorů ovlivňujících celkový výsledek a kvalitu pátrání je 

utajenost pátrání. Jedná se především o utajení směrů pátrání, metod a prostředků. Je velkým 

otazníkem do jaké míry by měla být veřejnost seznámena s hledanými objekty, kdy na jednu 

stranu jde o ochranu obyvatel a na straně druhé stojí operativní záleţitosti. V neposlední řadě 

je významná informační selekce vůči samotným příslušníkům policie, a to z důvodu utajení 

plánované operativní akce. 

Operativnost pátrání 

Operativnost pátrání tvoří v podstatě schopnost se do určité míry efektivně 

přizpůsobovat daným podmínkám, které jsou dané situací kolem hledaného objektu. Jde 

především o to, včas a správně se rozhodnout, jak v dané situaci zareagovat. Z pohledu 

operativnosti patří mezi nejdůleţitější akceschopnost a rychlost pátracích orgánů a zároveň 

účelné vyuţití sil a prostředků [6]. 

3.1 Stupně vyhlášeného pátrání  

Místní pátrání 

Základním stupněm pátrání vedeného v rámci omezeného teritoria daného územního 

odboru, je tzv. místní pátrání. Zde jsou vyhlášeny osoby důleţité pro trestní či přestupkové 

řízení, které se provádí v daném územním odboru. V tomto smyslu se jedná především 

o osoby, u kterých je dán důvod předvedení, zajištění, zadrţení nebo se pátrá po jejich pobytu. 
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Celostátní pátrání 

Mezi další stupeň pátrání z pohledu územního rozsahu řadíme celostátní pátrání. Ve 

svém názvu vystihuje celostátní působnost pátrání po osobě, která můţe být důleţitá také pro 

jiný subjekt neţli je Policie České republiky. Do databáze se zaznamenávají osoby hledané 

a pohřešované, mrtvoly, části lidského těla a kosterní nálezy. V souvislosti s pátráním po 

osobách se dále pátrá a do systému vkládá ţádost o zjištění pobytu osob, jejichţ účast je 

nezbytná na úkonech trestního, občanskoprávního či přestupkového řízení. 

Mimořádné pátrací opatření 

V rámci celostátního pátrání se v případech hodných zřetele vyhlašuje tzv. mimořádné 

pátrací opatření. Má za úkol zvýraznit důleţitost pátrání po daném objektu. Hledaným 

objektem bývá zejména pohřešovaná nezletilá osoba, u které je důvodná obava spočívající 

v ohroţení ţivota či zdraví. Kromě toho se opatření vyhlašuje při pátrání po nebezpečném 

pachateli, zvlášť nebezpečném recidivistovi, uprchlém vězni apod. 

Mezinárodní pátrání 

Posledním druhem v hierarchii pátrání z pohledu územního rozsahu je mezinárodní 

pátrání, tedy pátrání, které přesahuje hranice České republiky, viz. Kapitola 3.4. 

3.2 Formy vyhlášeného pátrání 

Jestliţe hovoříme o formách pátrání, máme na mysli konkrétní zákonné kroky, které je 

policie povinna učinit k danému objektu pátrání. Nelze tedy osobu, která je podezřelá, 

obviněná, či pouhým svědkem, omezit na jejích právech a bez opory v zákonech jej omezovat 

na osobní svobodě. Z výše uvedeného vyplývají určitá oprávnění a povinnosti daná zákonem 

jak pro policii, tak pro zmíněný objekt pátrání. 

Jednou, dá se říci základní formou pátrání, je pátrání po pobytu osob. Jak jiţ zmíněno 

v předchozích kapitolách, jedná se o osoby, které jsou důleţité pro určité procesní úkony. 

Těmito mohou být jak osoby podezřelé ze spáchání nějakého skutku, tak také svědci události 

či poškození. 
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Policie České republiky, v rámci pravomoci dané zákonem, disponuje určitými 

oprávněními, která přímo souvisejí s omezením osob na jejich svobodě. V případě, ţe je 

vypátrán pobyt osoby, resp. osoba samá, a na výzvu se bez dostatečné omluvy nedostaví 

k podání vysvětlení, či jiným procesním úkonům, je moţné tuto osobu omezit na svobodě. 

Jedním z těchto nástrojů k omezení osoby na osobní svobodě je institut 

tzv. předvedení. Toto oprávnění upravují různé právní předpisy a to zejména zákon 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním nebo 

zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. 

Daného nástroje se vyuţívá, jestliţe se osoba na výzvu bez dostatečné omluvy 

nedostaví k podání vysvětlení či jednání před soudem, nemůţe či nechce prokázat při kontrole 

svoji totoţnost. V těchto případech se můţe jednat jak o osobu svědka, poškozeného, 

podezřelého, obviněného, tak o osobu povinnou z nějakého důvodu, daného zákonem, 

prokázat svoji totoţnost. 

Mezi další oprávnění Policie České republiky v souvislosti s pátráním po osobách patří 

institut tzv. zajištění. Jedná se o oprávnění dané podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky. Z tohoto titulu je moţno zajistit osobu, která utekla z výkonu ochranného léčení, 

z výkonu trestu odnětí svobody, ústavní výchovy, ochranné výchovy, předběţného opatření 

nebo zabezpečovací detence. 

Oprávnění policie k omezení osoby podezřelé na osobní svobodě v rámci pátrání po 

osobách je dáno institutem tzv. zadrţení. Jedná se o oprávnění dané podle zákona 

č. 141/61 Sb., kdy je pro tento účel vyuţíván s předchozím souhlasem státního zástupce, dle 

§ 76 odst. 1, zmíněného zákona. 

Řadu oprávnění k omezení osobní svobody uzavírá oprávnění omezit konkrétní osobu 

na osobní svobodě dle zákona č. 141/61 Sb. Jedná se o osoby, na které vydal soud Příkaz 

k zatčení či Příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. V těchto případech vyhlašuje 

policie pátrání za účelem vypátrání osoby a dopravení k příslušnému soudu, resp. do určené 

věznice k výkonu trestu odnětí svobody. 
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3.3 Vnitrostátní spolupráce 

Při plnění úkolů Policie České republiky úzce spolupracuje s bezpečnostními sbory, 

orgány veřejné správy, ozbrojenými sloţkami ČR, jakoţ i s fyzickými a právnickými osobami. 

Jedná se především o spolupráci s obcemi, potaţmo obecní či městskou policií, s fyzickými 

a právnickými osobami vykonávající činnosti v oblasti prevence kriminality, řešení následků 

krizových situací a sociálně patologických jevů, vzdělávacích aktivit, poskytování péče, 

podpory a pomoci obětem trestných činů apod. 

Taktéţ v rámci plnění povinností vyplývajících z pátrání po osobách je policie 

kompetentní vyţadovat od osob a orgánů věcnou a osobní pomoc. Pro účely zahájeného 

pátrání po pohřešované či hledané osobě, po totoţnosti neznámé mrtvoly či osoby neznámé 

totoţnosti je Policie České republiky oprávněna poţadovat poskytnutí provozních 

a lokalizačních údajů od fyzické nebo právnické osoby poskytující tyto sluţby. 

Pro účely jiţ zahájeného pátrání po pohřešované nebo hledané osobě má policie právo 

poţadovat od bankovního ústavu předávání informací o pouţívání či pouţití elektronického 

platebního prostředku a od zdravotních pojišťoven poskytnutí údajů o místě a době poskytnutí 

zdravotní péče k dané osobě. Veškeré instituce, orgány a osoby jsou, v rámci povinnosti 

stanovené zákonem, povinni ţádostem vyhovět. 

Spolupráce s veřejností 

Spolupráce s veřejností při pátrání po osobách spočívá především v informovanosti 

občanů a to ze dvou pohledů. Informace mohou přispět k zvýšení bezpečnosti občanů a to tím, 

ţe jsou informování např. o nebezpečnosti hledaného pachatele. Druhým bezesporu důleţitým 

faktorem spolupráce je, ţe hledaná osoba je v interakci se svým prostředím a tím vzniká šance, 

ţe se mezi ostatními občany prozradí a bude dopadena. 

Při spolupráci s veřejností se v kaţdém okamţiku musí zohlednit stupeň utajenosti 

pátrání. S ohledem na konkrétní situaci nelze zveřejnit veškeré informace, kterými policie 

disponuje. Styk a spolupráce s veřejností v oblasti elektronické komunikace je zabezpečen 

především na portálu Policie České republiky, www.policie.cz. Zde jsou také průběţně 

aktualizovány informace o hledaných a pohřešovaných osobách. 

http://www.policie.cz/
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3.4 Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní spolupráce policejních orgánů je jiţ velmi starou záleţitostí. Tato 

spolupráce je závislá nejen na úrovni daného státu, resp. ozbrojených sloţek. Rovněţ je dána 

politickým zřízením a ekonomickými moţnostmi jednotlivých států. Ne vţdy je spolupráce na 

poţadované úrovni. Je skutečně odvislá od konkrétních případů. V minulosti při uzavření 

hranic naší republiky, v některých případech dokonce oplocení, byla situace v oblasti pátrání 

po osobách mnohem jednodušší, neţli je tomu dnes. 

Vstupem České republiky do EU a pozdějším přistoupením do Schengenského 

prostoru, byl vytvořen prostor pro „neomezené“ cestování občanů přistoupivších zemí. S tímto 

bezesporu pozitivním znakem vznikla nutnost se adaptovat na nové prostředí a zvýšit 

mezinárodní spolupráci v oblasti policejní činnosti. Nemohla se nedotknout také oblasti 

pátrání, potaţmo pátrání po osobách. 

Policie České republiky spolupracuje se svými zahraničními protějšky na různých 

úrovních. Ústředním orgánem mezinárodního styku v rámci policie je Policejní prezidium. 

Spolupráce týkající se pátrání po osobách je centrálně zajišťována několika příslušnými 

národními centrálami. Při plnění svých úkolů policie spolupracuje s mezinárodními 

organizacemi, jako jsou Interpol, Evropský policejní úřad, zahraniční bezpečnostní sbory, 

příslušné organizace a instituce Evropské unie a další zahraniční subjekty. 

V České republice byly do dnešního dne v rámci Policejního prezidia vytvořeny tři 

organizační celky pro styk se zahraničními partnery. Jsou jimi, Národní centrála SIRENE, 

Národní jednotka Europol a Národní ústředna Interpolu. 

Centrála „ SIRENE “ 

Tato centrála je součástí Úřadu sluţby kriminální policie a vyšetřování se zabývá 

mezinárodním stykem v rámci Schengenského prostoru. Zabezpečuje především kooperaci při 

pátrání cestou Schengenského informačního systému, coţ je v podstatě evropská pátrací 

databáze. Úzce spolupracuje se svými zahraničními protějšky, z ostatních centrál SIRENE. 

Svou nepřetrţitou činností zajišťuje okamţitý přísun informací o hledaných objektech 
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v zahraničí. V tomto směru je k dispozici nejen příslušníkům Policie České republiky 

a zahraničním policistům, ale také celní správě, státnímu zastupitelství a justičním orgánům. 

Národní centrála SIRENE plní úkoly spojené s přeshraničním pronásledováním 

a sledováním Po vyhlášení celostátního pátrání v České republice vyhlašuje mezinárodní 

pátrání v rámci své působnosti a plní úkoly dané na základě Evropského zatýkacího rozkazu. 

V těchto zmíněných oblastech je jediným ústředním orgánem v jednotlivých státech [8]. 

Jednotka „ Europol “ 

Tato centrála provádí svoji činnost na základě Smlouvy o Evropské unii, článku 

o zřízení Evropského policejního úřadu. Europol soustřeďuje informace, které jsou jí 

poskytovány a v rámci daného oprávnění je poskytují uţivatelům. Jedná se o orgán zajišťující 

podklady pro výkonné organizační články, kterým poskytují informace dle jednotlivých 

oprávnění a stupně utajení. 

V současné době prochází Evropský policejní úřad řadou zásadních změn. 

K 1. lednu 2010 přešel na nový právní základ a stal se agenturou Evropské unie. Od tohoto 

roku také platí nová strategie obsahující hodnoty, poslání a vize na období let 2010 aţ 2014. 

V současné době rovněţ probíhá výstavba nového sídla agentury v nizozemském Haagu. 

Příchodem roku 2010 Europol začal pouţívat nové logo symbolizující nově nastolenou 

etapu tohoto úřadu [9]. 

Národní ústředna Interpol 

Interpol představuje mezinárodní organizace kriminální policie. Je největší policejní 

organizací na světě zabezpečující policejní spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi 

smluvními státy organizace. V současné době sdruţuje 184 členských států. Organizace 

vyuţívá čtyř oficiálních jazyků: francouzštiny, španělštiny, angličtiny a arabštiny. Generální 

sekretariát instituce sídlí od roku 1989 ve francouzském Lyonu. Jeho hlavní úkol spočívá 

v souladu se statutem, ve spolupráci členských států v boji proti trestné činnosti. Nedílnou 

součástí spolupráce je také oblast pátrání představující samostatnou kapitolu mezinárodní 

spolupráce v rámci působnosti Interpolu [10]. 
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Hlavní rozdíly mezi složkami mezinárodní spolupráce 

Hlavním úkolem SIRENE je podpora pátrání po hledaných osobách a věcech 

cestou SIS, dostupného přímo všem bezpečnostním sloţkám členských států. SIRENE také 

zajišťuje výměnu kriminálně relevantních informací a další činnosti (přeshraniční sledování 

apod.) s cílem kompenzovat otevření hranic v Schengenském prostoru, na jehoţ území je 

činnost SIRENE zaměřena. Interpol zprostředkovává ţádosti o pátrání a vyměňuje informace 

v celosvětovém měřítku. Spolupráce je nastavena tak, aby byla proveditelná ve všech 

členských státech. Europol je zaměřen výhradně na nejzávaţnější organizovanou trestnou 

činnost, týkající se členských států EU, coţ umoţňuje sdílení operativních (utajovaných) 

informací. 

3.5 Využití sil a technických prostředků 

Problematika pátrání po osobách se opírá především o interní síly a prostředky Policie 

České republiky. Mezi tyto bychom mohli bezesporu na prvním místě zařadit lidský potenciál. 

Při provádění pátrání po osobách je vyuţíváno mnoho různorodých sil a prostředků. 

Prostředky pátrání jsou informační systémy (viz. Kapitola 3.6), podpůrné operativně pátrací 

prostředky, pátrací pomůcky, sluţební psi, zveřejnění v hromadných sdělovacích prostředcích, 

kriminalisticko-technické prostředky, sluţební vrtulníky a další technické prostředky. 

Vyuţívání sil a prostředků pro účely pátrání by mělo být vţdy účelné a efektivní. 

Pokaţdé se musí přihlíţet ke konkrétním skutečnostem, operativně vyhodnotit situaci 

a přijmout patřičná opatření vedoucí ke zdárnému vyřešení situace. Způsob realizace bude 

odlišný při pátrání po pohřešované přestárlé osobě, která svévolně opustila nemocniční 

zařízení. Rozdílná opatření budou přijata při pátrání po uprchlém vězni z nápravného zařízení. 

S tímto také souvisí vyuţití zmíněných sil a prostředků, které se liší případ od případu. 

3.6 Informační systémy 

Policie České republiky disponuje či vyuţívá mnoho informačních systémů, které 

sama spravuje, či ze kterých pouze čerpá informace potřebné k její činnosti. Toto čerpání musí 

být v souladu s platnou legislativou a informace z nich získané je nutné vyuţít pouze pro 
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sluţební účely. Z těchto důvodů jsou také pouţívané informační kanály uzavřeny a patřičně 

zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci či vstupu. Kaţdý ze zaměstnanců či příslušníků 

Policie České republiky má přístupy do informačních systémů nastaveny dle platných 

interních aktů řízení, v návaznosti na  vykonávanou činnost a sluţební či pracovní zařazení. 

V souvislosti s vyuţíváním informačních systémů u Policie České republiky, byla 

zřízena Centrála informatiky a analytických procesů Sluţby kriminální police a vyšetřování. 

Tato je vrcholným organizačním a řídícím celkem policie odpovídajícím za oblast 

vyuţitelnosti informačních prostředků při zpracovávání informací, poznatků a záznamů 

zabezpečujících plnění úkolů policie ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. 

3.6.1 Vnitrostátní informační systémy 

Informační systém pátrání po osobách 

Jedná se o interní databázi osob, po kterých se pátrá na území České republiky, 

případně můţe být k celostátnímu pátrání připojeno pátrání mezinárodní. V případě, ţe se 

jedná o osobu hledanou či pohřešovanou je automaticky přenesena do databáze pátrání po 

osobách na portálu www.policie.cz. 

Informační systém pátrání po uměleckých dílech - SEUD ( PSEUD ) 

Tento informační systém vznikl z důvodu nutnosti evidence odcizených uměleckých 

děl. Zejména po roce 1989 byl zaznamenán prudký nárůst kriminality v oblasti krádeţí 

předmětů kulturního dědictví. Byl vypracován model společného projektu ministerstev kultury 

a vnitra tehdejšího Československa. Na jeho základě bylo jiţ v roce 1991 vyhlášeno společné 

výběrové řízení na vybudování bezpečnostního multimediálního databázového systému. Ve 

výběrovém řízení uspěla firma, jejíţ koncept byl postaven na počítačích Apple. 

Na podzim roku 1992 došlo ke spuštění zkušebního provozu systému SEUD. Tento 

vychází z formuláře Interpolu, jímţ jsou popisovány hledané movité památky. Byl 

vyčerpávajícím způsobem, při dodrţení mezinárodních standardů, popsán umělecký předmět 

a doplněn v databázi o obrázky předmětu a jeho případných charakteristických znaků. Na jaře 

http://www.policie.cz/
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roku 1993, po zániku Československa, došlo k nasazení systému do ostrého provozu a jeho 

zařazení do oficiálních kriminalistických databází [11]. 

Dne 1. 12. 2009 byla spuštěna nová aplikace Portál systému evidence odcizených 

uměleckých děl Policie České republiky v prostředí sítě INTERNET, tzv. PSEUD. 

Informační systém pátrání po odcizených mobilních telefonech 

Systém obsahuje informace o odcizených mobilních telefonech, u kterých majitel 

zaţádal policii o zablokování ve veřejné GSM síti všech operátorů působících na území České 

republiky. Policie České republiky má právo odcizený mobilní telefon do systému nezařadit, 

například pokud by to ztíţilo vyšetřování. Informace je automaticky přenesena do databáze 

pátrání po odcizených mobilních telefonech na portálu www.policie.cz. 

Informační systém pátrání po odcizených motorových vozidlech, včetně motocyklů 

Systém zahrnuje údaje pouze o osobních motorových vozidlech, včetně motocyklů, 

která byla odcizena na území České republiky a jejichţ odcizení bylo oznámeno Policii České 

republiky ve lhůtě tří let před dnem aktualizace databáze. Informace o odcizení motorového 

vozidla je automaticky přenesena do databáze týkající se této problematiky na portálu 

www.policie.cz. Zde lze vyhledat odcizené vozidlo podle RZ, čísla motoru, VIN a podvozku. 

Policie České republiky si vyhrazuje právo nezařadit do systému odcizené motorové 

vozidlo (motocykl), pokud je to nutné pro plnění jejich úkolů dle zákona. 

Informační systém pátrání po neplatných občanských průkazech 

V této databázi jsou zaznamenány občanské průkazy evidované jako ztracené, 

odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty 

nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech. Informace je opět automaticky 

přenesena do databáze týkající se této oblasti na portálu www.policie.cz. 

http://www.policie.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.policie.cz/
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Informační systém pátrání po ztracených služebních průkazech 

Databáze obsahuje seznam ztracených sluţebních průkazů zaměstnanců Ministerstva 

vnitra ČR, příslušníků Policie ČR a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. Informace 

je taktéţ automaticky přenesena do databáze týkající se této problematiky na portálu 

www.policie.cz [11]. 

3.6.2 Informační systémy využívané na základě mezinárodní spolupráce 

Vyuţívání informačních systémů na základě mezinárodní spolupráce vychází 

z uzavřených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, ke kterým dobrovolně 

přistoupila. Z daného titulu pro ČR vycházejí nejen moţnosti vyuţívání těchto systémů, ale 

také povinnosti při jejich spravování. Z více pouţívaných informačních systémů bych rád 

zmínil zejména níţe uvedené, které se bezprostředně dotýkají mezinárodní spolupráce se 

zaměřením také na pátrání po osobách. 

Informační systémy využívané na základě mezinárodní spolupráce při NC SIRENE 

Přístupem ČR do Schengenského prostoru vznikla v podmínkách bez kontrol na 

vnitřních hranicích potřeba přenosu informací mezi jednotlivými stranami. Na vyřízení ţádostí 

mezi těmito stranami je dána lhůta dvanácti hodin. Nepřetrţitý provoz a tok informací do 

potřebných informačních systémů a databází jsou samozřejmostí. NC SIRENE pracuje 

s osobními údaji a zároveň s citlivými policejními informacemi. Z těchto důvodů zde platí 

velmi přísné normy na jejich ochranu. Vyţaduje se především vysoké zabezpečení prostor 

a vysoké zabezpečení uchovaných informací. Přenos poskytovaných informací probíhá po 

zvláštní zabezpečené komunikační síti, vyhrazené pouze pro předávání záznamů v SIS. Pro 

předávání biometrických údajů (otisky prstů, fotografie) slouţí v rámci uvedené sítě specifický 

software SIRPIT (SIRENE Picture Transfer). 

http://www.policie.cz/
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Informační systémy využívané na základě mezinárodní spolupráce při INTERPOLU 

Telekomunikační síť 

INTERPOL disponuje moderní globální telekomunikační sítí I-24/7, která zabezpečuje 

nepřetrţité spojení mezi jednotlivými členskými státy této organizace. K zajištění tohoto 

spojení je síť rozčleněna na dané komunikační zóny, jeţ omezují náklady na přenos dat, a co 

nejvíce urychlují informační toky. Jedná se o níţe uvedené zóny: 

 ZÓNA 2:  EVROPA, SEVERNÍ AFRIKA 

 ZÓNA 3:  BLÍZKÝ VÝCHOD 

 ZÓNA 4:  JIŢNÍ AMERIKA 

 ZÓNA 5:  AFRIKA 

 ZÓNA 6:  SEVERNÍ AMERIKA 

 ZÓNA 7:  ASIE 

 ZÓNA 8:  STŘEDNÍ AMERIKA 

 ZÓNA 9:  AUSTRÁLIE, OCEÁNIE 

Česká republika se k síti I-24/7 připojila v roce 2003. Dnes je součástí tohoto 

informačního systému všech 187 zemí INTERPOLU [10]. 

Systém e-ASF 

Pomocí automatického počítačového pátracího systému e-ASF můţe kaţdá ústředna 

členského státu získat informace z dostupných mezinárodních databází. Jedná se o databáze 

hledaných osob nebo odcizených motorových vozidel. 

Lustraci v tomto systému mohou provádět pouze pověřené osoby, na základě ţádosti 

smluvních stran. 
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4. Návrh možných zlepšení 

Přestoţe je systém pátrání po osobách u Policie České republiky na dobré úrovni, 

objevuje se celá řada problémových míst, na které by bylo dobré se do budoucna zaměřit 

a přehodnotit jejich fungování. Jedná se nejen o záleţitosti v rámci resortu Ministerstva vnitra, 

ale také dalších, které se přímo či okrajově problematikou pátrání po osobách zabývají. Jedná 

se především o níţe uvedené problematiky, které jsem se pokusil na některých příkladech 

zdokumentovat. Řešení je provedeno z mého pohledu a na základě osobních zkušeností, jak 

s přímým výkonem sluţby, tak s řídící činností u Policie České republiky. 

4.1 Zlepšení legislativního stavu 

Policie České republiky se dnes nachází v nelehké situaci. Jsou na ni kladeny úkoly 

a vznášeny poţadavky, které jen stěţí můţe v dostatečné míře a kvalitě vyřešit. Mnohokráte 

bylo ze strany zákonodárců slibováno, ţe situace u Policie České republiky se vyřeší ke 

spokojenosti nejen samotných policistů a občanských zaměstnanců. Především, ţe reformou 

policie dojde ke zlepšení její sluţby ve vztahu k občanům. Policie České republiky se potýká 

s nedostatkem jak finančních prostředků, tak s nedostatkem kvalitních, lépe řečeno 

kvalifikovaných odborníků. 

V dnešní době, kdy má Česká republika extrémně vysoký dluh státního rozpočtu, lze 

jen těţko předpokládat, ţe těmito otázkami se bude někdo skutečně zabývat. Slibované 

zlepšení nepřineslo ani přijmutí nového zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Zde mělo dojít dle slov tehdejšího ministra vnitra k oproštění policie od administrativních 

úkonů. Dále se měly odstranit záleţitosti týkající se doručování různých písemností od soudů 

a jiných institucí. Policisté, kteří v té době měli vykonávat sluţbu občanům, suplovali a do 

dnešní doby stále nahrazují práci České pošty. 

Jen stěţí lze navrhnout řešení, která by se mohla realizovat za současného 

legislativního stavu. Základní řešení zlepšení stavu u Policie České republiky, potaţmo stavu 

realizace pátrání, tkví ve zdokonalení práce politické garnitury a přijetí patřičných zákonů. 
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Tyto zákony se však týkají nejen práce PČR, ale také ostatních státních sloţek, jako je Obecní 

policie, soudy, státní zastupitelství, které se potýkají se shodným problémem. 

Mezi zásadní problém, dle mého názoru, patří zejména upřednostňování práv občanů, 

kteří porušují zákon před občany, kteří ctí literu zákona. Tuto situaci lze řešit přijetím zákonů, 

které nevyhovující stav vyřeší. U nezletilých či mladistvých dnešní zákon neumoţňuje 

zveřejnění jejich fotografií, či osobních údajů. Jejich práva jsou upřednostňována před právem 

ostatních. Skutečnost, ţe v určité lokalitě je osoba, která spáchala závazný trestný čin, 

kupříkladu brutální znásilnění, a její totoţnost není známa, je pro její okolí frustrující 

a společnost má legitimní právo se o tomto dozvědět. 

Ukázkou špatné legislativy v oblasti pátrání je nemoţnost postihnout pachatele 

trestného činu bezprostředně po spáchání protiprávního jednání. Přestoţe existuje pro některé 

trestné činy institut zkráceného trestního řízení, je dle mého názoru dlouhá doba, neţli je 

osoba pravomocně odsouzena. V tomto směru by bylo nejlépe změnit celý systém po zadrţení 

pachatele a ne činit dílčí změny v současných zákonech. 

4.2 Změna v praktické činnosti 

Pro názornost uvádím konkrétní moţné případy, kdy špatná legislativa znemoţňuje 

kvalitní a rychlou práci PČR. Dnes se při pátrání po osobě podezřelého, pokud neznáme jeho 

pobyt, musí vyuţívat institut tzv. pátrání po pobytu. Je to z  důvodu, ţe osoba má právo vědět, 

ţe je proti ní vedeno trestní řízení. Přičemţ při pátrání po pobytu není policie oprávněna osobu 

omezovat na osobní svobodě. Podezřelému se předá předvolání a upozorní se na následky 

nevyhovění výzvě. Osoba se nedostaví či se skrývá a čeká, aţ bude opět vypátrána. Později po 

vypátrání se osoba předvede k podání vysvětlení. Toto vše je činěno na místně příslušném 

obvodním oddělení. Po provedení úkonů je věc předána na Sluţbu kriminální policie 

a vyšetřování. Zde se musí osoba opět vyslechnout na protokol o výslechu obviněného. 

Zákonodárci nedali PČR v tomto smyslu mnoho příleţitostí. Pokud ovšem není znám 

pobyt osoby, proti níţ je vedeno trestní řízení, tak se po osobě opětovně pátrá. Po vypátrání 

pobytu, popřípadě při kontrole zpravidla na ulici se předchozí úkony musejí opakovat. 

V okamţiku, kdy je proveden výslech obviněného na protokol o výslechu obviněného 

a policejní rada by věc mohl předat státnímu zástupci, musí obviněného ještě seznámit se 
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spisem. V tomto případě, pokud se obviněný nezdrţuje v místě, které uvedl orgánům činných 

v trestním řízení, či nezvedá mobilní telefon, se opět pátrá. 

Po seznámení se spisem je věc předána s návrhem na obţalobu státnímu zástupci. Věc 

státní zástupce převezme a rozhodne, jak bude dále postupováno. Státní zástupce věc buď 

postoupí na soud s obţalobou, nebo vrátí zpět policejnímu orgánu, který pokud k úkonům 

potřebuje obviněného, musí některé výše uvedené kroky opakovat. Pokud je věc předána na 

soud a ten hodlá zajistit přítomnost obţalovaného před soudem, je opět vyhlašováno pátrání. 

Děje se tak z důvodu vydaného Příkazu k zatčení, nebo v konečné fázi z důvodu vydaného 

Příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, je naše legislativa zkostnatělá. Přináší mnoho 

problémů, nejen orgánům činných v trestním řízení. V tomto směru je smutné, kdyţ svědka 

nebo poškozeného předvolají k jednání před soud někdy aţ po několika letech. 

Z pochopitelných důvodů si jiţ nemůţe nic pamatovat. Z psychologického hlediska je také pro 

pachatele účinnější trest, pokud následuje bezprostředně po jednání, kterým se činu dopustil. 

Řešením v této oblasti navrhuji změnu legislativního stavu s následným přijetím 

nového zákona. Ten by zohledňoval připomínky jednotlivých resortů. Taktéţ by bylo vhodné 

přijmutí zákona zpřísňující záleţitosti týkající se povinností podezřelého nebo obviněného, či 

obţalovaného nebo odsouzeného vůči orgánům činných v trestním řízení. Jednalo by se 

o povinnost nahlásit orgánům jakékoli změny v bydlišti.  

Další z povinností občanů by bylo vhodné převzetí písemnosti na uvedené adrese 

a přijmutí s tím souvisejících opatření a oprávnění pro orgány v případě, ţe tato povinnost 

bude zanedbávána. V dnešní době je „módní“ se k trvalému pobytu přihlásit na adresu 

městského či obecního úřadu. Moţným východiskem tohoto problému by bylo zřízení 

schránky pro občany s povinností si informace vloţené do schránky ve stanovených lhůtách 

vyzvedávat. Pokud by tak neučinili, museli by si být vědomi problémů a sankcí s tím 

spojených. Samozřejmě by se tato záleţitost týkala všech obyvatel, nejenom těch přihlášených 

na zmiňovaných úřadech.  

Následným řešením neuspokojivé situace v této oblasti by přinesla novela zákona 

zabývající se urychlením trestního řízení, a to od zadrţení pachatele na místě činu do soudního 

rozhodnutí, resp. vykonání trestu. V ideálním případě, kdy by situace nevyţadovala např. 
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znalecké posudky, rekognice, další šetření apod., by se měl ještě týţ den nebo den následující 

pachatel dostat před soudce, který by rozhodl o jeho vině a trestu. 

Je pochopitelné, ţe závaţnější skutky a činy s  nutností provedení dalších úkonů, jak 

uvedeno výše, by nebylo moţno projednávat v tomto řízení. Toto opatření by však 

v popsaných případech nejen urychlilo řízení s daným pachatelem, ale ulehčilo by také 

administrativní zátěţi orgánů činných v trestním řízení. 

4.3 Zlepšení stavu pátrání z pohledu spolupráce se státními orgány 

Případným moţným předpokladem zlepšení stavu v oblasti pátrání je zdokonalení 

spolupráce se státními orgány. Jedná se především o spolupráci se soudy, státním 

zastupitelstvím, Městskou či Obecní policií, Probační a mediační sluţbou, apod. 

4.3.1 Spolupráce se soudy 

Spolupráce se soudy je pravděpodobně jednou s nejoţehavějších problematik, se 

kterou se současné pátrání po osobách potýká. Vyřešením nevyhovujícího stavu našeho 

soudnictví by se vyřešilo mnoho problémů s tím spojených. 

Nemůţeme nic namítat nad skutečností, ţe naše soudnictví je nestranné a nezávislé na 

politické garnituře či jiných státních či nestátních organizacích. Je však s podivem, ţe soudce 

je při svém rozhodování nepostiţitelný a v podstatě nemusí nikomu skládat účty a dokladovat, 

proč v dané věci rozhodl, jak rozhodl. Dohled nadřízeného orgánu a moţnost kárného řízení je 

dle mého názoru nedostačující. Obecně v soudnictví nejsou dané lhůty pro vyřízení záleţitostí, 

a to jak v trestněprávní oblasti, tak v občanskoprávních sporech. 

V dnešní době je zřízena komise při ministerstvu spravedlnosti, která vyřizuje stíţnosti 

na průtahy soudního řízení. Avšak domoci se nápravy ještě při projednávání je takřka 

nemoţné. Komise vyřizuje stíţnosti, v některých případech můţe dojít i k finančnímu 

vyrovnání. V současné ekonomické situaci státu je však tato záleţitost méně pravděpodobná. 

Úředníci zabývající se touto problematikou při ministerstvu spravedlnosti toto neoficiálně 

přiznávají. 
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Neuspokojivý stav pramení z nedostatku dohledu nad prací soudců s přihlédnutím 

k administrativní zatíţenosti a problémům spojených s legislativou. Zaráţející skutečností 

některých soudů je moţnost vydat Evropský zatýkací rozkaz, anebo Mezinárodní zatýkací 

rozkaz společně s vnitrostátním Příkazem k zatčení, či Příkazem k dodání do VTOS. Naproti 

tomu jiné soudy nevydají tyto rozkazy ani po opakujících se urgencích oznamujících konkrétní 

místo pobytu osoby v zahraničí. Podotýkám, ţe se jedná třeba o stejný trestný čin, kdy zákon 

umoţňuje řešit situaci vydáním Evropského, či. Mezinárodního zatýkacího rozkazu. 

Také v těchto otázkách je soudce plně svobodný a rozhodnutí je zcela na jeho uváţení. 

V této souvislosti si můţeme klást otázky, zda konkrétní soudce pouze neumí vyplnit patřičné 

formuláře, či je za tímto rozhodnutím skryto něco jiného. Jedná se o záleţitosti, ve kterých je 

věc jiţ třeba ukončena, a kde není moţné se odvolat. Proto se čím dál častěji stává, ţe se 

osoba, pokud není věc řešena vazebně, pohybuje, aţ do vynesení pravomocného rozsudku na 

území České republiky. Po vynesení a doručení rozsudku odjíţdí do zahraničí, odkud se jiţ 

nehodlá vrátit. V mezidobí samozřejmě páchá další trestnou činnost, za kterou díky přístupu 

některých soudců nebude nikdy potrestána. 

Při řešení této problematiky navrhuji nastavení určitých mantinelů při rozhodování 

soudců a kvalitní dohled nad jejich prací s moţností dostatečného postihu. V úvahu by 

přicházela moţnost zavedení povinnosti vyčerpat veškeré moţné prostředky dané zákonem, 

coţ v tomto případě představuje vydání příslušného EZR či MZR. Povinnost proškolování, 

přezkoušení a certifikace soudce po určitých letech, zejména při masivních změnách 

v legislativě je samozřejmostí. Následně navrhuji zařazení povinné roční praxe přímého 

výkonu sluţby u PČR, jenţ by byla součástí studijního programu kaţdého soudce. 

4.3.2 Spolupráce se státním zastupitelstvím 

V rámci spolupráce se státním zastupitelstvím týkající se pátrání po osobách, se jedná 

především o oprávnění omezení osoby podezřelé na osobní svobodě. V souvislosti s tímto, je 

dáno oprávnění pro policejní orgán omezit na osobní svobodě osobu dle § 76 zákona 

č. 141/1961 Sb., kdy ve vzájemném vztahu s pátráním je vyuţíváno tohoto oprávnění po 

předchozím souhlasu státního zástupce. 
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V této spojitosti spatřuji největší problém spolupráce v nejednotném výkladu zákona 

a zákonných oprávnění. Záleţí skutečně na jednotlivých státních zástupcích, zda k omezení 

osobní svobody dají souhlas či nikoliv. Je pravdou, ţe zákonodárce vymezil jasná pravidla 

v pouţívání těchto oprávnění. Leč výklad zákona individuálních státních zástupců je různý. 

Proto se stává, ţe u stejně závaţných, či dokonce totoţných trestných činů je stanovisko 

k předchozímu souhlasu k zadrţení osoby rozdílné. V tomto směru by bezesporu Policie 

České republiky uvítala zavedení jednotného postupu státních zástupců při řešení uvedených 

problematik a následné zvýšení dohledu nad výkonem pravomoci státních zástupců. 

Pro zlepšení stavu doporučuji proškolení, přezkoušení a certifikace státních zástupců 

po uplynutí několika let. Kromě zmíněného navrhuji zavedení povinné roční praxe přímého 

výkonu sluţby u PČR, která by byla součástí studijního programu kaţdého státního zástupce. 

4.4 Změna v hierarchii pátracích složek 

Jak bylo jiţ zmíněno v Kapitole 2.1, je hierarchie pátracích sloţek rozloţena ve své 

nadřízenosti anebo podřízenosti do několika stupňů. Stupeň s celostátní působností, krajskou 

(čtrnáct krajů) a územní (dříve okresní) působností a základní organizační články. Jedná 

o strukturu, která ve své podstatě vyhovuje potřebám pátrání. 

Dle mého úsudku jsem přesvědčen, ţe územní odbory krajských ředitelství jsou 

nepotřebné mezičlánky mezi ústředním a územním orgánem. Přenesením pravomoci 

a odpovědnosti na ústřední a územní orgán, by bylo moţné mezičlánek nahradit. Dosud 

vynaloţené síly a prostředky směrovat do dnes, dle mého názoru, nedostatečně vyuţívaného 

cíleného pátrání. 

4.5 Změna v přístupu policejního orgánu 

Nebylo by správné a spravedlivé se v této práci nezmínit a nezhodnotit také činnost 

samotných policistů. Policie České republiky prodělala, jak jiţ zmíněno v některých 

z předešlých kapitol, nelehkou reformu. Reorganizace však zanechala nejen některé pozitivní, 

ale také negativní dopady. Je otázkou, co nově nastupující policisty vedlo ke vstupu do této 

ozbrojené sloţky. U některých nově příchozích se zdá, ţe to byla pouze vidina poměrně 
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jistého a slušně placeného zaměstnání. Je ale také pravdou, ţe drtivá většina, v současné době, 

slouţících policistů jsou poctiví a slušní lidé. Záleţí na konkrétním jednotlivci, jak se vyrovná 

s nelehkou sluţbou a jakým způsobem se přičiní ke smysluplnosti své práce. 

Výše uvedené je poloţeno v obecné rovině, ale současně platí také pro výkon sluţby 

v oblasti pátrání. Součástí reformy policie bylo téţ zřízení tříletého zkušebního období nově 

příchozích policistů. Následně dochází k jejich přezkoušení a zařazení do řad tzv. hotových 

policistů. V tomto směru je vše v pořádku. Tuto praxi bych však, jak jiţ je zmíněno 

v předešlých kapitolách, převedl také na jiţ zkušené policisty. Ti by po určitém období museli 

sloţit odborné zkoušky obecného charakteru. Kromě toho by absolvovali speciální zkoušky 

s ohledem na konkrétní zaměření výkonu sluţby. Na tomto základě by byl udělen certifikát 

speciálního charakteru. 

K těmto systémovým změnám samozřejmě musí přispět kaţdý jednotlivec, který by 

si měl uvědomit, ţe svým odpovědným přístupem dává pozitivní vzor ostatním. 

4.6 Statistika pátrání po osobách ÚO Most za období let 2005 - 2009 

V návaznosti, na jiţ zmiňované, jsem zhotovil statistiku celostátního pátrání po 

osobách v rámci působnosti Územního odboru Most v období let 2005 - 2009. Zde jsou 

zahrnuty a číselně, resp. procentuelně vyjádřeny počty osob vyhlášených a zadrţených pro 

ÚO Most. V uvedených číslech se promítají veškeré skupiny osob, po kterých je moţno 

vyhlásit celostátní a mezinárodní pátrání, viz. Kapitola 2.2. 

Ze zhotoveného sloupcového grafu č. 1 vyplývá, ţe kromě roku 2008 dochází v této 

lokalitě k neustálému zvyšování počtu osob vyhlášených do celostátního a mezinárodního 

pátrání. Naopak procentuelní úspěšnost vypátrání těchto osob, uvedená v tabulce č. 1, klesá. 

Je otázkou, co zapříčiňuje tento stav. Dle mého názoru se jedná o prolívání několika 

negativních faktorů, které jsou zmíněny v Kapitole 4.1 - 4.5. Jedná se především o odliv 

kvalifikovaných policistů a nevyhovující legislativní stav stávajících zákonů v České 

republice. 



Pavel Bíba : Systém pátrání po osobách 

 

2010                                                                                                                                           26 

Tabulka č. 1 Procento úspěšnosti v pátrání po osobách 

Zdroj: Policie České republiky 

 

 

688
722

841

732

862

669
709

807

690

756

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2005 2006 2007 2008 2009
rok

p
o

če
t 

o
so

b

vyhlášené osoby zadrţené osoby

 

Graf č. 1 Počet osob vyhlášených do CP a zadržených v daném období 

Zdroj: Policie České republiky 

 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 

úspěšnost zadrţení [%] 97,2 % 98,19 % 95,96 % 94,26 % 87,7 % 
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5. Závěr 

V této bakalářské práci jsem co moţná nejobjektivněji popsal celkovou charakteristiku 

pátrání u Policie České republiky. Své dílo jsem dále zaměřil na systém pátrání po osobách a 

záleţitosti s tím související. Představil jsem a zhodnotil hierarchii pátracích sloţek a jejich 

úkoly. Nastínil jsem zde základní úkoly a poţadavky, které jsou kladeny na práci policie, 

a popsal oprávnění, jeţ jsou při výkonu sluţby v oblasti pátrání vyuţívána. 

Těţištěm mého zájmu bylo mimo jiné především zhodnotit a ku prospěchu věci vyřešit 

problematiku týkající se spolupráce se státním zastupitelstvím a soudy. V předmětné 

problematice jsem za nejoţehavější problém označil právě spolupráci se soudy. Také k tomuto 

jsem představil moţná zlepšení a řešení. Dále jsem se věnoval spolupráci s veřejností, která je 

dle mého názoru oboustranně nedostatečná. Ze strany PČR chybí více otevřenosti a schopnosti 

prezentace své práce. Veřejnosti naopak chybí důvěra a ochota spolupracovat. 

Při vytváření této práce jsem vycházel především z dlouholetých zkušeností 

v policejním sboru, a to nejen z přímého výkonu sluţby, ale také z mých osobních zkušeností 

vedoucího základního organizačního článku. 

Jsem přesvědčen, ţe mnou popsaná zlepšení a předloţené návrhy nejsou nikterak 

finančně náročná, či z jiných důvodů neproveditelná. Ve svém důsledku by některé z návrhů 

přinesly také finanční úspory, vyuţitelné v jiných, jiţ popsaných směrech. 

Účelem mé práce je přinejmenším navodit diskusi o moţných zlepšeních a zamyšlením 

se nad celkovým stavem a systémem pátrání, včetně hierarchie pátracích sloţek a jejich 

nahraditelnosti. Mým největším cílem, je bezesporu snaha o zlepšení stavu pátrání a tím také 

zlepšení celkové činnosti Policie České republiky. 

Přes veškeré výtky a pozměňovací návrhy učiněné ve své práci, jsem přesvědčen, ţe 

Policie České republiky v dané problematice plní jí dané úkoly na poţadované úrovni. 

O tomto svědčí nejen zpracované statistické údaje, ale také velmi dobré hodnocení výkonu 

sluţby Policie České republiky v rámci mezinárodní spolupráce.
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