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Vyjádření Ministerstva vnitra k debatě o Zprávě o situaci v oblasti 
vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky 
v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014) v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR dne 27. října 2016 
 

Obecná informace o Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti  
a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání 
s rokem 2014)1 
 
Zpráva je informativním dokumentem předkládaným MV s využitím podkladů 
ústředních orgánů státní správy a dalších kompetentních subjektů (zejména Policie 
ČR). Účelem zprávy je podat souhrnný přehled o vývoji, struktuře a dynamice 
kriminality, jejích pachatelích a obětech, informovat o aktivitách exekutivy a legislativy 
v oblasti bezpečnostní politiky a na základě vyhodnocení současné situace 
identifikovat rizika a oblasti, na které je zapotřebí soustředit pozornost kompetentních 
orgánů státní správy.2 
 
Zpráva tudíž neobsahuje komplexní souhrn problémů (včetně dílčích) v oblasti 
vnitřní bezpečnosti, ani taxativní výčet aktivit veškerých subjektů  
v bezpečnostní politice působících, ale pouze výběr těch zásadních  
a prioritních, za nějž jsou předkladatelem ve shodě s oslovenými klíčovými 
partnery považovány. Podrobným popisem důležitých problematik, segmentů  
a aspektů bezpečnostní politiky disponuje celá řada samostatně vydávaných 
dokumentů.  
 
 

K vystoupení pana poslance Tomia Okamury 
 
Ke kriminalitě páchané cizinci  
 

Cizinci žijící v České republice se v roce 2015 podíleli na celkové trestné činnosti 
v naší republice 7,4 %. Jedná se tedy o nárůst trestné činnosti cizinců v naší 
republice. Naopak u občanů České republiky se počet stíhaných vyšetřovaných či 
odsouzených osob loni meziročně snížil. Výše uvedené je pozoruhodné z toho 
pohledu, že v České republice žije v poměru k počtu obyvatel pouze 4,4 % cizinců, 
takže zjednodušeně řečeno mají cizinci žijící v České republice jednou tak velkou 
kriminalitu než občané České republiky a jejich kriminalita se statisticky neustále 
zvyšuje. 

 
Odpověď Ministerstva vnitra: 
 
V roce 2015 cizinci spáchali dle policejních statistik celkem 7 894 trestných činů, což 
představuje oproti předchozímu roku pokles o 240 trestných činů. Jedná se o podíl 
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7% na celkové trestné činnosti. Citovaný podíl 7,4% platí pro počet odsouzených 
cizinců v roce 2015 (tedy osob, které trestnou činnost mohly spáchat i v jiných letech, 
neboť od spáchání trestné činnosti do odsouzení pachatele uplyne určité časové 
období, jehož délka je odvislá od průběhu trestního řízení a které může přesahovat 
rámec jednoho kalendářního roku). Odsouzených cizinců v roce 2015 bylo 4 876, 
tedy o 40 méně než v roce 2014.  
 
Nelze proto souhlasit s tvrzením, že došlo k „nárůstu trestné činnosti cizinců v naší 
republice“3, neboť došlo pouze k nárůstu podílu trestné činnosti spáchané cizinci. 
Tento podíl vzrost z 6,4% na 7% u trestných činů spáchaných cizinci v roce 2015  
a z 6,6% na 7,4% u cizinců odsouzených za trestný čin v roce 2015. Tento nárůst 
není způsoben rostoucím počtem trestných činů páchaných cizinci (neboť tyto počty 
meziročně mírně klesají – viz výše), ale výrazným poklesem počtu trestných činů 
spáchaných českými občany a souvisejícím nižším počtem odsouzených českých 
občanů. Pro doplnění je třeba uvést, že největší podíl na kriminalitě cizinců mají 
občané Slovenské republiky (v roce 2015 37,8 % odsouzených cizinců), dále 
občané Ukrajiny (15% odsouzených cizinců a Vietnamu (10,5% odsouzených 
cizinců)4. 
 
Přestože v poměru k počtu obyvatel žije v ČR opravdu přibližně 4,4 % cizinců je 
třeba doplnit, že do kriminality páchané cizími státními příslušníky je započítána také 
kriminalita páchaná turisty, držiteli cestovních víz a cizinci bez legálního pobytového 
titulu, kteří v uvedených 4,4 procentech nejsou započítáni. Dle neoficiálních údajů 
Policie ČR dosahuje podíl těchto skupin na cizinci spáchané kriminalitě přibližně 20% 
- 25% (jedná se o údaje o stíhaných osobách).  
 
K distribuci informačních materiálů  
 

Velmi nemile mě opět překvapilo to, když jsem se v této nejnovější policejní zprávě 
dočetl, že Sobotkova a Babišova vláda /cituji/ distribuuje v zahraničí materiál pro 
přípravu potencionálních migrantů v zemi původu, jehož cílem je zvýšení jejich 
informovanosti konec citátu/. To je opravdu další neuvěřitelné a řekl bych dokonce 
zcela skandální jednání této vlády. 

 
Odpověď Ministerstva vnitra: 
 
Tento výrok je vytržen z kontextu, celý citovaný odstavec zní: 
 
„Poskytování informací cizincům probíhalo třemi hlavními komunikačními kanály: 
telefonicky, e-mailem a prostřednictvím oficiálních průběžně aktualizovaných 
webových stránek www.mvcr.cz/cizinci. Pokračovalo testování systému 
jednodenních adaptačně-integračních kurzů pro cizince nově příchozí do České 
republiky, pokračoval projekt asistence cizincům a tlumočení na pracovištích pobytu. 
Distribuován byl materiál pro přípravu potenciálních migrantů v zemi původu, jehož 
cílem je zvýšení informovanosti, prevence rizikového jednání a ztráty legálního 
pobytu migrantů v České republice.“5 
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 citace stenozáznamu z jednání PSP (viz 

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/050schuz/s050239.htm#r1)  
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 viz strana 5 Zprávy 

5
 viz strana 33 Zprávy 

http://www.mvcr.cz/cizinci
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/050schuz/s050239.htm#r1


 

3 
 

 

K Vystoupení paní poslankyně Mgr. Jany Černochové 
 
K otázce poklesu kriminality 
 

Já bych chtěla jeho optimismus sdílet, ale bohužel si myslím, že pokles oproti roku 
2015 a nejnižší počet trestných činů za posledních deset let není o tom, že by se 
občané České republiky chovali mravněji, že by páchali méně trestných činů, ale 
protože přestali v některých případech věřit Policii České republiky a přestali hlásit 
jednotlivé záležitosti, se kterými by se na policii měli obracet.  

 
Odpověď Ministerstva vnitra: 
 
Pokles kriminality je komplexní jev, který není možné vysvětlit jedním nebo dvěma 
faktory. Více informací k tomuto jevu poskytuje materiál „Vývoj kriminality  
od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015“, který dne 25. ledna 2016 projednala vláda 
ČR a který přikládáme v příloze. 
 
K podstavu policistů v Praze 
 

Já jsem teď měla několik schůzek v rámci Prahy 2, kde jsem starostkou a 
samozřejmě oblast bezpečnosti mě velmi zajímá. S hrůzou jsem, pane ministře, 
zjistila, že podstav v hlavním městě Praze se blíží číslu tisíc. 

 
K 1. říjnu 2016 je na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy počet 
neobsazených tabulkových míst v rozsahu 377 policistů (5,9% celkového 
stavu) a 36 občanských zaměstnanců (2,4% celkového stavu). V působnosti 
tohoto krajského ředitelství je tedy celkově neobsazeno 413 tabulkových míst. 
V celé ČR je podstav 1625 policistů, obsazenost tabulkových míst útvarů je průměrně 
96-98 procent. V roce 2015 a 2016 došlo na základě rozhodnutí vlády k navýšení 
počtu systemizovaných tabulkových míst u Policie ČR (kvůli událostem ve Vrběticích, 
migrační krizi a na základě materiálu Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 – 
2020). Naplnění těchto tabulkových míst je procesem trvajícím určitou dobu, neboť je 
třeba prověřit fyzickou i psychickou připravenost uchazečů o práci u Policie ČR.  
 
K zákonu o zbraních 
 

Já jsem samozřejmě ráda, že poklesá počet trestných činů za deset let, na druhou 
stranu nemohu nezmínit moje téma, ve kterém snad se i také s panem ministrem 
shoduji, že pokud tedy tady klesá kriminalita, klesají trestné činy, tak nerozumím 
tomu, proč přitvrzujeme v zákonech, například o zbraních. Na jednu stranu nejnižší 
počet trestných činů, na druhé straně jsme tady toto pololetí zpřísnili zákon 
o zbraních a střelivu, dokonce jsme umožnili policistům prolomit domovní svobodu. 
Ptám se, proč, pokud vykazuje Policie nejnižší počet zjištěných trestných činů za 
deset let. Přeci tohle funguje všude stejně. Když někde něco klesá, nenarůstá ten 
počet, tak naopak přemýšlím o tom, že by se té veřejnosti dala šance mít ten zákon 
benevolentnější než tvrdší. Tady v tomto se nám to opravdu nepovedlo. 
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Odpověď Ministerstva vnitra: 
 
Novela zákona o zbraních, která byla přijata Parlamentem ČR a byla zveřejněna ve 
Sbírce zákonů jako zákon č. 229/2016 Sb., reagovala na dvě  tragické události 
s dopady na  vnitřní bezpečnost, ke kterým došlo v ČR. Jednalo se o výbuchy 
muničních skladů ve Vrběticích a o tragickou střelbu legálního držitele zbraní 
v Uherském Brodě. Po důkladné analýze obou událostí byly odhaleny slabiny 
v právní úpravě nakládání s municí na území ČR a nedostatečně rychlá a efektivní 
možnost zajištění zbraní legálnímu držiteli, který kvůli svému zdravotnímu stavu 
začne být nebezpečný svému okolí. Novela č. 229/2016 Sb. přináší novou  
a komplexní úpravu nakládání s municí na území ČR. Kromě této obsáhlé změny též 
nově prohlubuje a zrychluje výměnu informací mezi lékaři a Policií ČR v případech, 
kdy mohlo dojít ke změně zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu. Nově se také 
upravuje možnost zadržení a zajištění zbraní Policií ČR. Cílem těchto změn je 
eliminování možnosti opakování podobných událostí, jako byly Vrbětice  
a Uherský Brod. Z pohledu legálního držitele zbraní, u kterého nedojde 
k dramatické změně jeho zdravotního stavu, se nic nemění.  
 
K problematice středního policejního školství 
 

Na druhou stranu nevím, jestli je úplně nejšťastnějším řešením to, že Ministerstvo 
vnitra začalo zřizovat střední školy. Konkurence středních škol, státních škol, kdy si 
skutečně maturitní zkoušku může budoucí příslušník udělat a dokladovat kdekoli, 
byla dostatečná. Zřizování policejního středního školství považuji za mrhání 
finančními prostředky, které byste jinak, pane ministře, mohl dát do těch lidí, do těch 
platů, do těch nástupních platů. Tak, aby ti lidé nenastupovali na 14 800. Myslím si, 
že policejní střední školství by bylo efektivní pouze tehdy, pokud by se z toho 
čtyřletého vzdělávacího cyklu uznalo něco pro ten vstupní kurz, který stejně ti 
budoucí policisté musí absolvovat v délce třinácti měsíců.  

 

Odpověď Ministerstva vnitra: 
 
Střední policejní školství je dlouhodobou součástí systému policejního vzdělávání  
a je v současnosti realizováno Střední policejní školou a vyšší policejní školou MV 
v Praze a Střední policejní školou a vyšší policejní školou MV v Holešově. MV je 

garantem oboru 68‐42‐M/01 Bezpečnostně právní činnost a je logické, že jako garant 
jej rozvíjí ve svých středních školách. Ostatní střední školy, které výuku tohoto oboru 
poskytují, tak činní na základě nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání pouze po podepsání 
dohody s MV, kdy MV musí tuto výuku povolit.  
Obnovení střední policejní školy v Praze v roce 2015 je důsledkem velké 
poptávky studentů po tomto vzdělání, kdy v Holešově počet přihlášených 
studentů 10x překračoval kapacitu. Po obnovení SPŠ v Praze i tak počet 
přihlášených překračuje kapacitu 6x. Co se absolventů tohoto vzdělávání týče, je 
po nich u všech bezpečnostních sborů velká poptávka a mnoho z nich i pokračuje 
jako civilní studenti na PAČR. U samotné Policie ČR je pro ně v přípravě zkrácená 
Základní odborná příprava v délce 6 měsíců. 
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K vystoupení pana poslance JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. 
 
K úmrtím policistů ve službě 
 

Nechci vás s touto problematikou zatěžovat, ale jenom chci říct, že za pět a dvacet 
let od vzniku Policie České republiky, a pan ministr to určitě řekne líp a bude znát 
přesná čísla, protože si je znovu vyžaduji, máme cca 120 mrtvých policistů při výkonu 
služby. Přátelé, 120, to je podstatně více, než nám umřelo vojáků při zahraničních 
misích, ale ti vědí, že tam jdou a že se tam střílí a zabíjí. A za každým z těch 120 lidí 
zůstaly jejich děti, jejich manželky či manželé a také jejich rodiče. 

 
Odpověď Ministerstva vnitra: 
 
Úmrtí policistů ve službě je evidováno Policejním prezidiem ČR a informace  
o jednotlivých policistech jsou v přehledné formě i s krátkým medailonkem ohledně 
okolností úmrtí dostupné na stránkách http://padli.muzeumpolicie.cz/ , které 
provozuje Muzeum Policie ČR. Databáze obsahuje informace o úmrtích od roku 1918 
do současnosti.  
Od roku 2000 tvoří hlavní příčinu úmrtí policistů ve službě dopravní nehody (23 
případů), policisté zabití pachatelem tvoří výrazně menší podíl (7 osob), ostatní 
příčiny (selhání srdce, utonutí, náhodný výstřel) jsou marginální – 3 osoby. 
K poslednímu případu, kdy byl policista zabit ve službě pachatelem, došlo dle 
databáze v roce 2014 (najetí autem), předtím v roce 2009 (zastřelení celkem 2 
policistů ve službě). Ve výše uvedené databázi nejsou uvedeny sebevraždy 
policistů, které mají taký určitý podíl na celkově uváděném počtu.  
 

K vystoupení pana poslance Ing. Petra Bendla 
 
K chybějícím informacím o městské policii 
 

Pane předsedající, vážený pane ministře, já jsem se do zprávy díval, trošku jsem byl 
překvapený, že předkladatelská zpráva obsahuje jednu stránku statistiky a pak je 
k tomu materiál, který má 114 stran, na kterém jsem slovo městská policie nikde 
nenašel. Když si přečtete název samotný, který říká Zpráva o situaci v oblasti 
veřejného pořádku v roce 2015, a nejsou tam žádná statistická data a komentáře 
propojená s tím, jak funguje oblast veřejného pořádku ve spolupráci stát a jednotlivé 
obce, pak to nepovažuji za dobře zpracovanou zprávu. 

 
Odpověď Ministerstva vnitra: 
Informování o obecních (a také městských) policiích se věnuje kapitola 3.9 (strana 
84 Zprávy) a také tabulková příloha na straně V. Tyto informace jsou uvedeny 
v obsahu Zprávy a obsahu tabulkových příloh. Není v možnostech Ministerstva vnitra 
jednotlivě analyzovat situaci v působnosti všech 366 obecních policií v celé ČR  
a jejich rozdílnou situaci není možné paušalizovat. Nicméně základními statistickými 
údaji o činnosti všech obecních policií Ministerstvo vnitra disponuje, a to na základě 

http://padli.muzeumpolicie.cz/
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povinnosti k jejich zasílání stanovené v § 2, písm. i) zákona č. 553/1991 Sb.,  
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje jsou každoročně ve 
Zprávě uváděny. Nebráníme se, v případě zájmu a oslovení panem poslancem 
Bendlem, uskutečnit v příslušné věci jednání. 
 
 
 
 
K alternativním trestům za přestupky 
 

Stejně jako když jsem hledal otázky, které se týkají udělování pracovních povinností 
nebo tzv. alternativních trestů a jejich využívání, protože často terčem kritiky občanů 
je fakt, že jsou tady mezi námi spoluobčané, kteří opakovaně páchají přestupkovou 
činnost, jsou pak případně odsouzeni k nějakým alternativním trestům, aby čistili 
ulice atd., vypomáhali veřejné správě, odpracovali si přestupky, které napáchali,  
a když jsem četl problematiku probační služby, tak to je asi deset vět 
s konstatováním, že vlastně je všechno v pořádku, situace stabilizovaná. Nejsem si 
jistý, že takto to chceme, a čekal bych od ministra vnitra, že bude apelovat na to, aby 
se více využívalo takovýchto aktivit, protože lidé, kteří dodržují pravidla hry a dodržují 
zákony, případně vyhlášky, by měli vědět, že ten, kdo je nedodržuje, také ten trest 
absolvuje.  

 
Odpověď Ministerstva vnitra: 
Za přestupky je možné uložit pouze zákonem stanované sankce (§ 11 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích  - napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci  
a zákaz pobytu), uložení pracovní povinnosti není možné. Dále lze uložit 
ochranná opatření - omezující opatření, či zabrání věci, kdy omezující opatření 
spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se 
konají veřejné sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce. Alternativní tresty 
jsou možné jen u trestných činů a spadají do působnosti Ministerstva 
spravedlnosti. Jejich přehled či výčet není součástí Zprávy.  
Situaci v oblasti trestů za přestupky mění tzv. Registr přestupků, fungující  
od 1. října 2016, který umožňuje udělit přestupkovým recidivistům za určitých 
podmínek přísnější tresty. Zároveň tento registr umožní sledovat, jaké druhy sankcí 
jsou za evidované přestupky ukládány. 
 
 


