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 Autoři
Jodie Blackstock pracuje jako ředitelka odboru 
trestního soudnictví a advokátka. V rámci své 
práce poskytuje informace o navrhovaných 
zákonech britských i evropských ve sféře 
trestního práva, provádí výzkum účinnosti 
postupů v trestním soudnictví, podporuje reformy 
legislativy, a angažuje se v případech ve veřejném 
zájmu. V poslední době spolupracovala na 
projektech Evropské zatýkací rozkazy: zajištění 
účinné obrany (Europeanarrestwarrants: 
ensuringaneffectivedefence) a Zadrženi policií: 
Empirická studie práv podezřelých ve čtyřech 
jurisdikcích (Inside Police Custody: AnEmpirical 
Study ofSuspects’ Rights in FourJurisdictions), 
oba financované Evropskou komisí. Z jejích 
případů lze zmínit odvolání k Nejvyššímu soudu 
Spojeného království ve věcech práva na přístup 
k advokátovi (2010), práva dětí vydaných osob 
zabraňující vydání do jiného státu (2012) a práva 
na zveřejnění informací po odsouzení (2014). 
Opakovaně přednáší na seminářích a školicích 
programech o vývoji trestního práva a lidských 
práv ve Spojeném království, Evropě a jinde ve 
světě.

Pascal Décarpes je výzkumník, projektový 
expert a školitel zaměstnanců nápravných 
zařízení. Hovoří plynně třemi jazyky a absolvoval 
studium právních a společenských věd. Je 
členem Institutu trestního práva a kriminologie 
při univerzitě v Bernu (Švýcarsko). Aktivně se 
podílel na různých výzkumných projektech, 
jako např. „Vězeňské žaloby“ (PrisonLitigation 
Network) či „Kontrola pachatelů v Evropě“ 
(OffenderSupervision in Europe” (COST Action 
IS1106)). Je také poradcem pro Rozvojový 
program OSN (Rumunsko, Vietnam), a pro 
projekty v Alžírsku, Jordánsku či Kosovu. Ve 
svých výzkumech se zaměřuje na problémy 
spojené s vězeňským prostředím, podmínky 
v detenčních zařízeních, probační úředníky a 
fungování spolupráce mezi věznicí a probačním 
úředníkem. Je generálním tajemníkem 
Francouzské kriminologické společnosti a 
spoluzakladatelem pracovní skupiny „Němečtí 
kriminologové raného stádia“ (JaW).

Brian Gormally je ředitelem Výboru pro 
výkon spravedlnosti (Committee on 
theAdministrationof Justice), přední 
lidskoprávní neziskové organizace v Severním 
Irsku. Předtím působil více než deset let 
jako poradce převážně v dobrovolnickém 
a komunitním sektoru, a zaměřoval se na 
právo, lidská práva a otázky rovnoprávnosti.
Pětadvacet let, až do roku 2000, byl také 
zástupcem ředitele NIACRO (Severoirské 
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společnosti pro znovuzačlenění trestanců), 
kde pracoval s komunitami, mladými lidmi 
odcizenými společnosti, bývalými trestanci a 
rodinami vězňů. Je autorem mnoha publikací a 
přednášek o spravedlnosti, zajištění bezpečnosti 
v komunitách a otázkách urovnávání sporů, 
především pak o osvobozování vězňů z 
politických důvodů, obětech terorismu, 
vyrovnávání se s minulostí a restorativní justici. 
Zapojil se do mezinárodních mírových aktivit 
v Jižní Africe, Izraeli/Palestině, Baskicku, Itálii 
a, v poslední době, v Kolumbii. Spolupracoval 
se severoirskou Komisí pro lidská práva na 
vypracování Listiny práv.

Andras Kadar je advokátem a spolupředsedou 
Maďarského helsinského výboru (HHC) – 
neziskové organizace působící v oblasti lidských 
práv zaměřující se, mimo jiné, na přístup ke 
spravedlnosti, práva na obhajobu a prevenci 
mučení. Kromě poskytování zastupování před 
domácími i mezinárodními soudy, včetně 
Evropského soudu pro lidská práva, se v rámci 
HHC podílí různých projektech z těchto oblastí, 
včetně pravidelného monitorování detenčních 
zařízení. V letech 2008 až 2014 byl členem 
Nezávislé rady policie pro stížnosti, což je 
civilní kontrolní orgán volen a působící v rámci 
maďarského parlamentu.

Slavka Kukova vystudovala právnickou fakultu 
a v roce 2000 začala pracovat pro Bulharský 
helsinský výbor (největší a nejstarší nevládní 
organizace v zemi) jako kontrolní výzkumnice 
v ústavech pro děti, věznicích a vazebních 
věznicích. Ve výboru má na starosti výzkumné 
(právní i terénní) projekty týkající se prosazování 
práva, policejní práce, používání speciálních 
sledovacích prostředků, obchodování s lidmi, 
zadržování osob ve vazebních věznicích, 
věznicích, policejních stanicích, ústavech pro 
děti, psychiatrických léčebnách a sociálních 
ústavech pro lidi s postižením. Je spoluautorkou 
řady kontrolních zpráv zabývajících se tématem 
zbavení svobody v různých zařízeních a 
ústavech. Spolupracovala na výběru případů pro 
kontrolní návštěvy u strategických soudních 
sporů před ESLP, týkajících se nezákonného 
zadržení, nelidského či ponižujícího zacházení, 
nezákonného užití síly, a zamezení přístupu ke 
spravedlnosti.

Manuel Lambert (magisterské studium práv 
- Universitélibre de Bruxelles; postgraduální 
studium lidských práv – Université de Saint-
Louis - Bruxelles) působí jako právní poradce 
u Ligy lidských práv v Belgii (Ligue des droits 
de l’Homme). Zaměřuje se především na trestní 
právo, trestní spravedlnost a lidská práva. Je 
také asistentem na právnické fakultě Bruselské 
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univerzity (Universitélibre de Bruxelles), kde 
vyučuje úvod do ústavního práva.

Emese Sepsi-Keyha je ústavní právnička s 
titulem LL.M z navrhování právních předpisů 
a hodnocení dopadu regulace. Její specializací 
je ochrana dat a transparentnost. Více než pět 
let pracovala pro Ministerstvo spravedlnosti, 
kde měla na starosti analýzy navrhovaných 
právních předpisů s ohledem na ochranu 
základních práv. Pravidelně se také podílela 
na přípravě ministerských návrhů ve věcech 
policejních postupů a věznění osob. Je také 
zkušenou překladatelkou právních textů z 
angličtiny a francouzštiny a pracovala jako 
právnička-lingvistka u Evropského soudního 
dvora.

Stanislava Sládeková  absolvovala v roce 2016 
studium na právnické fakultě Masarykovy 
univerzity. V současné době pracuje pro dvě 
české neziskové organizace. V Lize lidských 
práv, kde pracovala už během studií jako 
dobrovolnice, se věnuje případům špatného 
zacházení ze strany policie, a má na starosti 
web „Férová policie“, kde může veřejnost nalézt 
základní informace o tom, jaké pravomoci 
mají policisté a jaká jsou práva a povinnosti 
jednotlivce při styku s policií. Pracuje také 
v Organizace pro pomoc uprchlíkům, kde 
poskytuje právní pomoc lidem, kteří hledají 
mezinárodní ochranu v České republice. Během 
svých studií získala Stanislava také zkušenosti 
s prací v malé právnické firmě a v kanceláři 
ombudsmana.

Balázs Tóth absolvoval právnickou fakultu 
na univerzitě v Miškovci, kde také absolvoval 
postgraduální studium. Poté v roce 2004 pracoval 
na Ministerstvu školství. Od listopadu 2004 
pracuje pro Maďarský helsinský výbor, jednu 
z nejznámějších lidskoprávních organizací 
v zemi. Ve výboru má na starosti projekty 
týkající se prosazování práva, policejní práce, 
zadržování osob, antidiskriminace a problémů 
právního státu. Mezi únorem 2008 a únorem 
2013 pracoval jako odborný asistent na katedře 
právní teorie a sociologie univerzity v Miškovci. 
V roce 2012 získal titul PhD. Je autorem více než 
třiceti vědeckých článků a spoluautorem první 
maďarské souhrnné knihy o profilování na 
základě etnického původu.
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Předmluva

Mučení a nelidské či ponižující zacházení nebo trestání je zakázáno mezinárodními 
i regionálními instrumenty a úmluvami po mnoho desetiletí. Úmluva Organizace 
spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání byla Valným shromážděním OSN přijata v prosinci 1984 a 
vstoupila v platnost v červnu 1987, ačkoli její předobrazem byla Všeobecná deklarace 
lidských práv přijata již téměř o čtyři desetiletí dříve. Poté co byla v Evropě ratifikována 
a v roce 1953 vstoupila v platnost Evropská úmluva o lidských právech (EÚLP), stanovuje 
její článek 3, že nikdo musí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestu. Čtyřicet osm států úmluvu ratifikovalo a většina, ne-li všechny 
z nich,inkorporovala zákaz mučení do svého vnitrostátního práva. Zákaz mučení je 
absolutní a nelze se od něj odchýlit za žádných okolností. Respektování tohoto zákazu 
je právně vymahatelné jak prostřednictvím Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) 
a, alespoň v zásadě,  prostřednictvím vnitrostátních soudů.

Přesto se případy mučení nebo jiných forem nelidského či ponižujícímu zacházení ze 
strany úředních osob, a to zejména těch, jež působí v rámci systému trestního soudnictví 
členských států, nadále objevují v mnoha evropských zemích. Zatímco měření výskytu 
mučení by bylo obtížné, jedním z možných přístupů je podívat se na počty případů, jimiž 
se zabýval ESLP. Od roku 1957, více než jeden z deseti případů kdy ESLP shledal porušení 
Úmluvy se týkal článku 3 a více než čtvrtina z těchto případů zahrnovala nedostatečně 
účinné vyšetřování. Tento jev se přitom neomezuje jen na malý počet „neposlušných“ 
států. Porušení zákazu mučeníbylo ze strany ESLP několikrát konstatováno u více než 
deseti zemí. Rovněž se zdá, že výskyt mučení a nelidského či ponižujícího zacházení 
nemá klesající tendenci. V roce 2013 byla více než čtvrtina porušení shledaných 
ESLP ve vztahu k článku 3 a ve více než čtvrtině těchto případůsoud konstatoval 
nedostatek účinného vyšetřování. Přetrvávající používání mučení a výskyt nelidského 
a ponižujícího zacházení a selhání některých států jej účinně předcházet a vyšetřovat 
je znakem mnoha zpráv o jednotlivých zemích produkovaných Evropským výborem pro 
zabránění mučení. Z toho důvodu, ačkoli mnohé státy nemají odpovídající systémy pro 
identifikaci, shromažďování a zveřejňování statistických údajů o mučení a nelidském či 
ponižujícím zacházení, je o tomto problému poměrně hodně známo.

To samé nelze říci o méně závažných formách špatného zacházení ze strany úředních 
osob v systému trestního soudnictví. Míra závažnosti je ve vztahu k jednání, aby jej bylo 
možné označit za mučení ve smysli článku 3 EÚLP, vysoká. Zatímco EÚLP nedefinuje 
mučení, z judikatury ESLP je jednoznačné, že jednání, které spadá pod článek 3 má tři 
základní prvky: způsobení těžké fyzické nebo duševní bolesti nebo utrpení, úmyslné 
nebo záměrné způsobení takové bolest nebo utrpení a sledováníspecifického účelu jako 
je získání informací, trest či zastrašování. 

Důkazy nicméně naznačují, že příslušníci bezpečnostních sborů v mnoha zemích často, 
ne-li běžně, používajínepřiměřenou sílu při plnění svých funkcí v oblasti vynucování 
práva nebo ochrany veřejného pořádku anebo při zatýkání a zadržování podezřelých 
a při vyšetřování trestné činnosti a vyslýchání podezřelých sedopouští různých 
forem nezákonného jednání. Zde je otázka definice mnohem složitější. Takové jednání 
může být závažné nebo může mít významné důsledky, a to jak pro ty, kteří jsou jeho 
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obětí, tak i pro samotný systém trestní spravedlnosti, aniž by toto jednání dosahovalo 
úrovně mučení. Může představovat nelidské či ponižující zacházení, ale parametry 
jsou v tomto ohledu méně jasné a i v případě, že o takové zacházení půjde, nemusí být 
dostatečně rozpoznáno. Jedním z důsledků je, že data ohledně jednání, které sice je 
závažné, ale ne natolik, aby dosáhlo úrovně mučení, je obtížné získat konzistentním a 
srovnatelným způsobem a v mnoha státech tato data neexistují.Chybějící data ovšem 
zároveňneznamenají absenci tohoto problému. 

Oficiální zprávy a výzkumy ukazují, že příčiny jak mučení, tak i špatného zacházení jsou 
rozmanité a vzájemně propojené, přičemž zahrnují institucionální i systémové faktory, 
kulturu bezpečnostních sborů nebo psychologický profil těch, kteří v nich pracují. 
Policisté a jiní pracující v systému trestního soudnictví jsou často špatně placeni, chybí 
jim odpovídající odborná příprava a organizace, pro které pracují, mohou mít nedostatek 
zdrojů. Přesto se od nich očekává, že budou předcházet trestné činnosti, udržovat veřejný 
pořádek a často jednat s jednotlivci a komunitami, které jsou samy ve stresu. Takové 
očekávání se často promítají do institucionálních imperativů a cílů vytvářejících tlak na 
policisty a další vyšetřující úředníky, aby přinášeli „výsledky.“ V důsledku chybějících 
vyšetřovacích schopností a zdrojů pak může být pokušení použít násilí nebo pohrůžku 
násilím, aby tyto výsledky přinesli, neodolatelné. Zatímco nejzávažnější formy jednání 
mohou být sankcionovány soudy a mohou vést k vyloučení důkazů získaných tímto 
jednáním, méně závažné formy jednání budou naopak jen stěží mít za následek „ztrátu“ 
důkazů a mohou být dokonce dovoleny nebo na ně bude nahlíženo příznivým pohledem. 
V každém případě, mnoho konfliktních případů policie s podezřelými a obviněnými 
je „méně viditelných“ nebo jsou mimo hledáček a co je zásadní, osoby podezřelé nebo 
obviněné ze spáchání trestného činu často nemají „hlas“ – to znamená, že tyto osoby 
nemají na veřejnosti významné postavení a často jsou považovány za nedůvěryhodné. 

Nicméně, zatímco obrázek špatného zacházení ze strany úředních osob trestní justice 
není tak jasný, je zřejmé, že s mučením se nesetkáváme ve všech evropských státech, 
přičemž v některých, zdá se, k němu vůbec nedochází. Takže kritickými otázkami jsou: 
proč se mučení a vážné špatné zacházení vyskytují v některých jurisdikcích, zatímco 
v jiných ne; jaké jsou relevantní proměnné; a lze si vzít nějaké ponaučení od států s 
malým výskytem mučení a špatného zacházení, které by mohlo být použito pro zlepšení 
situace v těch zemích, jež mají v tomto ohledu špatnou pověst? Překvapivě až do teď 
téměř neexistoval komparativní výzkum a analýza těchto otázek napříč jurisdikcemi 
evropských zemí.

Tento výzkumný projekt si klade za cíl uvedený nedostatek odstranit, což je důvod, proč 
je tak důležitý. Rozhodující pro projekt bylo pochopení, že zatímco normativní právní 
struktury a instituce zřízené za účelem sledování a prosazování právních zákazů mučení 
a špatného zacházení jsou důležité, mimoprávní faktory také s největší pravděpodobností 
budou hrát klíčovou roli. Jinými slovy, zatímco adekvátní právní úprava a efektivně 
fungující instituce jsou nezbytným předpokladem, nejsou dostačující pro úspěšné 
vymýcení mučení a špatného zacházení. Mimoprávní faktory, jako jsou výše finančních 
prostředků nebo tradiční kulturní postoje a praktiky – v řadách státních zástupců 
a soudců, jakož i policistů - se napříč různými jurisdikcemi značně liší a je důležité 
pochopit, jaký mají tyto oblasti vliv, jak na výskyt, tak i na účinnou regulaci mučení 
a špatného zacházení. Majíc na vědomí tuto informaci je možné nejenom posoudit 
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účinnost právní a institucionální úpravy, ale také zkoumat způsoby, jimiž mohou být 
mimoprávní faktory modifikovány, aby se situace v jednotlivých zemích zlepšila.

Závěry a doporučení projektu si zaslouží, aby byly čteny, šířeny a aby se podle nich jednalo. 
Pro účely měření a porovnání relevantních faktorů byl navržen inovativní přístup, který 
vyprodukoval vynikající výsledky. Dobrým příkladem je význam adekvátní regulace. 
Všechny státy zapojeny do studie přijaly mezinárodní normativní standardy týkající se 
zákazu mučení, přesto se výskyt mučení a špatného zacházení mezi nimi výrazně liší. 
Důležitou proměnnou je to, do jaké míry je vysoká úroveň zákazu mučení interpretována 
formou prováděcích pravidel a pokynů pro úředníky donucovacích orgánů vyjádřených 
v praktickém jazyce, který lze chápat a tato pravidla používat na každodenní bázi. 
Proto by důraz měl být kladen na prevenci mučení a špatného zacházení a na pobídky 
osvědčených postupů, spíše než identifikaci a potrestání těch, kteří se takového jednání 
dopustí. To ovšem neznamená, že institucí a mechanismů pro vyvození odpovědnosti 
pachatelů není potřeba. Je nezbytně nutné aby existovaly. Je však důležité mít na 
paměti, že z různých důvodů bude pouze malá část případů vyřešena tím, že dojde k 
potrestání těch, jenž se dopustili mučení nebo špatného zacházení vůči jiné osobě. 

Mučení a špatné zacházení ze strany úředních osob je nepřijatelné. Nejen, že je takové 
jednání v rozporu s mezinárodními normativními standardy, ale současně oslabuje 
právní stát a je v rozporu s demokracii samotnou. Navíc je kontraproduktivní. Veřejný 
pořádek a účinné vyšetřování trestné činnosti se opírá o důvěru veřejnosti v orgány činné 
v trestním řízení a v trestní proces. Je-li ohrožena víra v systém trestního soudnictví, lidé 
budou méně motivování dodržovat zákon a méně ochotni podporovat vymáhání práva 
hlášením trestných činů a vystupováním v roli svědků. Kdykoliv je člověk vystaven 
špatnému zacházení příslušníky donucovacích orgánů, sdílí své zkušenosti mezi svými 
přáteli, příbuznými a ve své komunitě. Prevence mučení a špatného zacházení nebi 
zaručení toho, že obvinění jsou rychle a efektivně prošetřena a pachatelé jsou vhodně 
potrestáni, by měla být politickou prioritou nejvyššího stupně. Tento výzkum poskytuje 
základ pro zajištění toho, aby tyto cíle byly realizovány.

Prof. Ed Cape

Profesor Trestního práva a praxe

University of the West of England, Bristol, Spojené království
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 1. Úvod
 1. 1. O čem byl celý výzkum a proč?
Ke špatnému zacházení ze strany úředních osob – typicky příslušníků policie nebo 
vězeňské služby – dochází po celém světě ale reakce na tuto trestnou činnost se liší 
stát od státu. Tento výzkumný projekt, zahájen v roce 2015, se zaměřuje na trestní 
stíhání případů špatného zacházení, jež sebou nesou trestní odpovědnost úředních 
osob úmyslně působících jednotlivci silnou bolest nebo utrpění (ať již fyzické nebo 
psychické), kupříkladu s  cílem získání informace nebo doznání tohoto jednotlivce, 
případně třetí osoby, nebo za účelem jeho potrestání za čin, jehož se on nebo třetí osoba 
dopustila, nebo je ze spáchání tohoto činu podezřelá, anebo s cílem tuto osobu zastrašit 
či k něčemu přinutit, to vše pokud jsou taková bolest či utrpení způsobeny úřední osobou, 
či jinou osobou jednající v  rámci plnění úředních povinností. Je nutno zdůraznit, že 
jsme zaměření zkoumané problematiky rozšířili ve dvou ohledech: za prvé jsme do 
výzkumu zařadili i trestní stíhání jednání, které nedosahuje takové úrovně závažnosti, 
že by mohlo být hodnoceno jako mučení (např. špatné zacházení, jež lze kvalifikovat 
jako nelidské či ponižující zacházení) a také jsme se zaměřili na incidenty, u nichž není 
zcela jednoznačně naplněn element úmyslu (např. špatné zacházení s osobou vzpírající 
se určitému policejnímu opatření, které lze chápat jako „trest“ za nespolupracování, 
ale také může postrádat jakékoliv vědomé jednání a plně vychází z nekontrolovaného 
hněvu zasahující úřední osoby). 

Snad nejlepší způsob, jakým lze formulovat koncept špatného zacházení je dán Evropským 
soudem pro lidská práva ve rozsudku velkého senátu přijatém v případuBouyid proti 
Belgii (23380/09, odst. 88.), dle kterého: „ve vztahu k osobě, která je […] konfrontována 
s příslušníky bezpečnostních složek, jakékoliv užití fyzické síly, které nebylo s ohledem 
na chování zadržené osoby nezbytně nutné, zasahuje do lidské důstojnosti a v zásadě 
představuje zásah do práva garantovaného článkem 3.“To znamená, že náš projekt se 
vztahuje na jakákoliv tvrzení o použití nepřiměřené síly, i když je tento druh použití síly 
formálně připuštěn zákonem. 

Za dobu fungování Evropského soudu pro lidská práva (dále také ESLP nebo Soud) od 
roku 1959 do 2013, vice než 11% všech porušení shledaných Soudem1 se týkalo zákazu 
mučení a jiného nelidského či ponižujícího zacházení (článek 3 Evropské úmluvy o 
lidských právech, dále také EÚLP). V mnohých národních jurisdikcích je přetrvávajícím 
problémem to, že pouze zlomek případů obvinění ze špatného zacházení vede k zahájení 
trestního stíhání a míra úspěšnosti těchto stíhání je rovněž nízká. Z celkového počtu 
1977 porušení článku 3 EÚLP shledaných Soudem, v  519 případech bylo porušení 
shledáno v důsledku absence efektivního vyšetřování. To znamená, že ve více než 26 
procentech případů týkajících se porušení článku 3 ESLP konstatoval, že vnitrostátní 
orgány nedokázaly účinně vyšetřit podezření ze špatného zacházení. Tento rozšířený 
a trvající problém vede – jak opakovaně poukazuje ESLP – k „praktické beztrestnosti“ 
pachatelů těchto trestných činů. Mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení přitom 
nejsou vystaveni pouze občané „notoricky známých“ zemí (jako jsou Ruská federace, 
Turecko nebo Ukrajina). Rovněž Bulharsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Polsko, 
Rumunsko a další státy byly shledány odpovědnými za porušení článku 3 EÚLP. Aktuální 

1 http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2013_ENG.pdf
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statistiky ukazují, že rozsudky ESLP nevedly k systémovým změnám a špatné zacházení 
nadále zůstalo významným problémem napříč Evropou. V roce 2013se zákazu mučení a 
nelidského či ponižujícího zacházenítýkalo více než 26 procent všech případů, v nichž 
ESLP shledal porušení2 a ve více než 27 procentech z těchto případů nebylo provedeno 
účinné vyšetřování. 

Co se týče vnitrostátní úrovně, lze dojít k závěru, že v  mnoha zemích pouze zlomek 
ohlášených případů špatného zacházenívede k vznesení obvinění. Ku příkladu 
v Maďarsku dle statistik získaných z Úřadu Generálního prokurátora bylo v roce 2010 
ohlášeno 1086 případů špatného zacházení ze strany úředních osob ale obvinění 
byla vznesena pouze v 44 případech. I pokud je podána obžaloba, oficiální úspěšnost 
trestního stíhání, která se obecně pohybuje kolem 95%, je v případech mučení pouze 
65%. Vezmeme-li v úvahu poměrně vysokou míru podhlášenosti těchto trestných činů, 
lze dojít k závěru, že trestní stíhání špatného zacházení je v Maďarsku velmi neúčinné. 
K tomu všemu přitom dochází po dvou desetiletích neustálého vývoje právního rámce 
a vytvoření mechanismu nezávislého dozoru nad činností policie a vězeňské služby.3 
V jiných zemích, i když nejsou k dispozicispolehlivé statistiky ohledně počtu stížností 
a/nebo počtu vyšetřování zahájených na základě těchto stížností, lze předpokládat, 
že tato míra nebude výrazně vyšší. Výbor OSN proti mučení kupříkladu vyjádřil ve 
vztahu České republice znepokojení nad výrazným rozdílem mezi počtem stížnosti na 
mučení a špatné zacházení na straně jedná, a absencí trestního stíhání na straně druhé. 
V tomto kontextu nelze příliš považovat za úspěch skutečnost, že české orgány stíhaly 
v roce 2014 pouze 13 případů týkajících se špatného zacházení. Jak uvidíme, podobné 
zkušenosti byly zaznamenány i v  jiných zemích východní Evropy, což naznačuje, že 
k  účinnému postihu špatného zacházení je potřeba víc, než jen odpovídající právní 
úpravu a institucionální rámec. Na druhou stranu však existují státy, v nichž je obdobný 
fenomén pouze vybledlou vzpomínkou. Asi nejlepším příkladem je Severní Irsko, v němž 
byl stav lidských práv v tomto ohledu patrně nejhorší mezi státy západní Evropy během 
sedmdesátých a začátkem osmdesátých let (kvůli boji s terorismem). V současné době 
však může Severní Irsko sloužit jako příklad země s nejlepší praxí.

Pokud se jednotlivec obrátí na ESLP s hájitelným tvrzením, že byl vystaven špatnému 
zacházení ze strany úřední osoby, Soud bude posuzovat, zda příslušné vnitrostátní 
orgány provedly účinné vyšetřování. Selhání orgánů provést důkladné vyšetřování 
je pak Soudem považováno za porušení článku 3 EÚLP (zákaz mučení, nelidského či 
ponižujícího zacházení). Bohatá judikatura ESLP poskytuje jasné standardy tkající se 
výkladu pojmu účinné vyšetřování.4

• Aby vyšetřování bylo účinné, musí být provedeno orgány, které jsou nezávislé na 
osobách, které byly účastny na vyšetřované události. To znamená nejen to, že mezi 
nimi neexistuje hierarchické nebo institucionální spojení, ale též že tyto osoby 
nejsou na sobě závislé ani prakticky.

2 http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2013_ENG.pdf

3 Srov.: Borbála Ivány – András Kádár – András Nemes: Hungary. In: Richard Carver – Lisa Handley: 

DoesTorturePreventionWork? Liverpool University Press, Liverpool, 2016, s. 183-230 

4 EricSvanidze: Effectiveinvestigationofill-treatment. Guidelines on Europeanstandards , CouncilofEurope 2009., 

availableat: http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/publi/materials/1121.pdf (accessed on 1 November 2016)

http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/publi/materials/1121.pdf
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• Vyšetřující orgány se vždymusíseriózněpokusit o zjištění toho, co se stalo a neměly 
by pro účely uzavření vyšetřování nebo jako základ pro rozhodování spoléhat na 
ukvapené nebo nepodložené závěry. Orgány musí provést přiměřená opatření, 
kterými disponují, aby zajistily důkazy týkající se události, včetně (mimo jiné) 
očitých svědectví, soudních znaleckých důkazů atd.

• Lékařsképosudky a zprávy musí vždy být vypracovány nezávislým lékařem. 

• Vyšetřování musí být provedeno v pravý čas. Délka vyšetřování musí korespondovat 
složitosti případu a zbytečný odklad řízení naznačuje nedostatek skutečného 
záměru účinného stíhání. 

Jednotlivé státy mají různé normativní rámce a využívají různá specifická opatření a 
praktická řešení (jako např. ne/využívání kamerové techniky v detenčních zařízeních 
nebo na policejních stanicích, investování finančních prostředků do účinného trestního 
stíhání případů špatného zacházení, ne/využívání zvláštních pravidel pro zdravotnické 
pracovníky provádějící vyšetření zranění), které slouží (nebo v  některých případech 
naopak podkopávají) k zajištění souladu se standardy stanovenými ESLP. I s ohledem 
na základní normativní rámec (např. definice mučení nebo špatného zacházení, režimy 
odpovědnosti, tresty, přitěžující/polehčující okolnosti, okolnosti vylučující protiprávnost 
nebo imunity) existuje řada odlišných řešení.5Chybí však aktuální srovnávací analýza, 
pokud jde o otázku, jaká řešení existují v případě problémů týkajících sevyšetřování a 
stíhání případů špatného zacházení, a zda mohou být kvalifikovány jako dobrá nebo 
špatná praxe, s ohledem na požadavky vyplývající z judikatury štrasburského soudu a 
dalších mezinárodních standardů. 

Chybí rovněž i komparativní analýza mimoprávních faktorů ovlivňujících účinnost 
stíhání špatného zacházení (jako jsou institucionální kultura a vztahy mezi různými 
subjekty majícími vliv na řízení – např. postoj státních zastupitelství a soudů k policii 
a k těm, kdo se mohou stát oběťmi špatného zacházení, včetně obžalovaných v běžících 
případech). 

Celkovým cílem projektu je bojovat proti špatnému zacházení za pomoci advokační 
činnosti na výzkumné bázi a poskytnout tím subjektům s  rozhodovací pravomocí 
informace o změnách v právním rámci a – pokud možno – i institucionální kulturu, 
která může přispět k tomu, aby stíhání případů špatného zacházení bylo efektivnější. 

To je důvod, proč jsme na základě sedmi národních studií vypracovaných v rámci tohoto 
mezinárodního výzkumného projektu sestavili seznam ukazatelů ohledně účinného 
stíhání případů špatného zacházení, se speciálním zřetelem na požadavky vycházející 
z judikatury ESLP a dalších mezinárodních standardů. 

Naším primárním cílem bylo zaměřit se na otázku, zda existují určitá 
specifickázákonnáustanovení či instituce, které se jeví být významnými faktory 
úspěšnosti vyšetřování (např. pravidla týkající se lékařského vyšetření při přijetí to 
detence a jeho záznam, využívání videozáznamu u výslechu a ve vězeňských zařízeních 
nebo strukturální nezávislost státních zástupců vyšetřujících případy špatného 
zacházení apod.). Kromě toho byla naším sekundárním cílem snaha zjistit, zda v tomto 
ohledu hrají významnou roli i nějaké mimoprávní faktory (dědictví socialistické éry, 
étos policistů, státních zástupců a soudců, finanční možnosti jednotlivých států apod.), 

5  http://www.apt.ch/content/files_res/report-expert-meeting-on-anti-torture-legislation-en.pdf
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a pokud ano, co lze udělat pro změnu těch mimoprávních faktorů, jež brání účinnému 
stíhání špatného zacházení. Určitě se nám nepovedlo najít odpovědi na všechny naše 
otázky. Doufáme však, že výsledky této srovnávací analýzy budou přínosné jako pro 
výzkumníky věnující se této oblasti, tak i pro politické činitele, kteří chtějí zlepšit situaci 
ve svých zemích. 

 1. 2. Metodologie

1.2.1. Vymezení problému
Jak bylo uvedeno výše, k mučení, nelidskému a ponižujícímu zacházení ze strany policie 
dochází v  mnoha evropských zemí, přičemž míra úspěšnosti vyšetřování takových 
případů je nízká. Jak pravidelně upozorňuje ESLP, tento rozšířený a trvající problém je 
praktiky zárukou beztrestnosti pachatelů těchto trestních činů. 

Za současného předpokladu, že 

• podobně nízkou míru úspěšnosti trestního stíhání mají státy s  mírně či značně 
odlišnou hmotněprávní a procesněprávní úpravou týkající se špatného zacházení, 
což naznačuje, že podobné výsledky, co se týče stíhání případů špatného zacházení, 
budou ovlivněnymimoprávními faktory (finanční možnosti vyšetřujících orgánů, 
bezpečnostní opatření ve vězeňských zařízeních, étos v rámci policejních sil), a to 
navzdory rozdílům v právních systémech;

• odlišná právní úprava může vést k  odchylným výsledkům v  rámci různých 
systémůtrestního soudnictví – v  takovém případě je nutné identifikovat určité 
formálně-právní aspekty systému, jež s větší pravděpodobností zajistí lepší výsledek;

• lze si také představit, že výsledek v rámci dvou systémů trestního soudnictví se 
může významně lišit navzdory podobné právní úpravě, což opět nasvědčuje vlivu 
mimoprávních faktorů.

Přestože byl problém zkoumaný v  rámci tohoto projektu identifikován na mnoha 
místech, v  plánovací fázi projektu jsme si nebyli vědomi žádné aktuální srovnávací 
analýzy odpovídající na otázku, proč státy s odlišnými pravidly čelí stejnému problému 
a rovněž jsme neznali možná vysvětlení tohoto fenoménu. Jistě bychom mohli vycházet 
z toho, že existence základních záruk nemusí nutně garantovat dobře fungující systém. 
Přístup k právní pomoci, ke třetí straně a k lékaři je zaručen téměř všude, alespoň na 
papíře, a nezávislost orgánů vyšetřujících případy špatného zacházení je formálně 
zakotvena, pořád však existují obrovské rozdíly v garanci lidských práv v rámci zdánlivě 
podobných systémů. 

1.2.2. Cíl projektu
Tento projekt měl za cílposkytnout možná vysvětlení toho, proč v rámci srovnatelných 
a odlišných právních úprav existují určité podobnosti a rozdíly co se týče úspěšnosti 
stíhání případů špatného zacházení, jehož se dopustí úřední osoby. V prvé řadě jsme 
chtěli zjistit, zda existují nějaká specifická právní pravidla nebo instituce, které 
představují významné faktory úspěšnosti vyšetřování (např. pravidla týkající se 
lékařského vyšetření při přijetí to detence a jeho záznam, využívání videozáznamu u 
výslechu a ve vězeňských zařízeních, nebo strukturální nezávislost státních zástupců 
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vyšetřujících případy špatného zacházení apod.), a zároveň zjistit, zda v tomto ohledu 
hrají významnou roli i nějaké mimoprávní faktory (dědictví socialistické éry, étos u 
policejních sil, finanční možnosti jednotlivých států apod.). 

Abychom dosáhli tohoto cíle, vytvořili jsme plán projektu sestaven z  výzkumných a 
advokačních prvků. Výzkum není primárně akademickou prací a ani jíbýt neměl. Byl 
navržen a realizován především praktikujícími právníky a pracovníky neziskových 
organizací s cílem identifikovat dobrou praxi a problematické oblasti, jež mohou sloužit 
jako základ pro navazující advokační činnost a –někdy spíše technické – zlepšení 
systému trestního stíhání. Zajištěno bylo však i zapojení akademických znalostí 
nutných k poskytnutí metodologické konzistence. 

1.2.2.1. Pilotní fáze (1. – 6. měsíc)
V rámci pilotní fáze projektubyly Maďarsko a Spojené království vybrány za pilotní země. 
Jeden expert z Velké Británie – profesor Ed-Lloyd Cape – a dva experti z Maďarska - 
András Kristóf Kádár a István Szikinger– vytvořili radu (dále jen Rada) odpovědnou za 
celkový odborný dohled nad prací na projektu prováděnou koordinátorem z Maďarského 
helsinského výboru (dále také HHC), kterým byl Balázs Tóth.Právní tým HHC vytvořil 
dotazník (viz přílohu I), který sloužil jako základ pro analýzu různých právních systémů, 
a který měl zabezpečit určitý stupeň konzistentnosti mezi jednotlivými zeměmi 
podílejícími se na projektu. 

V návaznosti na výběr pilotních zemí lokální experti – HHC v Maďarsku a JUSTICE ve 
Velké Británii – poskytli analýzu toho, jakým způsobem příslušné právní systémy řeší 
problematiku špatného zacházení. Tato analýza byla realizována jednak prostřednictvím 
důkladného popisu fungování právního systému příslušné země v  obecné rovině, a 
zároveň ve vztahu ke konkrétnímu hypotetickému případu mučení (vytvořenému 
projektovým týmem na základě případů vybraných z  judikatury ESLP).6 Na základě 
standardizovaného dotazníku obsahujícího otázky týkající se průběhu celého trestního 
řízení měli místní experti připravit detailní popis fungování příslušných právních 
norem v praxi a dále se zabývat tím, jaké jsou možné překážky a/nebo potenciální dobrá 
řešení, resp. praktiky mající významný dopad na výsledek trestního řízení. Při přípravě 
hypotetické případové studie měli místní experti věnovat speciální pozornost tomu, 
zda je jejich domácí právní systém v souladu se standardy vymezenými Výborem proti 
mučení a EÚLP, a v  případě, že tomu tak není, měli poskytnou vysvětlení zjištěných 
nedostatků. S cílem usnadnit jejich práci připravil HHC krátký seznam mezinárodních 
standardů týkajících se prevence a stíhání případů špatného zacházení založený mimo 
jiné na standardech CPT a judikatuře ESLP. 

Kromě přípravy hypotetické případové studie byli experti požádáni provést, pokud 
nutno, celkem 7 – 15 rozhovorů s  lidmi z  praxe (např. státními zástupci, advokáty a 
soudci) za účelem přezkoumánímimoprávních faktorů, jež mohou ovlivnit (pozitivně 
nebo negativně) výsledek vyšetřování špatného zacházení, a za účelem seznámení se 
s těmi určujícími faktory, jež nemohou být odhaleny na základě zkoumání normativního 
rámce. Experti pak měli buď zahrnout výsledky rozhovorů do případové studie, nebo 

6 Themethod has beeninspired by theconceptofthebook: Ed Cape – Jacqueline Hodgson – TiesPrakken – Taru 

Spronken: Suspects in Europe: ProceduralRightsattheInvestigativeStageoftheCriminalProcess in theEuropean Union. 

Intersentia, 2007. 
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poskytnout shrnutí na konci studie. K tomu jim byly poskytnuty vzorové otázky využité 
v maďarském výzkumu (viz přílohu II). 

1.2.2.2. Fáze samotného výzkumu (7. – 18. měsíc)
Poté, co byly první dvě vzorové národní zprávy odevzdány Radě, dotazníky a hypotetický 
případ byly mírně pozměněny s ohledem na rozpory a problémy, jež vyvstaly při přípravě 
zpráv. Byla provedena jedná významná změna – z  oblasti zájmu projektu jsme se 
rozhodli vyjmout špatné zacházení ve věznicích a soustředit se pouze na policii. Zpráva 
Velké Británie totiž jasně ukázala, že v  některých jurisdikcích vyšetřují pochybení 
jednotlivých donucovacích orgánůzcela odlišné orgány, a proto by pokrytí jak policie, 
tak vězeňství, vyžadovalo dvounásobně více práce, kterou v  rámci projektu nebylo 
možné pokrýt. 

Po přepracování dotazníku a hypotetického případu a po přípravě pokynů bylo vybráno 
dalších šest států, které se měly zapojit do projektu. Tyto státy byly vybrány na základě 
následujících úvah:

• měly by být reprezentovány dvě země z obou hlavních západoevropských právních 
systémů(kontinentální a angloamerický),

• účastnit by se měly i země se socialistickou minulostí, 

• dále země s  různými modely trestního stíhání špatného zacházení (např. irský 
ombudsman, britský ICCP, státy, v nichž státní zastupitelství mají výlučnou pravomoc 
atd.) a

• země, které využívají, i ty které nevyužívají kamerové záznamy při výslechu. 

Na základě těchto úvah a po předběžném průzkumu této oblasti (analyzování zpráv CPT 
a statistik ESLP) byly vybrány tyto státy:

• Severní Irsko, které je jedinečné v  tom, že má speciálního ombudsmana pro 
vyšetřování stížností na špatné zacházení;

• Česká republika, kde proběhla v  lednu roku 2012 významná reforma, na základě 
níž byl založen nezávislý orgán pro kontrolu špatného zacházení ze strany policie. 
Tímto způsobem je umožněno vyhodnocení efektu provedených změn;

• Bulharsko, jako jedna ze zemí čelící těžké kritice ze strany CPT a s mnoha případy 
končícími ve Štrasburku;

• Belgie: země západní Evropy, jejíž vnější výbor pro kontrolu policie (Comité P)byl 
rovněž kritizován ze strany CPT; 

• Francie: právní systéme s nejvíce inkvizitorskými prvky (vyšetřující soudce);

• Německo: právní systém, jež ovlivnil mnohé další, včetně Maďarska, a navíc různé 
způsoby řešení tohoto problémuv rámci spolkových zemí a federální státní struktury 
poskytly další důvod pro zapojení Německa. 

Experti měli za úlohu poukázat na právní normy nebo strukturální/institucionální 
nedostatky, které jsou v rozporu s mezinárodními standardy, nebo které nepřispívají ke 
zvýšení účinnosti trestního stíhání. Délka konečných výstupů se pohybuje mezi 40 - 
120 stranami. Naneštěstí, německý expert kvůli vážným zdravotním problémům nebyl 



15

schopen dokončit svoji zprávu, proto výzkum nakonec pokrývá celkově pouze sedm 
států. 

1.2.2.3. Komparativní studie
Nikdy není jednoduché přijít s  udržitelnou metodologií, která by umožnila porovnat 
zcela odlišné a zároveň komplexní systémy, jakým je i systém předcházení a vyšetřování 
špatného zacházení. Dotazník, hypotetický případ, mezinárodní standardy, dvě pilotní 
studie a dohled nad prací odbornou Radou – to vše sloužilo jedinému cíli: mít zprávy, 
na základě nichž je možné porovnat odlišné systémy alespoň do jisté míry a je možné 
vyvodit závěry relevantní pro prvotní cíl projektu - tedy získat odpověď na otázku, které 
právní a mimoprávní faktory se jeví být důležitými pro prevenci špatného zacházení 
a jeho vyšetřování. Nicméně, jednotlivé finální národní studie nebyly vhodné ke 
komparaci v jejich původní formě a jejich délka se navíc významně lišila (od 40 do 120 
stran). Proto jsme se rozhodli vytvořit krátká shrnutí (o délce7 – 12 stran) těchto studií 
s více ujednocenou strukturou, na základě nichž jsme studie mohli analyzovat za využití 
„indexů“, které jsme vyvinuli pro účely této analýzy. 

Hlavní kategorie indexů jsou:

• Zákaz mučení – regulace a praxe: hodnocení právního systému a jeho implementace;

• Dokumentování faktů, potenciální důkazy:subkategorie v této části poskytují přehled 
nejužitečnějších důkazních prostředků v případech vyšetřování mučení (kamerové 
záznamy and lékařské zprávy); 

• Právo informovat třetí osobu a přístup k právníkovi: posuzování klasických záruk;

• Vyšetřování, trestní stíhání: komplexní posuzování orgánu odpovědného za 
vyšetřování obvinění z mučení (nezávislost, vnímání, možnost jednat v případě, že 
tento orgán nekoná);

• Disciplinární řízení: tato část posuzuje následky jištěného špatného zacházení;

• Monitoring: tato část objasňuje, zda je možné provést spolehlivé hodnocení systému 
na základě oficiálních statistik.

Připravili jsme samostatnou analýzu pro každou zemi7 účastnící se projektu a 
porovnání mezi těmito zeměmi na základě našeho vlastního hodnocení, za využití 
studií předložených experty. Je samozřejmostí, že jak použité kategorie, tak i výsledky 
hodnocení jsou otevřeny debatě. Pevně věříme, že se jedná o metodologii, která poukazuje 
na některé klíčové aspekty systému efektivního vyšetřování špatného zacházení a také, 
že porovnání těchto odlišných a komplexních systému představuje racionální snažení. 

1.2.3. Advokační činnost
Kromě přípravy komparativní studie v  angličtině byly jednotlivé národní studie, 
případně jejich souhrny (plus komparativní samotná studie) přeloženy do mateřských 
jazyků příslušných zemí. Pokud to místní experti uznali za vhodné a uskutečnitelné, 
bylo rovněž připraveno krátké video o místních problémech nebo zkušenostech se 
špatným zacházením, jež může být využito k advokačníčinnosti.

7 V těchto shrnutích nepoužíváme odkazy pod čarou, které mohou být ověřeny v původních zprávách dostupných zde: 

thetorturefiles.org:
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Vyjma šíření národních studií mezi domácími zúčastněnými stranami, expertům 
z  maximálně třech států byla dána možnost provést rozsáhlejší kampaň, jež by 
přitáhla pozornost nejenom zúčastněných stran, ale také širší veřejnosti k problémům 
identifikovaných na vnitrostátní úrovni a k jejich potenciálním řešením. Experti ochotni 
provést takovou kampaň předložili popis problémů (předmět kampaně) a inovativní 
nápady pro vedení kampaně (bylo doporučeno využití vyprávění příběhů, infografiky 
nebo krátkých filmů). Tři země vybrány Radou, jímž bylo poskytnuto financování, 
doplněné o dvě osoby pověřené dárcem byly Belgie, Bulharsko a Česká republika.
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 1. 3. Mezinárodní standardy týkající se vyšetřování mučení a 
špatného zacházení

1.3.1. Definice
Článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv stanoví, že „Nikdo nesmí být mučen 
nebopodrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“

Definice mučení, jak je uvedena v článku 1 Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „CAT“), je následující: 

„Pro účely této Úmluvy výraz „mučení“ znamená jakékoli jednání, jímž je člověku 
úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení s cílem získat od něho 
nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, potrestat jej za jednání, jehož se dopustil 
on nebo třetí osoba nebo z něhož jsou podezřelí nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej 
nebo třetí osobu nebo z jakéhokoli jiného důvodu založeného na diskriminaci jakéhokoli 
druhu, když taková bolest nebo utrpení jsou působeny veřejným činitelem nebo jinou 
osobou jednající z úředního pověření nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo 
tichým souhlasem. Toto vymezení nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze 
v důsledku zákonných sankcí, jsou od těchto sankcí neoddělitelné nebo jsou jimi 
vyvolány náhodou.“

Jak již bylo zmíněno výše, vhodnou definici pojmu špatné zacházení lze nalézt v 
rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská dodaného v případě Bouyid 
proti Belgii (23380/09, odst 88.), která zní: „ve vztahu k osobě, která je […] konfrontována 
s příslušníky bezpečnostních složek, jakékoliv užití fyzické síly, které nebylo s ohledem 
na chování zadržené osoby nezbytně nutné, zasahuje do lidské důstojnosti a v zásadě 
představuje zásah do práva garantovaného článkem 3.“

Případy mučení představují nejzávažnější formu porušení článku 3 EÚLP, ochrana 
článku 3 se však vztahuje na mnoho různých typů útoků na lidskou důstojnost a 
fyzickou integritu. Špatné zacházení musí vždy dosáhnout určité minimální úrovně 
závažnosti a pokaždé záleží na konkrétních okolnostech každého případu (jako je délka 
trvání zacházení, jeho fyzické a mentální následky, v některých případech pohlaví, věk 
a zdravotní stav oběti). 

Mučenípředstavuje nejzávažnější a úmyslnou formu krutého, nelidského nebo 
ponižujícího zacházení nebo trestu. Tři základní prvky mučení zahrnují: způsobení 
těžké psychické nebo fyzické bolesti nebo utrpení, úmyslné způsobení bolesti a to při 
sledování určitého účelu, jako je získání informace, potrestání nebo zastrašení.

Závažnost či intenzitu způsobeného utrpení lze měřit za pomoci faktorů, jako jsou: 
trvání, fyzické a psychické účinky, pohlaví, věk a zdravotní stav oběti nebo způsob 
jeho provedení. Tyto akty jsou nejenom násilné, ale byly by pociťovány jako ohavné a 
ponižující pro každého, bez ohledu najeho stav. 

Pojem nelidské zacházení zahrnuje minimálně takové zacházení, kterým je úmyslně 
způsobeno vážné mentální nebo fyzické utrpení, které je v dané situacineodůvodněné.8 
Ponižující zacházení je takové zacházení, jež je v oběti vyvolává pocit strachu, úzkosti 
a méněcennosti a je způsobilé oběť pokořit nebo potupit. Nelidské nebo ponižující 

8  “TheGreek Case”, 1969, Yearbook: EuropeanConvention on Humanrights No12., p. 186. 
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zacházení nemá dostatečnou intenzitu nebo účel, aby mohlo být kvalifikováno jako 
mučení.9

Takové zacházení není za žádných okolností, podle Evropské úmluvy ani podle 
mezinárodního práva,ospravedlnitelné.

1.3.2. Obecné standardy10

1.3.2.1. Vyšetřování
Povinnost zahájit vyšetřování nastává, když příslušné orgány obdrží věrohodné obvinění 
nebo existují jiné dostatečně jasné náznaky, že mohlo dojít k  závažnému špatnému 
zacházení. Vyšetřování by za takových okolností mělo být provedeno i v případě 
neexistence výslovné stížnosti. Úřední osoby (včetně policistů a příslušníků vězeňské 
služby) by měly být formální okamžitě povinnost informovat příslušné orgány, pokud 
se dozví o obviněních nebo jiných skutečnostech naznačujících, že došlo ke špatnému 
zacházení. 

• Aby vyšetřování potenciálního špatného zacházení způsobeného úředními 
osobami bylo účinné, je nutné, aby osoby odpovědné za vyšetřování byly nezávislé 
na těch osobách, které jsou do události zapleteny. Nezávislost je potřeba vykládat 
z praktického hlediska, to znamená, že nepostačuje pouze neexistence hierarchických 
či institucionálních vztahů.

• Vyšetřování musí zároveň naplňovat požadavek důkladnosti – musí být způsobilé 
vést k  zjištění, zda použití síly, resp. jiných metod bylo nebo nebylo za daných 
okolností odůvodněné a rovněž ke zjištění, a případně potrestání odpovědných osob. 

• Osoby provádějící vyšetřování musí mít k dispozici všechny potřebné rozpočtové a 
technické zdroje.

• Vyšetřování musí být provedeno bezodkladně a přiměřeně rychlým způsobem.

• Vyšetřující orgány musí mít plně ve své kompetenci zjišťování skutkového stavu 
případu, jakož i zjišťování a případné potrestání odpovědných osob. Vyšetřující 
orgány by měly mít pravomoc pozastavit výkon služby vyšetřovaným osobám. 

• Pokud bude prokázáno, že došlo ke špatnému zacházení, měl by následovat vhodný 
trest.

• Vyšetřovatel by měl výpovědi příslušných osob nahrávat a poté přepsat do záznamu. 

• Obětem špatného zacházení by mělo být umožněno podílet se na vyšetřování a 
požadovat, aby byly provedeny konkrétní kroky. Oběti by měly být být pravidelně 
informovány o průběhu vyšetřování a o všech relevantních přijatých rozhodnutích a 
měly by být včasně odškodněny.

9  http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/comparative-analysis-of-selected-case-law-achpr-

iachr-echr-hrc/the-right-to-freedom-from-torture-or-cruel-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment/what-is-

torture-and-ill-treatment

10 For a completeoverview of thestandards, see: Eic Svanidze: Effectiveinvestigationofill-treatment. 

Guidelines on Europeanstandards , CouncilofEurope 2009., availableat: http://www.coe.int/t/dgi/hr-

natimplement/publi/materials/1121.pdf (accessed on 1 November 2016). Thefollowing are summaries and 

verbatimquotesfromthismatieralwhichweredistributedamongtheprojectpartners. 

http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/publi/materials/1121.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/publi/materials/1121.pdf
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(Istanbulský protokol:Vyšetřování musí rovněž určit jakýkoliv vzor nebo praxi, která 
mohla vést k mučení, důležitá je i zdravotní péče arehabilitace oběti). 

Neschopnost adekvátně reagovat na obvinění ze špatného zacházení může představovat 
samostatné porušení článku 3 EÚLP ze strany vyšetřujících orgánů. 

1.3.2.2. Základní záruky proti mučení a špatnému zacházení s lidmi 
v detenci 

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 
trestání (CPT) přikládá zvláštní význam třem právům osob zajištěných policií:

• Právo dotčenéosobyinformovat o jejím zajištění třetí osobu dle vlastního výběru 
(rodinného příslušníka, přítele, konzulát).

• Právo na přístup k  právníkovi, které zahrnuje související právo na soukromou 
konzultaci, právo na přítomnost právníka u výslechu, právo na bezplatnou právní 
pomoc pro osoby, jež si nemohou právní zastoupenízaplatit.

• Právo požádat o lékařské vyšetření a související právo na provedení tohoto vyšetření 
mimo doslechu (pokud si lékař výslovně nebude přát jinak) a mimo dohled policie 
a ostatního nezdravotnického personálu.Výsledek zdravotnického vyšetření by měl 
být řádně zaznamenán a zpřístupněn zajištěné osobě a jejímu právníkovi. Lékařská 
zpráva by měla obsahovat názor lékaře na možný vztah mezi zjištěnými tělesnými 
či psychologickými nálezy a mučením nebo jiným špatným zacházením, a to i 
v případě, kdy neexistují konkrétní obvinění, ať již ze strany jednotlivce, policistů, 
nebo dalších úředních osob. Zpráva by měla být důvěrná a sdělena dotčené osobě 
nebo jí jmenovanému zástupci. 

Osoby umístěny do policejní detence by měly být bezodkladně informovány o svých 
právech. Dokument stanovující jejich práva by měl být zajištěným osobám poskytnut 
na samém počátku detence a tyto osoby by zároveň měly být požádány, aby podepsaly 
ohlášení stvrzující, že byly o svých právech informovány. 

O každé zajištěné osobě by měl existovat jediný a komplexní záznam, na němž budou 
zachyceny všechny aspekty detence a všechny úkony týkající se zajištěné osoby činěny 
během jejího trvání. Zároveň by právní zástupce zajištěné osoby měl mít k takovému 
záznamu přístup. 

1.3.2.3. Zranění v detenci 
V případě, že zajištěná osoba vykazuje známky zranění nebo špatný zdravotní stav, a 
to buď při jejím propuštění nebo v kterékoli fázi jejího zajištění, bude na zajišťujícím 
orgánu, abyprokázal, že příznaky či symptomy nesouvisí s detencí. Důkazní břemeno 
leží na zajišťujících orgánech, které musí poskytnout věrohodné vysvětlení způsobu 
vzniku zranění. 

Bude proto žádoucí, aby byly pořízeny fotografie zranění a aby tyto fotografie byly 
součástí zdravotnické dokumentace. Kromě toho by měl být veden zvláštní registr 
poranění, v němž by byly zaznamenány všechny typy pozorovaných zranění. 
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1.3.2.4. Přístup k lékaři a k lékařskému vyšetření 
Všechna lékařská vyšetření by měla být prováděna mimo doslechu, a nejlépe i mimo 
dohledu policistů. 

U osob, které tvrdí, že byly vystaveny mučení, by měly být pořízeny barevné fotografie 
zranění.

Výsledky každého vyšetření, jakož i relevantní tvrzení zajištěné osoby a závěry lékaře 
by měly být formálně zaznamenány lékařem a zpřístupněny dotčené osobě a jejími 
právníkovi.

Osoby, jež byly propuštěny z detence bez toho, aby byly postaveny před soudce, mají mít 
právo požadovat lékařské vyšetření/potvrzení od uznaného soudního lékaře.

Pokud je zjištěno, že zajištěná osoby má zranění indikující, že mohla být vystavena 
špatnému zacházení (např. rozsáhlé pohmožděniny na chodidlech), ale odmítá odhalit 
jejich příčinu nebo uvádí důvod nesouvisející s  mučením, prohlášení této osoby by 
mělo být přesně zdokumentováno a ohlášeno příslušným orgánům společně s úplnou 
zprávou o objektivních lékařských nálezech. Pokud existuje podezření, že ke špatnému 
zacházení došlo ze strany osob zajištěných společně s dotčeným jednotlivcem, mělo by 
dojít k zabezpečení náhradního ubytování pro dotčenou osobu. 

Pokud lékařská zpráva naznačuje, že došlo ke špatnému zacházení ze strany úředních 
osob, zajištěná osoba by za žádných okolností neměla být navrácena do detence. 
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 1. 4. Užitečné zdroje a odkazy
1. Účinné vyšetřování špatného zacházení http://www.coe.int/t/dgi/hr-

natimplement/publi/materials/1121.pdf

2. Zákaz mučení http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-EN-
HRHAND-06%282003%29.pdf

3. CPT standardy: http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm

4. Záruky proti mučení https://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/
manual/2_content.htm

5. Manuál OSN o účinném předcházení a vyšetřování nezákonných, svévolných 
a hromadných poprav, U.N. Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991)  http://www1.umn.
edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html

6. Principy účinného vyšetřování a dokumentování mučení a 
jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo 
trestu http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
EffectiveInvestigationAndDocumentationOfTorture.aspx

7. Istanbulský protokol http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
training8Rev1en.pdf

http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/publi/materials/1121.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/publi/materials/1121.pdf
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-EN-HRHAND-06%282003%29.pdf
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-EN-HRHAND-06%282003%29.pdf
http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm
https://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/manual/2_content.htm
https://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/manual/2_content.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EffectiveInvestigationAndDocumentationOfTorture.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EffectiveInvestigationAndDocumentationOfTorture.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
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 2. Belgie
 2. 1. Shrnutí belgické zprávy
Dalo by se očekávat, že prevence a vyšetřování špatného zacházení, jehož se dopouští 
příslušníci policie, bude v  zemi v  srdci Evropy na dobré úrovni. Realita je však jiná. 
Pro tento systém je typická kritika nezávislosti zvláštního vyšetřovacího orgánu nebo 
ukládání extrémně mírných sankcí soudy společněs dalšími výraznými nedostatky. 

2.1.1. Právní úprava

2.1.1.1. Povinnosti policistů, pravidla chování, kodexy, zákony, úprava 
kriminalizace mučení a špatného zacházení 

Belgická policie je integrovaným policejním sborem strukturovaným na dvou úrovních: 
federální policie a místní policie. Ačkoli jsou obě úrovně autonomní, vzájemně 
spolupracují na plnění úkolů vyplývajících z funkce integrované policie.Policejní síly 
mají povinnost zajistit dodržování lidských práv a základních svobod a přispívat k rozvoji 
demokratické společnosti. Policejní síly plní své úkoly pod dohledem nadřízených 
orgánů, a to buď správních, politických nebo soudních.

Belgické právo definuje mučení jako úmyslné nelidské zacházení působící akutní bolest 
nebo velmi závažné a kruté fyzické nebo duševní utrpění. Zákaz v trestním zákoníku 
dopadá na všechny akty mučení, nelidského a/nebo ponižujícího zacházení, bez ohledu 
na postavení pachatele. Pokud je ale pachatel státním úředníkem, agentem nebo 
příslušníkem policie jednající v  rámci své pravomoci, považuje se tato skutečnost za 
přitěžující okolnost. Skutečnost, že čin byl spáchán na základě příkazu nadřízeného 
úředníka nebo orgánu státní moci nemůže podle trestního zákoníku sloužit jako 
ospravedlnění spáchání trestného činu mučení nebo nelidského zacházení. 

2.1.1.2. Disciplinární a etické kodexy a další právní předpisy
Belgická policie podléhá etickému kodexu. Ten stanoví, že úředníci odpovědni za 
jednotlivé úkony se musí ujistit, že příkazy, které dávají a opatření, která navrhují, mají 
právní základ a zákrok je přiměřený sledovanému cíli. Nesmějí nařídit nebo se dopustit 
takového jednání, které je svévolné a může znamenat porušení práv a svobod. 

Podřízený je povinen odmítnout vykonat nezákonný příkaz, zejména pokud má vést 
ke spáchání trestného činu mučení a/nebo nelidského zacházení, k porušení etického 
kodexu, vnitrostátního nebo mezinárodního práva vztahujícího se na výkon služby 
policisty. Zároveň je povinen o odmítnutí vykonat příkaz informovat svého nadřízeného. 
Během výcviku jsou policisté obeznámeni s jejich povinností jednat v souladu s právními 
předpisy, včetně předpisů trestního a mezinárodního humanitárního práva a etickým 
kodexem. Tyto standardy chování, upraveny v etickém kodexu, jsou předmětem kritiky 
pro svou přílišnou vágnost a chybějící sankce za jejich porušení. 

Etický kodex podrobně upravuje i práva osob zbavených osobní svobody. Zakotvuje 
právo na lékařskou pomoc, přístup k  sociálnímu zařízení a poskytnutí jídla a pití. 
Jednotliví příslušníci policie jsou odpovědni za každou osobu nacházející se pod jejich 
dohledem. Musí podniknout nezbytné kroky k  tomu, aby se zabránilo nehodám nebo 
útěku a za tímto účelem musí zajistit účinný dohled. Lidem, na které dohlíží, a kteří 
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evidentně vyžadují lékařskou péči, musí poskytnou náležitou pomoc. Během čekání 
na příchod zdravotníka jsou povinni poskytnout nebo zajistitdotčené osobě poskytnutí 
první pomoci. Vyšetřovatelé mají povinnost zajistit kvalitní a spolehlivý záznam a 
přepis prováděných výslechů, pohovorů a konfrontací. Zároveň jsou povinni informovat 
dotčené osoby o jejich právech a respektovat právo těchto osob nevypovídat. Za žádných 
okolností je nesmí nutit vypovídat proti sobě samým, nesmí se uchylovat k použití násilí 
či jiných nedovolených prostředků. 

Etický kodex výslovně nezakazuje mučení, ale připomíná policistům, že mají povinnost 
dodržovat a chránit lidská práva, a dále stanoví přísné podmínky pro použití donucení a 
síly. Mnohá ustanovení kodexu navíc výslovně zakazují nelidské a ponižující zacházení. 

V kodexu nicméně chybí přesné instrukce, které by podrobně popisovaly etická pravidla 
týkající se zatčení a zajištění osob. Některé z jednotlivých policejních sborů vytvořily na 
toto téma interní pokyny, obecný rámec však neexistuje. 

2.1.1.3. Pravomoc zajistit osobu, trvání detence
V  belgickém právu existují dva typy odnětí svobody, jež mohou být donucovacími 
orgány aplikovány: správní zajištění a soudní zajištění. Policie může nařídit soudní 
zajištění, pokud je dotyčná osoba podezřelá ze spáchání trestného činu. Takové zatčení 
nesmí překročit 24 hodin (s výjimkou některých odůvodněných případů, kdy zasahuje 
vyšetřující soudce). Správní zajištění je omezovací prostředek použit policistou, jež může 
vést k dočasnému zbavení svobody. Může být využit za účelem udržení nebo obnovení 
veřejného pořádku nebo zachování veřejné bezpečnosti. Tento typ zajištění nesmí 
trval déle než 12 hodin. Osoba nacházející se v administrativní detenci má následující 
práva: právo být informována o svých právech a povinnostech, právo oznámit zatčení 
třetí straně, právo na lékařskou pomoc, právo na písemnou informaci o jejích právech v 
jazyce, kterému rozumí, právo jíst a pít během zajištění. V tomto typu detence zajištěná 
osoba nemá právo na advokáta.

2.1.2. Institucionální zabezpečení

2.1.2.1. Policejní orgán a monitorování detence
Stálý policejní monitorovací výbor (tzv. Výbor P) je vnější policejní orgán odpovědný 
federálnímu parlamentu. Byl vytvořen za účelem monitorování činnosti policie, zejména 
co se týče povinnosti chránit práva občanů a rovněž monitorování její koordinace 
s ostatními veřejnými monitorovacími a inspekčními službami a její efektivity. Výbor P 
vydává výroční zprávy o své činnosti a zároveň individuální zprávy o každém šetření, 
jež provádí. Tyto zprávy jsou následně zaslány parlamentu. Výbor P má pět členů 
jmenovaných parlamentem a má svou vlastní vyšetřovací službu, jejíž členové mají 
postavení soudních policistů. Skutečnost, že tento orgán se skládá z policistů z různých 
útvarů, jež mají na starosti monitorování práce jiných aktivních policistů, je předmětem 
kritiky ze strany mezinárodních organizací, kvůli nedostatku nezávislosti, objektivity a 
transparentnosti. SamotnýVýbor P však považuje skutečnost, že zaměstnává policisty za 
výhodu a poukazuje na to, že tři z jeho stálých členů, jež monitorují činnost vyšetřovací 
služby, jsou civilisti, což postačuje k účinnému zajištění jeho neutrality.
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Generální inspektorát federální policie a místní policie (AIG) je vládní útvar spadající 
pod rezorty ministrů vnitra a spravedlnosti. Je nezávislý na policejních orgánech. 
Primárním posláním AIG je kontrolovat činnost federální policie a místních policejních 
sil a zkoumat jejich efektivitu, zejména co se týče uplatňování zákonů v praxi. Zákon 
o integrované policii dává členům AIG obecné a stálé právo kontroly. AIG jedná buď 
z vlastní iniciativy nebo na základě příkazu ministra spravedlnosti nebo vnitra, nebo 
na žádost soudních a správních orgánů, a to zejména starostů, guvernérů, generálního 
prokurátora, federálního prokurátora, státních zástupců nebo Federální policejní rady. 

AIG předkládá výsledky svých kontrol spolu se svými doporučeními ministrům vnitra a 
spravedlnosti, dále orgánu, na základě jehož podnětu bylo šetření zahájeno, a pokud se 
inspekce týče místní policie, předkládá zprávu takéstarostovi dotčené obce. Tyto orgány 
pak mohou podle potřeby přijmout opatření k nápravě. AIG rovněž zveřejňuje výroční 
zprávu a zvláštní zprávy vypracovány na základě provedených kontrol. Vyšetřovatelé 
AIG jsou vlastně úředníci vyslaní z jejich pravidelné policejní služby, kam se následně 
mohou vrátit. Politika AIG je však určována ministři vnitra a spravedlnosti, proto ani 
tento orgán není vnímán jako zcela nezávislý. 

2.1.2.2. Vyšetřující orgán, jeho nezávislost
Vyšetřování špatného zacházení ze strany policie je primárně zajišťováno Výborem P, 
který byl kritizován pro nedostatek nezávislosti a transparentnosti. Vyšetřovací služba 
Výboru P totiž pozůstává zejména z  policistů, kteří jsou jmenováni na obnovitelné 
funkční období pěti let a vysláni z jejich policejního oddělení, kam se pak po skončení 
služby ve výboru vrací. To má za následek nedostatečnou účinnost právních sankcí 
přijatých vůči policistům.

2.1.3. Specifické záruky

2.1.3.1. Audio a video záznamy
Belgické zákony neposkytují žádný konkrétní právní základ pro používání kamer na 
palubních deskách policejních vozidel nebo na výstroji policistů. Použití těchto zařízení 
není právně regulováno, z toho však zároveň plyne, že není ani zakázáno. Pilotní 
experimenty využívající tyto technologické nástroje jsou vedeny v některých oblastech 
ve Flandrech a Bruselu. Obecně platí, že policejní vozy nejsou vybaveny videokamerami. 
To platí také o většině starších budov policejních stanic ale všechny nové budovy jsou 
kamerovým systémemvybaveny. Vybavení se postupně zlepšuje, vše však záleží na 
jednotlivých velitelích a dostupných finančních prostředcích. Královská vyhláška z 
roku 2007 umožňuje umístění kamer do cel, nestanovuje však tuto povinnost. 

Je možné, aby byl pořízen záznam výslechu, není to ale povinností policistů a 
obecně se to nedělá. Praxe se mezi jednotlivými policejními stanicemiliší. Pořizování 
videozáznamu je obligatorní pouze v  případě nezletilých obětí, nikoli však v  případě 
nezletilých podezřelých. 

Rozhovory jsou ve velké většině případů zaznamenávány v písemné formě. Kamery se, 
vzhledem k nedostatku prostředků, používají jen zřídka. Obvykle, pokud je výslechová 
místnost vybavena kamerovým systémem, je tomu tak pro účely ostrahy, nikoli kvůli 
nahrávání rozhovoru. Zápis z výslechu je většinou vyhotoven policistou, který výslech 
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provádí a zároveň zaznamenává otázky i odpovědi. Problémy mohou nastat v případě 
překladu, jelikož jeho hodnověrnost nemůže být kontrolována, pokud zároveň není k 
dispozici video nebo audio nahrávka.

I když v zásadě není zakázáno pořizovat záznam policejního zásahu kolemjdoucími 
osobami, většina policistů v  takovém případě reaguje negativně, což může vést k 
zastrašování, nezákonnému zadržení nahraného materiálu nebo v některých případech 
dokonce k policejnímu násilí. Novináři a občané jsou někdy zatčeni právě z  důvodu 
oprávněného nahrávání policejní akce, jejich vybavení je zabaveno a nahrávky jsou 
vymazány. 

Zdá se, že je velmi obtížné získat přístup k  nahrávkám v případech podezření na 
špatné zacházení.Někdy je tomu tak proto, že policie tvrdí, že v  čase, kdy k události 
došlo, byly kamery mimo provoz. V mnoha případech policisté odmítají poslat nahrávky 
právníkům nebo soudcům, kteří o ně žádají anamísto toho pošlou pouze prohlášení o 
tom, co záznamy ukazují.

Co se týče doby uchování, kamerové záznamy musí být vymazány po jednom měsíci. 
Některé kamery nepořizují žádný záznam, jiné uchovají nahrávku maximálně po dobu 
30 dnů, což je doba kratší, než je doba stanovená pro odpověď na žádost o poskytnutí 
důkazu (která je 45 dní).

2.1.3.2. Zdravotní vyšetření
Belgická právní úprava zakotvuje právo na lékařskou pomoc bez jakýchkoli podmínek 
pro každou osobu zbavenou svobody, nicméně neexistuje automatická povinnost 
lékařské prohlídky při vzetí do detence. Povinná je pouze v  případě, kdy je zajištěná 
osoba zraněna anebo o prohlídku výslovně požádá. Zajištěné osoby mají právo vyžádat 
si provedení lékařské prohlídky lékařem podle jejich vlastního výběru na vlastní 
náklady. Zajištěný musí být informován o jeho právech, včetně práva žádat o lékařskou 
prohlídku. V praxi však existují výrazné rozdíly v uplatňování tohoto práva v závislosti 
na místu detence. Ojedinělým není kompletní odmítnutí lékařské péče, někteří policisté 
mají tendenci posuzovat nezbytnost vyšetření a proto jeho zabezpečení pak závisí na 
jejich úvaze. Obětem častou nejsou poskytnuty lékařské zprávy z jejich vyšetření. 

Neexistují žádní policejní lékaři nebo zdravotnický personál náležející k policejní 
stanici. Vyšetření zadržených jsou prováděny nezávislými lékaři placenýmipolicií. 
Obecně platí, že oběti jsou k vyšetření převezeny do nejbližší nemocnice. Předpokládá 
se, že mezi policisty a lékaři záchranné služby se rozvinul určitý stupeň spolupráce a 
nadržování.

Zákon stanoví, že policisté by neměli být přítomni lékařskému vyšetření, ledaže si to 
výslovně vyžádá lékař. Ve skutečnosti však často u vyšetření zůstávají s odvoláním na 
bezpečnostní důvody. Lékaři nebo zajištěné osoby mohou policisty požádat, aby opustili 
místnost, nebo naopak požádat je, aby zůstali, v případě, že se necítí v bezpečí. Nestává 
se často, že by lékaři vyzvali policisty, aby odešli, pokud se tak ale stane, je povinností 
policistů místnost opustit. 

Lékař nemá hledat možnou příčinu zranění nebo pořizovat jejich fotografie. V souladu 
s  povinností zachování lékařského tajemstvívyšetřující všeobecný lékař v  žádném 
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případě nesmí postoupit zdravotní dokumentaci někomu jinému, než dotčené oběti. 
Oběť si může vyžádat kopii zdravotnické dokumentace i později během řízení.

2.1.3.3. Právo na právníka
Zadržená osoba má právo na právníka pouze v  případě soudního zajištění, nikoli 
v případě správního zajištění. Pokud právník nemůže být přítomen u výslechu, musí 
být zajištěné osobě umožněna alespoň telefonická konzultace před jeho zahájením. 
Ustanoveni právníci většinou nechodí k  výslechům a upřednostňují konzultace po 
telefonu, zejména je tomu tak v bruselském regionu. Policisté jsou povinni informovat 
příslušného právníka, jakmile jsou připraveni k výslechu a právník pak má dvě hodiny 
na to, aby se dostavil na policejní stanici. Po uplynutí této doby policisté nejsou povinni 
na něj čekat. Po příjezdu má právník 30 minut na konzultaci případu v soukromí. Zároveň 
má právník právo být informován o obecných okolnostech případu a o vznesených 
obviněních. Tyto informace musí být poskytnuty policií. Během výslechu právník nesmí 
žádným způsobem zasahovat a přerušovat jeho průběh. Až po skončení výslechu může 
podat stížnost na špatné zacházení a jednat s vyšetřujícím soudcem. Obsah úředního 
záznamu je plně v kompetenci příslušného policisty. Právní zástupce může žádat, aby 
byly určité skutečnostizaznamenány, policista mu však není povinen vyhovět. 

2.1.3.4. Právo na informování třetí osoby
Policisté jsou povinni informovat třetí osobu bezodkladně poté, co o to zatčená osoba 
požádá. Zatčený může požádat, aby mu bylo umožněno provést telefonát osobně, 
policisté se ale mohou rozhodnout, že mu to neumožní a telefonát provedou sami (a 
často to dělají). V případě správní detence mohou policisté telefonát odmítnou mají-li 
za to, že dotyčná osoba představuje nebezpečí pro veřejný pořádek. V případe soudní 
detence může telefonát zakázat pouze vyšetřující soudce nebo státní zástupce, a to 
pokud existuje riziko koluze nebo zničení důkazů. 

2.1.3.5. Nebezpečí stíhánípro křivé obvinění
Objevují se zprávy o tom, že někteří policisté, pokud se dozvědí, že je proti nim podána 
stížnost, dodatečně sepisují antidatované záznamy o vzpouře. Tyto praktiky (jež někteří 
považují za systematický problém) pak odrazují oběti od podávání stížností. 

2.1.4. Mechanismyřešení mučení a špatného zacházení

2.1.4.1. Systém stížností 
Stížnost na špatné zacházení může být podána prostřednictvím úřadu státního zástupce, 
policejní stanice nebo přes Centrum pro rovné příležitosti. Stížnost může vést k zahájení 
soudního řízení nebo pouze ke správnímu řízení. První instancí, na kterou se oběť může 
obrátit, je policie. Ta nemůže odmítnout stížnost přijmout.

2.1.4.2. Správní řízení
Stížnosti na špatné zacházení mohou být posuzovány v rámci správního řízení, které 
nemusí nutně vést k trestnímu postihu pachatele. Stížnost je možné podat k Výboru P 
nebo k AIG, a to prostřednictvím online formuláře. 
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Výbor P pravidelně zveřejňuje počty obdržených stížností. Počet stížností rok od roku 
roste. Ve své výroční zprávě za rok 2012 zaznamenal Výbor P nárůst v počtu stížností na 
policejní násilí z 468 v roce 2010 na 576 v roce 2012. Tyto počty jsou však zkreslené, protože 
Výbor eviduje pouze stížnosti přímo od občanů (a neuvádí počet stížností od jiných 
monitorovacích orgánů, jako je AIG, a/nebo od interních kontrolních orgánů policie), 
jakož i proto, že čísla vyjadřují počet spisů, nikoliv počet jednotlivých stěžovatelů. Podle 
odhadů Výbor P označuje asi 80% stížností za zneužití práva (to znamená, že stížnost 
je zcela neopodstatněná nebo se jedná o falešné obvinění). Oběti často tvrdí, že byli 
donuceny podepsat vadnéprotokoly, což pak ztěžuje následné podání stížnosti.

2.1.4.3. Trestní řízení 
Samotný poškozený nemůže podat veřejnou žalobu. Ovšem v případě, že státní zástupce 
nekoná, má poškozený možnost prosadit veřejnou žalobu tím, že bude přímo předvolán, 
aby se dostavil k trestnímu soudu. Rovněž je možné podat stížnost přímo vyšetřujícímu 
soudci. To je nejlepší záruka nezávislého a spravedlivého soudce, který provede 
vyšetřování. Na druhou stranu, šetření stížnosti podané přímo policii nebo státnímu 
zástupci je často podle vlastního uvážení příslušného vyšetřujícího orgánu ukončeno. 

Při podávání stížnosti by zároveň mělo být podáno i prohlášení poškozeného buď na 
sekretariátu státního zastupitelství nebo přímo na policejní stanici. V takovém případě 
vzniká státnímu zástupci povinnost informovat danou osobu o způsobu vyřízení 
stížnosti, tedy buď o uzavření případu nebo o zahájení soudního vyšetřování a datu 
slyšení. 

Trestní řízení v  Belgii je rozděleno do dvou fází – vyšetřování a soudní proces. Ve 
většině případů je vyšetřování vedeno státním zástupcem nebo -v určitých složitějších 
nebo závažnějších případech – vyšetřujícím soudcem. Během vyšetřování dochází 
k shromažďování důkazů za účelem zjištění, zda došlo ke spáchání trestného činu a 
kdo je jeho pachatelem. Po skončení vyšetřování je případ buď uzavřen nebo je případ 
postoupen k soudnímu řízení. 

2.1.4.4. Disciplinární řízení
Příslušníci policie jsou vystaveni riziku disciplinárních trestů za jakékoliv chování (i 
mimo výkon služby),jež může vést k profesnímu pochybení, nebo které může ohrozit 
vážnost policie. Policista může být potrestán pro porušení pracovních povinností i 
pokud neudělal nic nezákonného. Sankce mohou být různé – od pouhého varování až 
po odvolání ze služby nebo snížení platu. 

Výbor P opakovaně poukazoval na to, že disciplinární orgány trestají mnohempřísněji 
a téměř výlučně porušení profesních povinností nebo jednání, k němuž dochází mimo 
výkon služby, kdežto vážné zneužití pravomoci, k  němuž dochází výhradně během 
výkonu služby, není sankcionováno dostatečně. Uvedené demonstruje zpráva Výboru 
z  roku 2013, která ukazuje, že disciplinární sankce byly uplatněny v  6 z  39 soudních 
případů odsouzeni policistů za napadení (tj. v  15% případů), ve srovnání s  téměř 60% 
v případech týkajících se odsouzení za padělání. 
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2.1.4.5. Práva obětí
Každý, kdo utrpěl škodu v důsledku jednání, které je podle vnitrostátního práva trestným 
činem, je považován za oběť a disponuje souborem práv před, během a po skončení 
trestního řízní. Aby oběť mohla aktivněji vystupovat v  řízení, je jí umožněno získat 
postavení poškozeného nebo se domáhat náhrady škody v  rámci civilního soudního 
řízení.

2.1.4.6. Soukromá obžaloba
Právní institut soukromé obžaloby v belgickém právním systému neexistuje. Za 
určitých okolností je možné zahájit trestní řízení přímo předvoláním pachatele nebo 
podáním stížnosti k vyšetřujícímu soudci, pokud oběť zároveň požádá o přiznání 
postavení civilního účastníka řízení. Nejúčinnějším způsobem, jak v případě špatného 
zacházení postupovat, je vznést nárok jako civilní účastník trestního řízení, což nutně 
vede k tomu, že oběť bude slyšena před soudem. Žádost o připojení se k řízení v pozici 
civilního účastníka lze podat v průběhu přípravného řízení i v průběhu hlavního líčení. 
Civilní účastník řízení je oprávněn nejenom požadovat odškodnění za způsobenou 
újmu, ale rovněž mu náleží jistá práva v rámci trestního řízení. V průběhu přípravného 
řízení může žádat o nahlížení do spisu a požadovat, aby byla provedena další opatření 
v rámci vyšetřování. 

2.1.4.7. Občanskoprávní žaloba
Nárok na náhradu škody může být uplatňován v  rámci trestního řízení, ale také 
samostatně. 

2.1.4.8. Vyloučení důkazů
Osoba podezřelá ze spáchání trestného činu může ale zároveň není povinna odpovídat 
na kladené otázky, záleží pouze na tom, zda daná osoba má za to, že je v  jejím zájmu 
na ně odpovědět. Obviněný nemůže být přiměn vypovídat proti sobě nebo být nucen 
přiznat vinu. To znamená, že obviněný má právo vyhnout se sebeobviňování. Důkazní 
prostředky získány v rozporu s tímto právem musí být vyloučeny. 

Obviněný nesmí být sankcionován za to, že odmítá vypovídat. Zároveň je zakázáno 
vyslýchat obviněného pod přísahou. Svědek však pod přísahou musí vypovídat pravdu, 
ale pořád má právo odmítnou odpovědět na otázky, pokud by to vedlo k sebeobvinění. 

V zásadě platí, že přiznání nesmí být přijato jako důkaz, dojde-li k němu pod nátlakem, 
v důsledku špatného zacházení nebo v důsledku porušení příslušného zákona, včetně 
případů, kdy například nebyl přítomen právník. Oběť může ohlásit tyto skutečnosti 
soudciprovádějícímu výslech kvůli údajnému spáchání trestného činu, který to následně 
zaznamená do protokolu. V  praxi však bude doznání vyloučeno pouze prokáže-li se, 
že skutečně došlo ke špatnému zacházení. Zároveň také platí, že v případě takových 
obvinění má dojít k ustanovení vyšetřujícího soudce, který je bude prošetřovat. Jedná se 
však o povinnost státu, která není vždy respektována.
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2.1.5. Zkušenosti z praxe

2.1.5.1. Trestání a ukládány sankce
V praxi je rozšířená beztrestnost pachatelů z řad policie. Výbor P zdůraznil, že mezi roky 
2009 a 2012, pouze v 39 případech bylo zjištěno, že došlo k nezákonnému policejnímu 
násilí, a to navzdory četným případům obviněním z  policejního násilí, na něž 
upozorňovaly neziskové organizace. V 31 z těchto 39 případů byly uloženy nejmírnější 
možné sankce – buď jenom konstatování viny (3) nebo podmíněný trest (28), což je pro 
pachatele velice příznivé, protože mu není uložen žádný trest a jeho rejstřík zůstává 
čistý.

Dva případy skončily služebním trestem (bez zápisu do trestního rejstříku), 12 plně 
nebo částečně podmíněným trestem. Pouze jediný případ vyústil k  uložení trestu 
odnětí svobody.Z těchto 39 případů byl Výbor P informován pouze o šesti uložených 
disciplinárních sankcích: 1x důtka, 2x snížení platu, 1x odvolání ze služby, 1x přeřazení 
do nižší platové třídy a pouze v jednom případě byl uložen trest nuceného odchodu do 
důchodu, rozhodnutí v tomto případě však bylo později zrušeno Státní Radou. Lze proto 
říct, že příslušníci policie, kteříse dopustí nezákonného jednání, jsou de facto beztrestní.

2.1.5.2. Dostupná data 
Neexistují žádné přesné údaje o počtu případů mučení a špatného zacházení ani o počtu 
případů nezákonného použití síly ze strany policistů. Z  toho pak plyne, že neexistují 
ani statistické informace o výsledcích a úspěšnosti vyšetřování těchto případů. 
Mezinárodní lidskoprávní organizace vyjádřili své obavy týkající se nedostatku těchto 
údajů, nicméně příslušná doporučení ohledně potřeby vést tyto statistiky, zatím nebyla 
implementována. 

Dostupné nejsou ani žádné systematicky strukturované informace ukládaných za 
špatné zacházení. Výbor P přiznal ve své výroční zprávě za rok 2006, že na trestní úrovni 
platila politika tolerance ve vztahu k příslušníkům policie a téměř každý třetí policista 
byl suspendován a zároveň si udržel čistý trestní rejstřík. 

Co se týče počtu pachatelů, zákon vyžaduje, aby soudy předaly Výboru P kopii 
každého rozhodnutí týkajícího se policistů, ale v praxi tato povinnost není dostatečně 
respektována. Výbor P proto dostává od některých soudců pouze neúplné informace nebo 
v některých případech vůbec žádná rozhodnutí, z toho důvodu pak nejsou k dispozici 
žádná spolehlivá data. 

2.1.5.3. Obavy, kritika
Existuje doporučení, které je neustále a pravidelně opakováno institucemi v oblasti 
lidských práv: Belgie, musí nejprve ratifikovat Opční protokol k Úmluvě proti mučení 
(OPCAT) a za druhé, v souladu s “Pařížskými zásadami”, založit Národní instituci pro 
lidská práva (NHRI).

Zároveň existuje naléhavá potřeba provést reformu trestního zákoníku a trestního řádu, 
vzhledem k tomu, že tyto kodexy byly přijaty v létech 1878 a 1867 a navzdory nejrůznějším 
novelámnebyly zcela přepracovány, což je činí velice nepřehlednými. Kromě toho vede 
nevhodnost trestního zákoníku k přeplněnosti věznic. Belgie by se proto měla zamyslet 
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nad znaky jednotlivých skutkových podstat a nad ukládanými tresty, protože mnohé 
z nich nejsou přizpůsobeny dnešní společnosti.

Omezování práva na právníka, práva na lékařské vyšetření nezávislým lékařem a práva 
informovat rodinné příslušníky, případně jiné osoby podle volby zajištěné osoby také 
vede k obavám ze strany různých mezinárodních organizací. 

Dalším tématem je možnost identifikovat policisty při plnění jejich povinností. V 
současné době totiž policisté podílející se na udržování veřejného pořádku, zvláště během 
protestů, nenosí žádné zvláštní znaky, které umožňují jejich identifikaci v případě, že 
dojde k incidentu. Ačkoli vstoupil v platnost nový zákon umožňující identifikaci členů 
policie za každých okolností, a to buď pomocí štítku s jménem nebo číslem, tato novela 
nemůže vstoupit v účinnost dokud není přijata prováděcí královská vyhláška, která by 
upravila praktické detaily. Přijetí této vyhlášky bylo již několikrát odsunuto a proto je zde 
obava, že přijata nikdy nebude, čehož důsledkem uvedený zákon nebude aplikovatelný.

Rozhodnutí ESLP upozorňují na neobvyklou délku vyšetřování a Belgie byla ostře 
kritizována pro nečinnost. Někdy jsou průtahy tak velké, že v  důsledku promlčení 
skutku pachatel nemůže být stíhán.
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mezi důkazy

na stěžovateli na státu

X

Po
už

ití
 k

am
er

Palubní deska
dispozici částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X

Na těle
není k dispozici/zakázáno částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

 X

Třetí osobou
zakázáno možno ale s obtížemi možné a přijatelné

X

Místnost pro zadržené
není k dispozici/zakázáno možno/na rozhodnutí 

policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X
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Do
ku

m
en

ta
ce

 sk
ut

eč
no

stí
, m

ož
né

 d
ůk

az
y Po

už
ití

 k
am

er Audio a video nahrávky 
výslechů

není k dispozici částečně k dispozici/ možno/
na rozhodnutí policisty

lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X

Regulace a praxe v oblasti 
používání kamer

systematické nedodržovánív 
určitých otázkách

individuální porušení, nejsou 
neobvyklé respektování pravidel

X

Lé
ka

řs
ké

 v
yš

et
ře

ní

Lékařské vyšetření při přijetí
nevždy/na požádání/na 
zvážení policie povinné

X

Status vyšetřujícího lékaře
zaměstnanec policie/
dodavatel

pod státním zdravotnickým 
zařízením/nezávislý, případ 
od případu

nezávislý soudní lékař 

X

Právo vybrat si svého lékaře a 
využívání tohoto práva v praxi

takové právo není většinou se v praxi 
nedodržuje většinou se v praxi dodržuje

X

Odbornost, pečlivost, profesní 
standardy

bez standardizovaných 
požadavků/formální/
povšechná prohlídka

standardizované protokoly/
důkladná prohlídka

soudní odbornost/cílená, 
pečlivá prohlídka

X

Přístup k dokumentaci z 
lékařského vyšetření 

bez přístupu/bráněno 
přístupu na požádání přístupautomaticky udělován

X

Důkazní hodnota dokumentace

chabá hodnota/bez 
fotografií/nedostatečná 
dokumentace

přijatelná/nekritizováno/
fotografie omezeně 
použitelné

důkladná a spolehlivá 
dokumentace/použitelné 
fotografie

X
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Do
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ce

 sk
ut

eč
no

stí
, m

ož
né

 d
ůk

az
y

Lé
ka

řs
ké

 v
yš

et
ře

ní

Odborný názor lékaře na 
možné příčiny zranění/údajné 
špatné zacházení

zakázáno/nikdy se neuvádí může se uvádět měl byse uvádět

X

Povinnost předat lékařský 
záznam vyšetřujícím orgánům 
v případě podezření na špatné 
zacházení

podání ex officio je zakázáno/
lékaři v praxi nic nepředávají

lékaři mohou předat/jsou 
povinni tak činit, ale málokdy 
to dodržují

povinnost informovat/
předávat dokumentaci

X

Soukromí
neníumožněno umožněno na požádání umožněnoautomaticky, 

pokud není požádáno jinak

X

Doprovázející policista je 
přítomen, pokud soukromí není 
umožněno

vždypolicista, který provedl 
zatčení

policista, který provedl 
zatčení, může být přítomen

nikdypolicista, který provedl 
zatčení

X

Právo informovat třetí osobu
bráněno omezeno účinné

X

Pr
áv

o 
na

 p
rá

vn
ík

a

Přístup

nenízaručen/teoreticky 
zaručen ale v praxi se 
systematicky nedodržuje

zaručen a obvykle dodržován dodržován

x

Konzultace

neníumožněna před 
výslechem/zaručena na 
papíře, ale v praxi je bráněno

omezeně

zaručenapřed výslechem

X

Přítomnost u 
výslechu

není umožněna/bráněno neníumožněna/na 
rozhodnutí policie umožněna

X



34

BELGIE

Vy
še

tř
ov

án
í, 

ža
lo

ba
, d

ůk
az

y
Formální nezávislost vyšetřujícího orgánu

součást policie
nezávislý orgán se 
společnými rysy a zájmy/
státní zástupce

plněnezávislý orgán

X

Personální nezávislost vyšetřujícího 
orgánu

bývalí/převelení/skuteční 
policisté

společnérysy a zájmy/státní 
zástupce zcela nezávislý

X

Vnímání vyšetřování veřejností
nenínezávislé řadaobav/není úplná důvěra nezávislé

X

Důkazní hodnota svědectví policistů
rozhodující silnějšínež jiných svědectví stejnájako jiných svědectví

X

Soukromá žaloba
nenímožná jemožná teoreticky ale ne v 

praxi jev praxi možná

X

Di
sc

ip
lin

ár
ní

 ří
ze

ní Pravděpodobnost
neníobvyklá pravidelně

X

Souvislost s trestním řízením
úzcespojeno/přidruženo paralelní nezávisléřízení

X

Možnost propuštění policisty
sankcese neuplatňují/obvyklé 
zproštění možnostzproštění propuštěnív případě 

usvědčení
X

Nárok na odškodné

zvláštní správní žaloba 
na základě konečného a 
závazného usvědčení

vrámci trestního řízení zvláštní a nezávislá správní 
žaloba

X X
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Ko
nt

ro
la

Ú
da

je

Počet stížností
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse, ale nejsou 
dostupné/neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet a druh řízení
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Výsledek řízení
neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet odsouzení, 
druh sankcí

neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Celkem 58
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 3. Bulharsko
 3. 1. Shrnutí zprávy Bulharska
Bulharsko je jedním ze států s vysokým podílem případů, kdy ESLP shledal porušení 
článku 3 Úmluvy: téměř každé páté rozhodnutí, v němž ESLPod roku 1992 konstatoval 
porušení některého z lidských práv se týkalo mučení, nelidského a ponižujícího 
zacházení, případně nedostatku účinného vyšetřování v těchto případech. Tato zpráva 
nabízí vysvětlení alespoň některých ze strukturálních nebo systémových příčin této 
znepokojivé situace.

3.1.1. Právní rámec 

3.1.1.1. Povinnosti policistů, pravidla chování, kodexy, zákony, úprava 
kriminalizace mučení a špatného zacházení 

Bulharské právní předpisy neobsahují žádné ustanovení výslovně zakazující mučení a 
špatné zacházení.

Podle trestního zákona každý, kdo neoprávněně zbaví jinou osobu její svobody, bude 
potrestán odnětím svobody až na 6 let. Dopustí-li se zbavení svobody úřední osoba v 
rozporu s jejími povinnostmi, trest odnětí svobody může činit 2 až 8 let. Kvalifikovaná 
skutková podstatou tohoto trestného činu zahrnuje případy, kdy zbavení svobody 
způsobuje bolest, je nebezpečné pro zdraví oběti nebo pokud trvalo déle než 48 hodin.

Článek 131 trestního zákona stanoví, že každý policista, který způsobil tělesné zranění, 
se dopustil trestného činu a je postižitelný odnětím svobody na 3 až 15 let pokud zranění 
je těžké, 2 až 10 let v případě, že zranění je středně závažné a až 3 roky v případě, že 
zranění je lehké. Případy nadměrného používání síly ze strany policie by spadaly pod 
tento článek. Jedná se zároveň o jediné ustanovení, ve kterém je policista dopouštějící 
se násilí speciálním subjektem.

Na případy, kdy újma spočívá ve způsobené bolest a utrpení, ale zároveň nedošlo 
k žádnému fyzickému poranění, se hledí jako na případy, kdy je újmou lehké tělesní 
zranění a trestem je až jeden rok vězení nebo podmíněné odsouzení. Způsobí-li lehké 
tělesní poranění civilista, hrozí mu TOS na dobu až dvou let nebo podmíněné odsouzení. 
V případě, že kromě bolesti a utrpení nebyla civilistou způsobená žádná újma, hrozí 
trest odnětí svobody až na 6 měsíců, podmíněné odsouzení nebo pokuta ve výši 50 až 
150 eur.

Kromě těchto ustanovení platí, že každý, kdo nutí jinou osobu něco dělat nebo nedělat 
aneboněco trpět proti jeho/její vůli za použití násilí, vyhrožování nebo zneužití své moci, 
bude potrestán odnětím svobody až na 6 let.

Pokud jde o tresty, trestní zákon stanoví, že osoba, která spáchala trestný čin může 
být zproštěnatrestního stíhání a potrestána pouze správní sankcí (což je pokuta ve 
výši 1000 až 5000 BGN, tj. asi 500 až 2500 EUR), jsou-li splněny všechny následující 
podmínky: (a) trest za daný trestný čin je odnětí svobody až na 3 roky nebo jiný lehčí 
trest, je-li trestný čin spáchánúmyslně, anebo až 5 let odnětí svobody nebo lehčí trest, je-
li trestný čin spáchán z nedbalosti; (b) pachatel není odsouzen pro trestný čin stíhaný 
na základě obecných pravidel a nebyl dříve zbaven trestní odpovědnosti; (c) pachatel 



37

BULHARSKO

nahradil peněžitou škodu způsobenou trestným činem. Toto ustanovení nelze použít v 
případech, kdy byla trestným činem způsobeno vážné tělesné zranění nebo smrt, nebo 
pokud byl pachatel opilý, anebopokud byl trestný čin spáchán proti úřední osoběpři 
plnění úředních povinností. 

3.1.1.2. Disciplinární a etické kodexy a další právní předpisy
Činnost policie se řídí zákonem o Ministerstvu vnitra, který stanoví základní práva a 
povinnosti policistů, strukturu policejních útvarů a pravidla disciplinárního řízení 
vedeného proti policistům. Základními principy jednání policistů jsou dodržování 
ústavy, zákonů a mezinárodních smluv,respektování práv a svobod občanů a jejich 
důstojnost,veřejná činnost, odpovědnost, politická neutralita,objektivita, ochrana 
informací a informačních zdrojů, ochrana úředních osob při plnění jejích povinností a 
spolupráce s ostatními státními orgány, obcemi, občany a právnickými osobami.

3.1.1.3. Pravomoc zajistit osobu, trvání detence
Podle zákona ministerstva vnitra může být osoba zajištěna policií pokud je podezřelá ze 
spáchání trestného činu, pokud i přes předchozí výzvu brání policistům v plnění jejich 
povinností anebo pokud jí nelze identifikovat.

3.1.2. Institucionální zabezpečení

3.1.2.1. Policejní orgán a monitorování detence
Bulharsko ratifikovalo opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení a jinémukrutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v roce 2011. Úlohunárodního 
preventivního mechanismu převzal Ombudsman, který nadále plní i své další úkoly. 
Ombudsman je oprávněn hlásit každé podezření na spáchání trestného činu státnímu 
zástupci. Ombudsman může jednat z vlastní iniciativy, má-li za to, žedochází k 
porušování práv a svobod občanů, přijímá a odpovídá na stížnosti, provádí kontroly, 
vydává doporučení týkající se obnovení práv, dělá prostředníka mezi orgány státu a 
obětmi, vydává doporučení a návrhy na odstranění překážek v ochraně lidských práv. 
CPT po své návštěvě v roce 2015 vyjádřil obavu ohledně toho, že kancelář ombudsmana 
čelila sníženému rozpočtu ve srovnání s předchozím rokem, což by mohlo mít vliv na 
plnění jeho povinností. 

3.1.2.2. Vyšetřující orgán, jeho nezávislost
Neexistuje žádný specifický orgán zřízený za účelem řešení případů trestných činů 
páchaných policisty. Do roku 2008 byly tyto případy vyšetřovány vojenskými státními 
zástupci, poté to převzaliokresní státní zástupci. 

3.1.3. Specifické záruky

3.1.3.1. Audio a video záznamy
Kamery na výstroji policistů nebo na palubních deskách policejních vozidel jsou v 
Bulharsku využívány, ale nejsou veřejně dostupná data o jejich počtu nebo místech, kde 
se používají. Ze zákona by se nahrávka měla uchovávat po dobu 30 dnů a vyšetřující 
orgány i oběť by k ní měly mít neomezený přístup. Existují názory, že policisté kamery 
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vypínají a zapínají podle toho, jak uznají za vhodné. Zákon stanoví, že osoby v detenci 
by měly být neustále monitorovány – buď přímo nebo pomocí kamerového systému, 
přičemž by o této skutečnosti by měly být předem informovány. 

Kamery by měly být instalovány v celách a ve všech prostorách policejní služebny, kde 
se mohou zajištěné osoby vyskytovat. 

Podle pokynu ministerstva vnitra by výslechové místnosti měly být vybaveny 
audiovizuálním nahrávacím systémem. Nahrávání je povinné pro účely dohledu 
nejenom nad chováním zajištěné osoby, ale rovněž nad dodržováním vnitřních předpisů 
a respektováním práv zajištěných. Záznamy musí být na oddělení uchovávány po dobu 
30 dnů.

Zvukový záznam výslechu lze pořídit na základě žádosti zadržené osoby nebo z podnětu 
vyšetřujícího orgánu. Zadržený však musí být informován, že zvukový záznam je 
pořizován. 

Není dovoleno pořizovat záznam pouze části výslechu nebo část výslechu opakovat pro 
účely pořizování záznamu. Po výslechu by zvukový záznam měl být přehrán zadržené 
osobě. Dodatečné podání vysvětlení nebo svědectví by mělo být rovněž zaznamenáno 
a vyslýchaná osoba by po skončení výslechu měla potvrdit, že záznam zaznamenává 
podané svědectví přesně. Nahrávka je pak připojena k protokolu z výslechu společně 
se záznamem označujícímčíslo případu, jména vyšetřovatele a zadržené osoby, datum 
výslechu a tento záznam je podepsán oběma osobami. Zvukový záznamu lze přehrát 
pouze pro účely vyšetřování, se souhlasem státního zástupce a v přítomnosti zadržené 
osoby a po každém přehrání je třeba jejznovu zapečetit. Stejný postup se uplatní obdobně 
i pro videozáznamy.

Navzdory těmto ustanovením je pořizování zvukových nebo obrazových záznamů spíše 
výjimkou než pravidlem. Uvedené potvrzuje i zpráva Ombudsmana z roku 2014, který 
v rámci výkonu činnosti národního preventivního mechanismu provedl monitoring 21 
policejních stanic. Ve své zprávě zdůraznil nutnost instalace signalizačních zařízení 
v celách s cílem zajistit bezpečí zadržených osob. Ve zprávě se uvádí, že stále existují 
místa výkonu detence, v níž není instalován žádný monitorovací kamerový systém.

Co se týče pořizování záznamu policejních zákroků třetími osobami, Ústava Bulharské 
republiky stanoví zákaz filmování, pořizování obrazových snímků a nahrávání jednání 
občanů bez jejich souhlasu. Nicméně, vzhledem k tomu, že policisté jsou veřejnými 
činiteli, jejich právo na soukromí může být v tomto ohledu omezeno a tudíž mohou být 
nahráváni. V praxi je však pravděpodobné, že telefon oběti, prostřednictvím něhož byl 
záznam pořízen, bude následně odebrán a záznamy budou vymazány.

3.1.3.2. Zdravotní vyšetření
Neexistuje obecná povinnost provést lékařské vyšetření osoby, jež má být umístěna do 
cely. Vyšetření může být provedeno na žádost dotčené osoby anebo je-li to nezbytné 
s ohledem na její zdravotní stav. Policisté by měli zadrženou osobu o tomto právu 
informovat. Zadržená osoba musí podepsat prohlášení, že byla o tomto právu informována 
a jestli si přeje být vyšetřena lékařem. Odmítne-li vyšetření, mělo by se tak opět stát 
vlastnoručně podepsaným písemným prohlášením. Rodič, opatrovník, právní zástupce 
a diplomat (jedná-li se o cizince) zadržené osoby mohou rovněž požádat o provedení 
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lékařského vyšetření. Podle lékařů, kteří byli dotazování v rámci přípravy této zprávy, by 
zadržené osoby měly v praxi za každou cenu trvat na vyšetření.

Naopak vyšetření je téměř v každém případě prováděno v situacích možného 
„institucionálního konfliktu“, tedy pokud je zadržená osoba převedena z jiného 
policejního oddělení, vězení nebo vazby. To samo o sobě značí, že se obecně předpokládá, 
že osoby omezeny na svobodě mohou být vystaveny špatnému zacházení.

Po každém vyšetření lékař vypracuje zprávu. Její kopie by měla být poskytnuta 
zadrženému, případně jeho právnímu zástupci.Nicméně, s výjimkou případů, kdy je 
vyšetření prováděné nezávislým lékařem, zadržený obvykle neobdrží kopii zdravotnické 
dokumentace, pokud si ji sám výslovně nevyžádá. 

Policie je povinnauchovávatlékařské zprávy a předpisy léků, přičemž všechny tyto 
dokumenty musí být podepsány lékařem. Je však třeba dodat, že podle dotázaných 
lékařů probíhá buď lékařské vyšetření, nebo následné sepsání záznamu pouze ve 
formální rovině. 

Jednotlivá policejní oddělení mají různou praxi, ale obvykle je vyšetření zajištěno 
prostřednictvím zdravotní záchranně služby nebo na pohotovosti místní nemocnice. 
Zadržený má možnost být vyšetřen lékařem dle vlastního výběru a na vlastní náklady. 
Je však velmi neobvyklé, že by vyšetřujícím lékařem byl osobní lékař zadržené osoby. 
Neexistují žádné dostupné informace o podílu provedených lékařských vyšetření, 
ale předpokládá se, že vzhledem k nákladům a času potřebného k tomu, aby se lékař 
dostavil na místo detence je tento podíl velmi nízký. Existují i policejní lékaři, nejsou 
však dostupné žádné spolehlivé informace o jejich počtech nebo aktivitách. U lékařů se 
nevyžadují speciální znalosti z oblasti soudního lékařství. 

Během vyšetření může být na požádání lékaře přítomen policista stejného pohlaví 
jako zadržená osoba. Tato skutečnost musí být zároveň zaznamenána v zdravotní 
dokumentaci i v úředním záznamu policie. V roce 2015 CPT v této souvislosti uvedl, 
že “delegace obdržela řadu stížností na to, že vyšetření bylo provedeno za přítomnosti 
policistů a zadržená osoba byla zároveň spoutána.“

Pokud výsledky vyšetření vyvolávají důvodné podezření, že došlo ke špatnému zacházení, 
fyzickému týrání, nezákonnému použití zbraně nebo donucovacích prostředků, policista, 
který byl přítomen při vyšetření, by to měl ohlásit vedoucímu policejního oddělení. 

Předpokládá se, že přesnost a spolehlivost lékařských zpráv je diskutabilní, protože 
lékaři mají tendenci reflektovat vysvětlení policistů týkající se možných příčin 
způsobených zranění. Lékaři nepořizují fotografie zranění a do zprávy neuvádí svůj 
názor na jejich možný původ. Ačkoliv jsou lékaři ze zákona povinni hlásit podezření z 
možného špatného zacházení, tato povinnost není v praxi respektována. 

3.1.3.3. Právo na právníka
Právo na přístup k právníkovi je zaručeno v Ústavě, zákonu o Ministerstvu vnitra, v 
instrukci MIR pro případy zadržení a rovněž v trestním řádu. 

Ústava stanoví, že každý má právo na právníka od okamžiku jeho zadržení nebo od 
okamžiku sdělení obvinění. Zároveň platí, že jak setkání zadrženého/obviněného s 
právníkem, tak i jejich komunikace má být soukromá. 
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V případě, že zadržená osoba má zájem využít právní pomoc na základě zákona o 
právní pomoci, příslušný policista by měl bezodkladně kontaktovat právníka zvoleného 
zadrženou osobou a informovat jej o detailech zadržení. 

Přesný čas, kdy byl právník kontaktován, by měl být zapsán v prohlášení, které vyplňuje 
zadržená osoba. Čas, kdy právník přišel na policejní oddělení by pak měl být zapsán 
do knihy návštěv. Podle pokynu generálního prokurátora by konzultace s právníkem 
měla probíhat v samostatné místnosti bezprostředně po zadržení, tj. nejpozději 2 hodiny 
od momentu zadržení a zároveň před začátkem prvního výslechu. Právník by měl mít 
zajištěn okamžitýpřístup k zadrženému do 30 minut od jeho příchodu na služebnu. 
Žádný z právníků dotazovaných pro účely tohoto výzkumu však o této instrukci neslyšel, 
protože není veřejně dostupná na internetových stránkách generálního prokurátora.

V praxi je však problém v tom, žezadržené osoby nejsou vždy informovány o právu na 
právníka a jejich případná žádost není nikde zaznamenána.Dalším problémem je, že 
osoba může být zadržena po dobu několika hodin bez sdělení obvinění, pouze na základě 
toho, že „existuje informace, že se dopustila trestného činu,“ tato informace však není 
dané osobě sdělena. Kromě toho o zajištění nemusí existovat žádný záznam a zadržený 
bude propuštěn bez toho, aby měl vůbec možnost prokázat, že došlo k zadržení. Pokud 
k zadržení dojde v nočních hodinách, je pravděpodobné, že o pokud osoba požádá o 
právníka a policisté vynaloží určité úsilí k jeho zabezpečení, nemusí se to podařit, 
zejména v malých městech. Kromě toho je běžné, že zadržený má přístup k právníkovi 
často jen tehdy, je-li vzneseno obvinění. Do té doby může být slyšen jako svědek a v 
takovém případě se právo na právníkaneuplatňuje.

Je potřeba zdůraznit, že studie týkající se kvality právní pomoci realizována jednou 
neziskovou organizací v roce 2004 ukázala, že kvalita právní pomoci poskytována ex 
offo je trvale a významně nižší, než u placené právní pomoci. V roce 2011 se průměrná 
odměna advokáta ustanoveného ex offo pohybovala kolem 183 BGN (91 EUR). Až v roce 
2014 byly přijaty standardy ohledně kvality, hodnocení a kontroly poskytování právní 
pomoci ex offo. Posuzování práce ex offo advokátů má na starosti Národní úřad pro 
právní pomoc, který však doposud nepublikoval žádnou zprávu okvalitě poskytování 
právní pomoci. 

3.1.3.4. Právo na informování třetí osoby
Podle zákona o Ministerstvu vnitra má zdaržená osoba právo informovat o svém zadržení 
třetí osobu a pokud chce toto právo využít, musí o tom podepsat písemné prohlášení. 
Pokyn ministra vnitra zavazuje policistu ve službě danou osobu neprodleně informovat. 
Zákon však mlčí o tom, co se stane, když danou osobu nelze zastihnout. 

Předpokládá se, že ve většině případů dochází k porušování tohoto práva a vyžádána 
třetí osoba není o zadržení informována. Zpráva CPT z roku 2015 uvádí, že “Drtivá většina 
osob, s nimiž delegace mluvila, uvedla, že po jejich zadržení nebyly informovány o svých 
právech a nebylo jim umožněno o svém zadržení informovat třetí osobu.“

3.1.3.5. Nebezpečí stíhánípro křivé obvinění
Stěžovatel se vystavuje velkému riziku, že bude stíhán pro křivé obvinění. Tento trestný 
čin je upraven v § 286 trestního zákona.
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3.1.4. Mechanismy řešení mučení a špatného zacházení

3.1.4.1. Systém stížností 
Zadržená osoba může podat stížnost pro údajné špatné zacházení u soudu a soud by 
měl bezodkladně vydat rozhodnutí. Stížnost na špatné zacházení lze podat u místního 
okresního soudu (čímž dojde k zahájení trestního řízení) a rovněž u vedoucího policejního 
oddělení. 

3.1.4.2. Trestní řízení 
Do roku 2008 bylo trestnířízeníproti příslušníkům policie vedeno vojenským 
prokurátorem a slyšeno před vojenským soudem. V roce 2008 však byly tyto případy 
převedeny do pravomoci civilních trestních soudů, protože dle odhadů některé vojenské 
soudy měly moc málo práce a měly být zrušeny. Slyšet bylo i argumenty ozlepšení 
přístupu obětí ke spravedlnosti u civilních soudů. 

Na základě žádosti o informace ministerstvo vnitra uvedlo, že v období od roku 2000 
do roku 2015 bylo vedeno 1099 disciplinárních řízení a 138 trestních řízení proti 
příslušníkům policie kvůli podezřením na špatné zacházení. Výsledkem těchto řízení 
bylo 11 policistů odsouzených k trestu odnětí svobody a 18 jich bylo propuštěno. Ze 
sdělení soudů, které rovněž odpověděly na žádost podanou v rámci tohoto projektu, 
vyplývá, že 101 policistů bylo potrestáno peněžitým trestem a 28 odnětím svobody, což 
je celkem 129 policistů odsouzených v trestním řízení za období let 200 až 2015. Podle 
soudů (které odpověděly na žádost o informace) z 212 případů se 172 týkalo „lehkých 
tělesných zranění“ a výsledkem je 101 uložených pokut a 28 odsouzení k podmíněnému 
trestu odnětí svobody, pravděpodobně pro způsobení středně těžkých až těžkých 
tělesných zranění a nezákonné zadržení.

Přestože se údaje poskytnuty soudy liší od těch poskytnutých ministerstvem vnitra, 
z dostupných informací lze dojít k závěru, že většina policistů shledaných vinnými i 
nadále slouží v řadách policie. 

V roce 2011 vypracoval právník pracující u Bulharského helsinského výboru studii, která 
obsahuje podrobný přehled případů ESLP z období let 1998 až 2010 týkajících se policejní 
brutality v Bulharsku.Studie uvádí, že v každém jednotlivém případě z 27 rozhodnutí 
bylo Bulharsko odsouzeno za nedostatečné vyšetřování. V těchto případech však žádný 
z pachatelů-policistů nebyl pravomocně odsouzen nebo podroben disciplinárnímu 
postihu. Někteří z policistů byli dokonce povýšeni.

3.1.4.3. Disciplinární řízení
Kromě trestního řízení může policista, který se dopustí špatného zacházení, čelit 
disciplinárnímu řízení, poruší-li zákon o ministerstvu vnitra, některou ze svých 
povinností nebo pravidla zakotvena v etickém kodexu. 

Disciplinární řízení se řídí zákonem o ministerstvu vnitra a sankcemi jsou: důtka, 
písemné varování, zákaz povýšení po dobu 1 až 3 let, varování před propuštěním a 
propuštění. Nadřízený, kterýprovádí disciplinární řízení není povinen hlásitkárné 
provinění státnímu zástupci, vyvstane-li podezření, že jde o trestný čin.
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Trestní i disciplinární řízení může probíhat současně. Disciplinární řízení je zahájeno 
i v případech, kdy je vedeno i trestní řízení a v takových případech by disciplinární 
sankce měly být uloženy až po přijetí pravomocného rozhodnutí trestního soudu. 

Podle údajů poskytnutých ministerstvem vnitra bylo na základě stížnosti zadržených 
osob zahájeno 1099 disciplinárních řízení. Ze všech 1146 stížností, nedůvodných bylo 
shledáno 97 stížností na nezákonné zajištění, 158 stížností na způsobení tělesného 
zranění a 45 stížností na nucenývýslech (celkem tedy 300 stížností). Zbylých 846 
případů, kdy bylo provedeno interní vyšetřování vedoucím policejního útvaru, dopadlo 
následovně: 3 policisté byli pokáráni, 18 obdrželo písemné upozornění, 75 bylo 
sankcionováno písemnýmvarováním před propuštěním, 7 bylo sankcionováno zákazem 
povýšení a 18 bylipropuštěni (celkem 121).

3.1.4.4. Práva obětí
Podle trestního řádu je obětí osoba, která utrpěla majetkovou nebo nemajetkovou 
újmu. Během přípravného řízení má oběť právo být informována o všech právech, jež jí 
náleží v průběhu trestního řízení, právo na poskytnutí ochrany sobě i svým příbuzným, 
právo na informace o průběhu trestního řízení, právo být účastníkem řízení,právo klást 
otázky,vznášet námitky,podávat stížnost proti všem úkonům, jež vedou k ukončení 
řízení, nebo právo mít právníka. Vyšetřovací orgán, který zahajuje řízení, je povinen 
o této skutečnostioběť bezodkladně informovat. Práva obětí mohou být vykonávána 
od okamžiku, kdy oběť požádá o účast v přípravném řízení a oznámí svou adresu pro 
doručování. Oběť má právo při shromažďování důkazů a údajů, které nemůže získat 
sama, požádat o spolupráci ministerstvo vnitra.

V rámci disciplinárního řízení, na rozdíl od trestního řízení, oběť nemá žádná procesní 
práva. 

3.1.4.5. Soukromá obžaloba
Oběť, která utrpěla v důsledku trestného činu škodu, má právo účastnit se soudního 
řízení v postavení soukroméhožalobce. Pokud ale trestní řízení není státním zástupcem 
zahájeno, nemůže tak učinit ani soukromý žalobce. Žádost o účast v řízení v postavení 
soukromého žalobcemůže být písemná nebo ústní. Měla by obsahovat informace o oběti 
a okolnosti, na nichž je založena, a měla by být předložena před tím, než soud prvního 
stupně zahájí fázi soudního šetření. 

Soukromý žalobce provádí trestní stíhání společně se státním zástupcem a může v něm 
pokračovat i poté, co se státní zástupce rozhodne stíhání zastavit. Soukromý žalobce 
má právo být informován o průběhu řízení, mít kopie všech dokumentů; předkládat 
důkazy; účastnit se soudního řízení; klást otázky a vznášet námitky; podávat stížnosti 
proti úkonům soudu, jež jsou v rozporu s jeho právy a zájmy (včetně trestu uloženého 
soudem prvního stupně).

Oběť, jíž byla způsobena škoda trestním činem, který je vyšetřován pouze tehdy, když 
o to požádá, je soukromým stěžovatelem, jež může zahájit řízení a vést trestní stíhání 
před soudem. Soukromá stížnost musí být písemná a musí obsahovat informace o 
stěžovateli, o osobě, proti níž je předložena a o okolnostech trestného činu. Podání 
stížnosti je podmíněno uhrazením poplatku a stížnost může být podána pouze do 
6 měsíců poté, co se oběť dozvěděla, že byl spáchán trestný čin, nebo poté, co jí bylo 
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oznámeno, že přípravné řízení bylo zastaveno z důvodu, že vyšetřování trestného činu 
je podmíněnopodáním soukromé stížnosti oběti.

Soukromý stěžovatel má tato práva: právo číst všechny dokumenty související s řízením 
a pořizovat jejich kopie, předkládat důkazy, účastnit se soudního řízení, klást otázky a 
námitky; podávat stížnosti proti úkonům soudu, jež jsou v rozporu s jeho právy a zájmy. 
Stěžovatel může být rovněž obžalovaný v průběhu soudního řízení. 

Objevují se názory, že způsoby soukromého stíhání by bylo možné zlepšit, pokud by 
oběti měly právo stíhat jakékoliv trestné činypolicistů (nejen případy lehčího tělesného 
zranění) namísto státního zástupce a měly takmožnost efektivně shromažďovat důkazy 
a účastnit se všech řízení.

3.1.4.6. Občanskoprávní žaloba
Bulharské právo neumožňuje zahájit civilní soudní řízení nezávisle na trestním řízení. 
Oběti mohou žádat odškodnění v rámci trestního řízení. Nárok je potřeba uplatnit před 
nebo během prvního jednání trestního soudu. 

3.1.5. Zkušenosti z praxe

3.1.5.1. Dostupná data 
Statistické údaje o počtu spáchaných trestných činů a vedených řízení jsou 
shromažďovány Národním statistickým institutem (NSI). Nicméně, národní statistický 
úřad nevede podrobné statistiky o každém ustanovení trestního zákoníku a vzhledem 
k tomu, že trestné činyspáchány policisty jsou upraveny jen v některýchodstavcích 
jednotlivých paragrafů, na vnitrostátní úrovni neexistují jednotné statistické údaje o 
trestných činech spáchaných policisty. 

V rámci přípravy této studie byly vojenským soudům, krajským soudům a ministerstvu 
vnitra zaslány žádosti o informace o počtu stížností, počtu podaných obžalob a počtu 
a typu uložených trestů. Získána data však nejsou reprezentativní a navíc se údaje 
poskytnuty soudy významně liší od těch poskytnutých ze strany ministerstva vnitra. 
Spolehlivé informace o úspěšnosti trestního stíhání, počtech pachatelů, typech 
uložených sankcí a délky řízení proto nejsou k dispozici.

Monitorovací projekty neziskových organizací ukazují zvýšení počtu případů špatného 
zacházení, jelikož bylo zjištěno, že více než 1/3 zadržených osob, které byly následně 
odsouzeny k trestu odnětí svobody, bylo v průběhu zadržení nebo později vystavených 
špatnému zacházení. V některých případech byla těmto osobám způsobena silná bolest 
s cílem získat od nich informace nebo je potrestat.

3.1.5.2. Obavy, kritika
Poslední zpráva Výboru proti mučení (CPT) o Bulharsku (2015) uvádí, že “rostoucí počet 
obvinění z úmyslného fyzického špatného zacházení s osobami zadržovanými policií 
vede CPT k závěru, že muži a ženy (včetně mladistvých)v policejní detenci čelí vysokému 
riziku, že s nimi bude špatně zacházeno, a to jak při zadržení i při následném výslechu. 
Bylo dosaženo velmi malého pokroku, pokud vůbec, co se týče zabezpečení praktické 
implementace právních záruk proti policejnímu špatnému zacházení.“
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Zpráva kritizuje několik problémů.Za prvé, v Bulharsku neexistuje žádný speciální orgán 
dohledu kromě Ombudsmana, který však má omezené, dokonce až klesající, zdroje a 
jeho schopnost vystupovat v pozici národního preventivního mechanismu vzbuzuje 
vážné obavy. Nezávislost a efektivnost vyšetřování případů špatného zacházení ze 
strany policie je rovněž předmětem kritiky. Předpokládá se, že obvinění z policejního 
špatného zacházení nejsou řádně a nestranně vyšetřeny.

Za druhé je do značné míry kritizováno praktické provádění právních záruk proti 
špatnému zacházení ze strany policie. Zadržené osoby nemají přístup k informacím o 
svých právech a drtivé většině z nich není umožněno informovat o jejich zadržení třetí 
osobu nebo využít přítomnosti a služeb právníka od samého počátku zbavení svobody. 
Lékařské vyšetření představuje také specifický problém, protože je často omezeno pouze 
na několik dotazů, aniž by lékař provedl i fyzickou prohlídku nebo zaznamenal zranění. 
Poskytování právní pomoci je rovněž problematické, protože buď není zajištěna hned od 
okamžiku zadržení nebo ex offo právníci odmítají právní pomoc poskytnout, když jsou 
kontaktováni. 

Nedostatek centrálně shromážděných, strukturovaných a spolehlivých údajů brání jak 
státu, tak i veřejnosti získat ucelený přehled o dané situaci. Kromě toho i u těch málo dat, 
jež jsou dostupné, existují značné rozpory mezi oficiálně poskytovanými informacemi a 
informacemi získanými při provádění nezávislých studií.

Neúčinnost vyšetřování a praxe ukládání trestůpolicistům, jež se dopustili špatného 
zacházení, je také široce kritizována jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni.
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a povšechně podrobně regulováno

X

Uplatňování pravidel v praxi
systematické nedodržovánív 
určitých otázkách

individuální porušení, nejsou 
neobvyklé

kultura dodržování pravidel, 
silný respekt

X

Do
ku

m
en

ta
ce

 sk
ut

eč
no

stí
, m

ož
né

 d
ůk

az
y Důkazní břemeno v souvislosti s přijetím 

údajně zkompromitovaného prohlášení 
mezi důkazy

na stěžovateli na státu

X

Po
už

ití
 k

am
er

Palubní deska
dispozici částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X

Na těle
není k dispozici/zakázáno částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

 X

Třetí osobou
zakázáno možno ale s obtížemi možné a přijatelné

X

Místnost pro zadržené
není k dispozici/zakázáno možno/na rozhodnutí 

policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X
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Do
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y Po
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er Audio a video nahrávky 

výslechů
není k dispozici částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X

Regulace a praxe v oblasti 
používání kamer

systematické nedodržovánív 
určitých otázkách

individuální porušení, nejsou 
neobvyklé respektování pravidel

X

Lé
ka

řs
ké

 v
yš

et
ře

ní

Lékařské vyšetření při přijetí
nevždy/na požádání/na 
zvážení policie povinné

X

Status vyšetřujícího lékaře
zaměstnanec policie/
dodavatel

pod státním zdravotnickým 
zařízením/nezávislý, případ 
od případu

nezávislý soudní lékař 

X X

Právo vybrat si svého lékaře a 
využívání tohoto práva v praxi

takové právo není většinou se v praxi 
nedodržuje většinou se v praxi dodržuje

X

Odbornost, pečlivost, profesní 
standardy

bez standardizovaných 
požadavků/formální/
povšechná prohlídka

standardizované protokoly/
důkladná prohlídka

soudní odbornost/cílená, 
pečlivá prohlídka

X

Přístup k dokumentaci z 
lékařského vyšetření 

bez přístupu/bráněno 
přístupu na požádání přístupautomaticky udělován

X

Důkazní hodnota dokumentace

chabá hodnota/bez 
fotografií/nedostatečná 
dokumentace

přijatelná/nekritizováno/
fotografie omezeně 
použitelné

důkladná a spolehlivá 
dokumentace/použitelné 
fotografie

X
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Lé
ka

řs
ké

 v
yš

et
ře

ní

Odborný názor lékaře na možné 
příčiny zranění/údajné špatné 
zacházení

zakázáno/nikdy se neuvádí může se uvádět měl byse uvádět

X

Povinnost předat lékařský 
záznam vyšetřujícím orgánům 
v případě podezření na špatné 
zacházení

podání ex officio je zakázáno/
lékaři v praxi nic nepředávají

lékaři mohou předat/jsou 
povinni tak činit, ale málokdy 
to dodržují

povinnost informovat/
předávat dokumentaci

X

Soukromí
neníumožněno umožněno na požádání umožněnoautomaticky, 

pokud není požádáno jinak
X

Doprovázející policista je 
přítomen, pokud soukromí není 
umožněno

vždypolicista, který provedl 
zatčení

policista, který provedl 
zatčení, může být přítomen

nikdypolicista, který provedl 
zatčení

X

Právo informovat třetí osobu
bráněno omezeno účinné

X

Pr
áv

o 
na

 p
rá

vn
ík

a

Přístup

nenízaručen/teoreticky 
zaručen ale v praxi se 
systematicky nedodržuje

zaručen a obvykle dodržován dodržován

x

Konzultace

neníumožněna před 
výslechem/zaručena na 
papíře, ale v praxi je bráněno

omezeně

zaručenapřed výslechem

X

Přítomnost u 
výslechu

není umožněna/bráněno neníumožněna/na 
rozhodnutí policie umožněna

X
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y
Formální nezávislost vyšetřujícího orgánu

součást policie
nezávislý orgán se 
společnými rysy a zájmy/
státní zástupce

plněnezávislý orgán

X

Personální nezávislost vyšetřujícího 
orgánu

bývalí/převelení/skuteční 
policisté

společnérysy a zájmy/státní 
zástupce zcela nezávislý

X

Vnímání vyšetřování veřejností
nenínezávislé řadaobav/není úplná důvěra nezávislé

X

Důkazní hodnota svědectví policistů
rozhodující silnějšínež jiných svědectví stejnájako jiných svědectví

X

Soukromá žaloba
nenímožná jemožná teoreticky ale ne v 

praxi jev praxi možná

X

Di
sc

ip
lin

ár
ní

 ří
ze

ní Pravděpodobnost
neníobvyklá pravidelně

X

Souvislost s trestním řízením
úzcespojeno/přidruženo paralelní nezávisléřízení

X

Možnost propuštění policisty
sankcese neuplatňují/obvyklé 
zproštění možnostzproštění propuštěnív případě 

usvědčení
X

Nárok na odškodné

zvláštní správní žaloba 
na základě konečného a 
závazného usvědčení

vrámci trestního řízení zvláštní a nezávislá správní 
žaloba

X
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Ko
nt
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la

Ú
da

je

Počet stížností
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse, ale nejsou 
dostupné/neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet a druh řízení
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Výsledek řízení
neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet odsouzení, 
druh sankcí

neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Celkem 41
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 4. Česká republika
 4. 1. Shrnutí zprávy České republiky
Česká republika zavedla v roce 2012 velké institucionální změny, aby dostála svým 
povinnostem vyplývajícím z mezinárodních závazků týkajících zákazu mučení a 
špatného zacházení. Zkušenosti z praxe nicméně ukazují, že formálně nezávislá 
instituce, která však ponechává ve vedení stejné osoby a navazuje na dlouhodobě 
zavedené personální vazby, má bez dalších záruk pouze malou přidanou hodnotu. 
Zpráva naznačuje, že Česká republika se vydala cestou Severního Irska, ale tato cesta se 
jeví býtproblematičtější. 

4.1.1. Právní rámec

4.1.1.1. Povinnosti policistů, pravidla chování, kodexy, zákony, úprava 
kriminalizace mučení a špatného zacházení 

Trestní zákoník obsahuje specifické ustanovení zakazující mučení a jiné nelidské a kruté 
zacházení, toto ustanovení však nepokrývá ponižující zacházení. Dle § 149 odst. 1 platí, 
že „Kdo mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením v souvislosti s výkonem 
pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné 
moci působí jinému tělesné nebo duševní utrpení, bude potrestán odnětím svobody na 
šest měsíců až pět let.“ Samotný trestní zákoník však neobsahuje definici mučení, což 
vedlo ke kritice ze strany Výboru proti mučení. V praxi ale toto ustanovení není vůbec 
využíváno a od roku 2010, kdy vstoupil v účinnost nový trestní zákoník, nebyl nik za 
spáchání trestného činu mučení odsouzen.

V případech podezření na špatné zacházení jsou policisté většinou vyšetřováni 
pro spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. V souladu s tímto 
ustanovením platí, že „úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou 
závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch (a) vykonává 
svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, (b) překročí svou 
pravomoc, nebo (c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci, bude potrestána 
odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.“ Další odstavce tohoto 
ustanovení obsahují kvalifikované skutkové podstaty daného trestného činu. Přitěžující 
okolnosti odůvodňující uložení přísnějšího trestu se většinou týkají rozsahu škody 
nebo újmy způsobené pachatelem. Pojem „škoda“ zahrnuje materiální škodu, tj. škodu 
vyjádřitelnou v penězích, kdežto pojem „újma“ se vztahuje na nehmotnou škodu, tj. 
škodu na právech, zdraví, morální újmu apod. 

V případě, že je oběti způsobena tělesná nebo duševní újma, je možné stíhat policistu 
za souběh trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a trestného činu ublížení na 
zdraví, kterého se však může dopustit kdokoliv, tj. nejen pachatel v postavení úřední 
osoby. 

Úprava práv a povinností policistů je obsažena v zákoně o policii, který zároveň 
obsahuje úplný výčet donucovacích prostředků, jež mohou být použity. Příslušníci 
policie jsou povinni zejména dodržovat princip přiměřenosti a respektovat podmínky 
použití donucovacích prostředků vedeny v tomto zákoně. Nadřízený má povinnost 
informovat příslušného státního zástupce, pokud v důsledku použití donucovacích 



51

ČESKÉ REPUBLIKY

prostředkůdojde ke zranění nebo k úmrtí osoby. Zákon o policii dále specifikuje důvody 
pro omezení osobní svobody, způsob výkonu tohoto opatření, jako jsou např. připoutání 
osoby v cele nebo lékařské vyšetření. Zákon výslovně vyžaduje, aby policista, který je 
svědkem špatného zacházení, přijal potřebná opatření k zamezení takovému zacházení 
a oznámil je bezodkladně svému nadřízenému.

Služební zákon (Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) 
upravuje kárnou odpovědnost a disciplinární řízení policistů ve službě. Obecně platí, 
že příslušník musí být propuštěn (mimo jiné), jestliže byl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin spáchaný úmyslně. 

4.1.1.2. Pravomoc zajistit osobu, trvání detence
Obecně nesmí zajištění osoby (dle zákona o policii) trvat déle než 24 hodin. 

4.1.2. Institucionální zabezpečení

4.1.2.1. Policejní orgán a monitorování detence
Úlohu národního preventivního mechanismu plní kancelář Ombudsmana (Veřejného 
ochránce práv). Ombudsman je volen Poslaneckou sněmovnou na dobu šesti let. 
Je oprávněn provádět návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby 
omezeny na svobodě veřejnou mocí. 

Návštěvy jsou obvykle prováděny z vlastní iniciativy Veřejného ochránce práv, ale 
osoba omezená na svobodě je také oprávněn podat ombudsmanovi stížnost. Po každé 
návštěvě příslušní pracovníci úřadu ombudsmana připravují zprávu obsahující jejich 
zjištění a doporučení.

Státní zástupci rovněž vykonávají dozor nad detenčními zařízeními. Na rozdíl od 
ombudsmana jsou státní zástupci oprávněni vydávat příkazy k zachovávání předpisů 
platných pro výkon vazby nebo trestu odnětí svobody nebo dokonce nařídit, aby osoba, 
která je zbavená svobody v rozporu s příslušným rozhodnutím orgánu činného v trestním 
řízení nebo bez takového rozhodnutí, byla ihned propuštěna.

4.1.2.2. Vyšetřující orgán, jeho nezávislost
V roce 2012 byla založena Generální inspekce bezpečnostních sborů, která měla za 
úkol zajistit nezávislost vyšetřování případů špatného zacházení ze strany policie, 
vzhledem k tomu, že dřívější Inspekce police spadala, stejně jako samotná Policie 
České republiky, pod resort Ministerstva vnitra a byla kritizována (dokonce i ze strany 
ESLP) pro nedostatek nezávislosti. Nově založená Generální inspekce je ozbrojeným 
bezpečnostním sborem a má postavení nezávislé organizační jednotky státu, je tedy 
nezávislá na Ministerstvu vnitra. Ředitel GIBS je jmenován a ze své funkce je odpovědný 
přímo předsedovi vlády. 

Úkoly generální inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci službu dle 
služebního zákona (na rozdíl od dřívější Inspekce policie, kdy inspektoři byli příslušníci 
policie). Nadále však přetrvávají výrazné nedostatky týkající se nezávislosti vyšetřování 
prováděného Generální inspekcí. Hlavním problémem je, že po zániku Inspekce policie 
se drtivá většina její pracovníků (ne-li dokonce všichni) stala příslušníky Generální 
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inspekce. Takže nová “nezávislá” Generální inspekce byla de facto vyskládána ze 
stejných lidí, kteří sloužili u bývalé Inspekce policie. Proto nezávislost a schopnost GIBS 
provádět účinné vyšetřování zůstává diskutabilní.

4.1.3. Specifické záruky

4.1.3.1. Audio a video záznamy
Příslušníci policie mají možnost používat kamery umístěné na výstroji, považují-li to 
za vhodné a zároveň mohou rozhodnout o tom, kdy kameru zapnou a vypnou. Nejvyšší 
správní soud ČR (odkazujíc na judikaturu ESLP) dospěl k závěru, že v případech, 
kdy se osoba nachází v moci policie, je na státu, aby prokázal, že případná zranění 
nebyla způsobena špatným zacházením, proto pokud je videozáznam neúplný, nebo 
nezachytává klíčové momenty zásahu, je následkem neusnesení důkazního břemene 
státem.

Kamery se nacházejí na palubních deskách většiny služebních vozidel. Pokud je vozidlo 
vybavené kamerou, pořizování záznamu se zahajuje okamžikem jeho výjezdu a ukončuje 
po skončení služební cesty, přičemž policista nemá možnost s tímto záznamem jakkoliv 
manipulovat. Kamery jsou ve vozidle umístěny před předním a zadním sklem, proto 
nezachycují, co se děje uvnitř vozidla. 

Ne všechny policejní stanice jsou vybaveny kamerovým systémem. Trestní řád 
nevyžaduje, aby byl pořizován videozáznam výslechu. 

Zároveň však má kdokoliv možnost pořizovat obrazový záznam policejního zásahu. 
Při provádění služebních zákroků a plnění zákonných úkolů policisté nevystupují 
jako soukromé fyzické osoby, ale vykonávají působnost orgánu veřejné správy, proto 
pořizování zvukového nebo obrazového záznamu jejích jednání není považováno za 
zásah do osobnostních práv. 

4.1.3.2. Zdravotní vyšetření
Neexistuje obecná povinnost podrobit každou osobu, jež má být umístěna do cely, 
lékařskému vyšetření. Tato povinnost platí pouze v případě, pokud je dotyčná osoba 
pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, případně pokud existuje podezření, že 
je tato osoba zraněná nebo trpí vážnou nemocí. Zdravotní vyšetření je nezbytné i v 
případech, kdy osoba umístěná v cele onemocní, utrpí jinou újmu na zdraví nebo se 
pokusí o sebevraždu. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je právona výběr 
poskytovatele zdravotních osoby, jež má být umístěna do policejní cely, omezeno. V 
ostatních případech jsou policisté povinni respektovat výběr lékaře zajištěnou osobou 
a umožnit lékaři tuto osobu vyšetřit. Zprávy Veřejného ochránce práv však ukazují, 
že v praxi, ačkoliv je lékařské vyšetření na vyžádání zajištěné osoby zabezpečeno, 
ve většině případů není respektováno právo na výběr doktora dle vlastní volby nebo 
právo na soukromí během vyšetření. Předpokládá se rovněž, že zajištěné osoby nejsou 
informovány o těchto právech. 

Lékařská vyšetření jsou zabezpečována prostřednictvím smluvních zdravotnických 
zařízeních nebo v naléhavých případech prostřednictvím zdravotní pohotovostní 
služby. Lékař provádějící vyšetření nemusí mít žádné speciální znalosti z oblasti 
soudního lékařství. V případě, že je zajištěná osoba zraněna, lékaři nejsou povinni uvést 
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v lékařské zprávě své hodnocení možnosti vzniku poranění. Tato otázka by měla být 
řešena až v rámci znaleckého posudku, pokud o něj některá ze stran požádá v rámci 
trestního řízení. Lékaři obvykle nepořizují fotografie zranění. 

Během lékařského vyšetření je většinou přítomen alespoň jeden policista stejného 
pohlaví jako zadržená osoba, který by s touto osobou měl udržovat vizuální kontakt. 
Neexistuje však žádný požadavek, že policista přítomen u výslechu musí být jiný než ten, 
který prováděl vůči dané sobě zákrok, resp. ji zajistil (a mohl se tedy dopustit případného 
špatného zacházení). Naopak, v praxi je běžné, že to bude ten samý policista. 

U trestného činu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení platí obecná 
oznamovací povinnost a pokud má lékař podezření, že došlo ke spáchání takového 
trestného činu, je povinen informovat orgány činné v trestním řízení. V praxi se to však 
neděje (s výjimkou závažných případů) a je tak na oběti, aby podnikla další kroky, jako 
je podání trestního oznámení. Každopádně však lékař není oprávněn k tomuto účelu 
zasílat zdravotní dokumentaci státnímu zástupci nebo jinému vyšetřujícímu orgánu. 
Připravuje se však legislativní změna ukládající lékařům povinnost ohlašovat případy 
špatného zacházení. 

4.1.3.3. Právo na právníka
Dle trestního řádu platí, že při výslechu (podání vysvětlení) má každý právo na právní 
pomoc advokáta. To platí i v případě zadržené osoby, která má právo požadovat, aby 
obhájce byl přítomen při jejím výslechu. Tato pravidla se však vztahují pouze na výslech 
(resp. podání vysvětlení) prováděn v režimu trestního řádu v rámci trestního řízení. 
Zákon o policii toto právo výslovně neupravuje, takže pokud je výslech prováděn v 
režimu zákona o policii, policisté mají tendence toto právo omezovat. Tuto praxi však 
odmítl Ústavní soud, který poukázal na to, že každý má právo na přítomnost právníka, 
bez ohledu na to, zda je výslech prováděn podle trestního řádu nebo zákona o policii. 

Pokud právník není dostupný během 48 hodin, což je maximální doba zadržení, může 
být toto právo omezeno. Zákon nestanovuje žádnou minimální lhůtu, ve které by právní 
zástupce měl být informován o začátku výslechu, takže v praxi záleží na příslušném 
policistovi, zda bude na příchod právníka čekat nebo nikoliv. Vzhledem k tomu, že 
zadržená osoba může odmítnou vypovídat bez přítomnosti právníka, policisté se 
většinou snaží s dotyčným právníkem dohodnout na vhodném času výslechu. 

4.1.3.4. Právo na informování třetí osoby
Zajištěná osoba má právo požadovat, aby policie informovala o jejím zajištění třetí 
osobu, policie to však neučiní, pokud by tím došlo k ohrožení splnění účelu důležitého 
úkonu. Není stanovena žádná lhůta, ve které by třetí osoba měla být o zajištění 
informována. Policie rovněž není povinna třetí osobu informovat, pokud by bylo takové 
vyrozumění spojeno s nepřiměřenými obtížemi, ale jakmile tato překážka odpadne, 
policie příslušnou osobu ihned vyrozumí. Přestože zákon negarantuje zajištěné osobě 
právo mluvit s určenou třetí osobou osobně, policisté mohou zajištěné osobě umožnit 
této osobě zavolat. 
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4.1.4. Mechanismy řešení mučení a špatného zacházení

4.1.4.1. Systém stížností, správní žaloba
V případě pochybení policisty může dotčená osoba podat stížnost u toho orgánu, kde 
k pochybení došlo. V takovém případě se použijí příslušná ustanovení správního řádu. 
Daný správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti uvedené ve stížnosti a považuje-li 
to za vhodné, může vyslechnout stěžovatele a další osoby. Stížnost musí být vyřízena do 
60 dní. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán 
povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. Konkrétní podoba těchto 
opatření není zákonem specifikována. Postup vyřízení stížnosti může být předmětem 
přezkumu nadřízeného orgánu. 

Každý, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech nezákonným zásahem správního 
orgánu, se může bránit podáním žaloby ve správním soudnictví ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy se dozvěděl o tomto zásahu, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy 
k němu došlo. Výsledkem soudního řízení je konstatování, že zásah byl nezákonný, což 
může sloužit jako podklad pro žádost o odškodnění podle zákona o odpovědnosti státu 
za škodu. 

4.1.4.2. Trestní řízení 
Každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že byl spáchán trestný čin mučení a 
jiného nelidského a krutého zacházení, je povinen o tom bezodkladně učinit oznámení 
policii nebo státnímu zástupci. Neoznámení je samostatným trestným činem. Tato 
povinnost se vztahuje na každého, tedy i na lékaře provádějícího vyšetření zajištěné 
osoby, která tvrdí, že byla vystavena špatnému zacházení, nebo na policistu, který je 
svědkem páchání tohoto trestného činu. Ve většině případů jsou však příslušné kroky k 
vyšetření těchto obviněný činěny až na základě iniciativy samotné oběti. 

Pokud z podání adresovaného policii vyplývá, že došlo ke spáchání trestného činu 
mučení a jiného nelidského a krutého zacházení ze strany policie, je povinností policie 
postoupit toto oznámení ke GIBS. Generální inspekce pak provede prověřování tohoto 
oznámení, a pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, 
a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne o zahájení 
trestního stíhání. Pokud se ale naopak zjistí, že se v dané věci nejedná o spáchání 
trestného činu, je pořád možné věc odevzdat příslušnému orgánu ke kázeňskému nebo 
kárnému projednání. Státní zástupce vykonává dohled nad zákonností přípravného 
řízení. 

Existují určité obavy, pokud jde o přijímání stížností na špatné zacházení, na což v 
minulosti poukazoval i Výbor proti mučení. Hlavní problém spočívá v tom, že i pokud 
oběť podá trestní oznámení přímo ke GIBS, tato nezahájí vyšetřování s odůvodněním, 
že nejde o podezření z trestného činu. Trestní oznámení (regulováno trestním řádem) 
je pak kvalifikováno jako pouhá stížnost proti nevhodnému chování úřední osoby nebo 
proti postupu správního orgánu (regulována správním řádem) a je následně postoupeno 
k vyřízení samotné policii. V takovém případě dochází k tomu, že stížnost prověřuje 
ten samý orgán, jehož příslušníkem je osoba, která se údajného špatného zacházení 
dopustila. Toto řízení navíc nemůže vést k trestnímu odsouzení pachatele. 
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Co se týče počtů trestních stíhání špatného zacházení ze strany policie, GIBS ve své 
výroční zprávě za rok 2014 uvádí, žebylo vyšetřováno 13 případů týkajících se špatného 
zacházení, z nichž 10 bylo stíháno jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby a 
pouze 3 případy byly stíhány jako trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého 
zacházení. Zatím však v těchto případech nebyl vynese žádný rozsudek. 

Vyplývá-li z trestního oznámení, že trestného činu se dopustil příslušník policie, 
vyšetřování musí být provedeno Generální inspekcí, za současného dohledu státního 
zástupce. V rámci výkonu dohledu je státní zástupce oprávněn dávat závazné pokyny 
k vyšetřování, vyžadovat spisy a další dokumenty a materiály, účastnit se vyšetřování, 
rušit nezákonná a neodůvodněná rozhodnutí a opatření, která může nahrazovat 
vlastními, nebo přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba. 

Zákony poskytují obětem vystaveným špatnému zacházení prostředky nápravy proti 
selhání vyšetřujícího orgánu provést efektivní vyšetřování. Má-li oběť za to, že věc 
nebyla řádně prošetřena, může se dožadovat přezkumu postupu policejního orgánu u 
dohlížejícího státního zástupce. Pokud není spokojena ani s postupem tohoto státního 
zástupce, má možnost obrátit se na nadřízeného státního zástupce s žádostí o výkon 
dohledu a následně může podat ústavní stížnost. 

Státní zástupce vykonává dohled nad přípravným řízením a má například právo 
postoupit věc jinému orgánu, přerušit nebo zastavit trestní stíhání, nebo sjednat s 
obviněným dohodu o vině a trestu. Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují 
postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu. V českém trestním 
právu neexistuje možnost soukromé obžaloby. 

V rámci trestního řízení se uplatňuje důkazní standard nadevší pochybnost. Soudy se 
musí řídit zásadou volného hodnocení důkazů, což znamená, že záleží na soudci, které 
důkazy budou hodnoceny jako rozhodující pro konstatování viny obviněného. Zároveň 
však soudce musí vzít do úvahy všechny dostupné důkazy, a pokud některé opomene, 
musí poskytnout náležité odůvodnění. Proto není vyloučena situace, že pokud ze 
znalečného posudku vyplývá, že je pouze možné, že příběh oběti je pravdivý, v kontextu 
dalších dostupných důkazů může soudce dospět k výroku o vině.

4.1.4.3. Disciplinární řízení
Porušení služebných povinností, které nezakládá trestný čin nebo přestupek, může být 
předmětem kárného nebo kázeňského projednání. Kárné řízení je zahajováno z moci 
úřední a vede jej služební funkcionář. Mezi kázeňské tresty patří písemné napomenutí, 
snížení základního tarifu až o 25 % (tarif je složka platu) na dobu nejvýše 3 měsíců, odnětí 
služební medaile nebo odnětí služební hodnosti, což je zároveň obligatorním důvodem 
pro propuštění daného policisty. Kázeňské tresty lze uložit nejpozději do 2 měsíců 
ode dne, kdy se služební funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky kázeňského 
přestupku, a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy ke spáchání kázeňského přestupku došlo.

4.1.4.4. Práva obětí
Oběť trestného činu se v rámci trestního řízení považuje za poškozeného, pokud jí bylo 
trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma. 
Poškozený má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit 
se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání a 
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před skončením řízení se k věci vyjádřit. Zároveň může poškozený navrhnout, aby soud 
v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo 
nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena. 

Zákon o obětech trestných činů poskytuje obětem další práva, jako například právo na 
odbornou pomoc (psychologickou, sociální, právní nebo restorativní programy), a to 
před, během i po skončení trestního řízení, dále jsou to právo na informace vztahující 
se k případu, ve kterém se daná osoba stala obětí trestného činu, právo na ochranu před 
hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před sekundární 
viktimizací a právo na finanční pomoc. Aby bylo možné tato práva využít, je nezbytné, 
aby došlo k zahájení trestního stíhání, což může být v praxi problém s ohledem na výše 
popsanou pochybnou praxi. 

4.1.4.5. Občanskoprávní žaloba
Ačkoli podání správní žaloby není podmínkou pro následné uplatnění nároku na 
náhradu škody, pozice poškozeného je mnohem výhodnější, jakmile správní soud 
deklaroval nezákonnost předmětného zásahu. Nárok na náhradu škody musí být 
nejdříve uplatněnu příslušného ministerstva - v případě policie je to Ministerstvo vnitra. 
Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku je 3 roky v případě majetkové škody a 6 měsíců 
v případě nemajetkové újmy. V případě odmítnutí nároku ministerstvem může daná 
osoba podat občanskoprávní žalobu na náhradu škody u civilního soudu.

4.1.4.6. Ústavní stížnost
Po vyčerpání všech dostupných opravných prostředků může oběť špatného zacházení 
podat k Ústavnímu soudu ústavní stížnost, v níž bude namítat porušení práv vyplývajících 
z Listiny základních práv a svobod. Za poslední dobu Ústavní soud vydal několik 
nálezů týkajících se účinného vyšetřování, v nichž vycházel z judikatury ESLP. Existuje 
tudíž několik aktuálních nálezů deklarujících porušení práva na účinné vyšetřování v 
případech špatného zacházení. 

4.1.5. Zkušenosti z praxe

4.1.5.1. Dostupná data 
Neexistují žádné spolehlivé údaje o počtu případů špatného zacházení ze strany policie. 
Mnohé z těchto případů jsou vyšetřovány jako trestný zneužití pravomoci úřední osoby, 
který pokrývá celou řadu dalších prohřešků, zatímco v dalších případech je iniciováno 
pouze kázeňské řízení.

V roce 2012 Výbor OSN proti mučení vyjádřili znepokojení nad problematickou 
registrací stížností a nezávislostí systému jejich posuzování. Zejména byl Výbor zne
pokojennesrovnalostmimezipočtemstížností ohledně mučení a špatného zacházení 
v místech omezení svobody, zejména těch, které jsou popsány jakoodůvodněnéa 
částečněodůvodněné,anedostatkem stíhánív tétosouvislostikvůli mučení a špatnému 
zacházení ze strany policistů a vězeňského personálu. 

Pokud jde o průměrnou délku trestního řízení týkajícího špatného zacházení ze strany 
policie, není možné ji spolehlivě stanovit vzhledem k nedostatku dostupných údajů.
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4.1.5.2. Obavy, kritika
Přes určité kroky přijaté za účelem zajištění efektivnějšího stíhání případů špatného 
zacházení ze strany policie související zejména s formální institucionální reformou, 
existují závažné nedostatky co se týče nezávislosti vyšetřování těchto případů. 

Za prvé, na legislativní úrovni vede k problémům nejen neexistence definice mučení, ale 
rovněž neochota příslušných orgánů řádně prošetřit obvinění ze špatného zacházení ze 
strany úředních osob, o čemž svědčí skutečnost, že dosud nikdo nebyl v České republice 
odsouzen za spáchání trestného činu mučení a jiného krutého nebo nelidského 
zacházení

V tomto směru vyvstává ještě další problém. Trestný čin mučení a jiného nelidského 
a krutého zacházení, jak je zakotven v trestním zákoníku, nedopadá na ponižující 
zacházení. Tento stav pak může vést k situacím, že některé případy špatného zacházení, 
které dosahují nižší závažnosti, nebudou stíhány, přestože by na ně dopadal článek 3 
Evropské úmluvy o lidských právech.

Ústavní soud ČR kritizoval používání donucovacích prostředků způsobem, který jde za 
hranice přiměřenosti a potřebnosti. Jedním z důvodů může být neexistence zvláštních 
pravidel pro používání,donucovacích opatření, vzhledem k tomu, že obecné zásady 
nezbytnosti a proporcionality stanovené v zákoně o policii se nejeví být dostatečnými v 
prevenci jejich zneužívání. 

Za druhé je problémem nedostatečné respektování garantovaných práv. Respektování 
práva na zdravotní vyšetření doktorem podle vlastní volby se zdá být nejproblematičtější. 
Zadržené osoby nejsou informovány o svých právech, a tudíž je tohoto práva využito 
jenom v minimech případů. 

Obecným problémem jsou i chybějící kamerové záznamy policejních akcí. Policejní 
zásah nebo jednotlivý zákrokbuď není zaznamenán vůbec anebo na záznamu chybí 
jeho klíčové části, kdy dochází ke konfliktu mezi policistou a osobou, vůči níž je zákrok 
veden. Na tento problém upozorňoval i Ústavní soud, který policii doporučil pořizovat 
zejména záznam takových konfliktních situací. 

Jádrem dalšího problému je to, že obětem je často odepřeno jednak procesní postavení 
poškozeného, a zároveň práva z tohoto postavení vyplývající, zejména právo nahlížet 
do spisu. K tomuto problému vede praxe vyšetřujících orgánů (policie nebo GIBS), které 
často tvrdí, že případ byl ukončen ve fázi prověřování a nebylo zahájeno trestní stíhání. 
Bez zaručení tohoto práva, oběť nemůže adekvátně posoudit, jak bylo naloženo s jejím 
trestním oznámením, a tedy zda bylo vyšetřování dostatečně efektivní. Následně je 
omezena i možnost využití dostupných opravných prostředků. Ústavní soud tuto praxi 
ve své judikatuře opakovaně kritizoval. 

Co se týče postavení vyšetřujícího orgánu, Ústavní soud vyjádřil obavu, zda Generální 
inspekci lze považovat za nezávislý orgán v případě, je-li šetření prováděno stejnými 
osobami, jaké pracovaly u Inspekce policie, která postrádala nezávislost. Soud poukázal 
zejména na skutečnost, že téměř všechny členy předchozí inspekce byly převzaty do řad 
GIBS. Formální nezávislost generální inspekce (která již není podřízena Ministerstvu 
vnitra) podle soudu není dostatečnou zárukou nezávislosti i v praxi, a to zejména za 
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předpokladu, že Generální inspekce je převážně obsazena bývalými členy orgánů, které 
by měla vyšetřovat. 

Fungování Generální inspekce rovněž postrádá transparentnost. GIBS kupříkladu 
odmítá zveřejnit informace o tom, zda lidé, kteří se dopustili závažného pochybení v 
minulosti, stále pracují v její řadách.

V neposlední řadě je problémem nedostatečná kontrola GIBS. Kontrolu GIBS v trestního 
řízení vykonávají státní zástupci. V praxi se však státní zástupci často nedostatečným 
způsobem zabývají řešením stížností obětí špatného zacházení na nedostatek účinného 
vyšetřování.
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a povšechně podrobně regulováno

X

Uplatňování pravidel v praxi
systematické nedodržovánív 
určitých otázkách

individuální porušení, nejsou 
neobvyklé

kultura dodržování pravidel, 
silný respekt

X
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ut
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né

 d
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az
y Důkazní břemeno v souvislosti s přijetím 

údajně zkompromitovaného prohlášení 
mezi důkazy

na stěžovateli na státu

X

Po
už

ití
 k

am
er

Palubní deska
dispozici částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X

Na těle
není k dispozici/zakázáno částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

 X

Třetí osobou
zakázáno možno ale s obtížemi možné a přijatelné

X

Místnost pro zadržené
není k dispozici/zakázáno možno/na rozhodnutí 

policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X
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er Audio a video nahrávky 
výslechů

není k dispozici částečně k dispozici/ možno/
na rozhodnutí policisty

lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X

Regulace a praxe v oblasti 
používání kamer

systematické nedodržovánív 
určitých otázkách

individuální porušení, nejsou 
neobvyklé respektování pravidel

X

Lé
ka

řs
ké

 v
yš

et
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ní

Lékařské vyšetření při přijetí
nevždy/na požádání/na 
zvážení policie povinné

X

Status vyšetřujícího lékaře
zaměstnanec policie/
dodavatel

pod státním zdravotnickým 
zařízením/nezávislý, případ 
od případu

nezávislý soudní lékař 

X

Právo vybrat si svého lékaře a 
využívání tohoto práva v praxi

takové právo není většinou se v praxi 
nedodržuje většinou se v praxi dodržuje

X

Odbornost, pečlivost, profesní 
standardy

bez standardizovaných 
požadavků/formální/
povšechná prohlídka

standardizované protokoly/
důkladná prohlídka

soudní odbornost/cílená, 
pečlivá prohlídka

X

Přístup k dokumentaci z 
lékařského vyšetření 

bez přístupu/bráněno 
přístupu na požádání přístupautomaticky udělován

X

Důkazní hodnota dokumentace

chabá hodnota/bez 
fotografií/nedostatečná 
dokumentace

přijatelná/nekritizováno/
fotografie omezeně 
použitelné

důkladná a spolehlivá 
dokumentace/použitelné 
fotografie

X
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Lé
ka

řs
ké
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Odborný názor lékaře na možné 
příčiny zranění/údajné špatné 
zacházení

zakázáno/nikdy se neuvádí může se uvádět měl byse uvádět

X

Povinnost předat lékařský 
záznam vyšetřujícím orgánům 
v případě podezření na špatné 
zacházení

podání ex officio je zakázáno/
lékaři v praxi nic nepředávají

lékaři mohou předat/jsou 
povinni tak činit, ale málokdy 
to dodržují

povinnost informovat/
předávat dokumentaci

X

Soukromí
neníumožněno umožněno na požádání umožněnoautomaticky, 

pokud není požádáno jinak
X

Doprovázející policista je 
přítomen, pokud soukromí není 
umožněno

vždypolicista, který provedl 
zatčení

policista, který provedl 
zatčení, může být přítomen

nikdypolicista, který provedl 
zatčení

X

Právo informovat třetí osobu
bráněno omezeno účinné

X

Pr
áv

o 
na

 p
rá

vn
ík

a

Přístup

nenízaručen/teoreticky 
zaručen ale v praxi se 
systematicky nedodržuje

zaručen a obvykle dodržován dodržován

x

Konzultace

neníumožněna před 
výslechem/zaručena na 
papíře, ale v praxi je bráněno

omezeně

zaručenapřed výslechem

X

Přítomnost u 
výslechu

není umožněna/bráněno neníumožněna/na 
rozhodnutí policie umožněna

X
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y
Formální nezávislost vyšetřujícího orgánu

součást policie
nezávislý orgán se 
společnými rysy a zájmy/
státní zástupce

plněnezávislý orgán

X

Personální nezávislost vyšetřujícího 
orgánu

bývalí/převelení/skuteční 
policisté

společnérysy a zájmy/státní 
zástupce zcela nezávislý

X

Vnímání vyšetřování veřejností
nenínezávislé řadaobav/není úplná důvěra nezávislé

X

Důkazní hodnota svědectví policistů
rozhodující silnějšínež jiných svědectví stejnájako jiných svědectví

X

Soukromá žaloba
nenímožná jemožná teoreticky ale ne v 

praxi jev praxi možná

X

Di
sc

ip
lin

ár
ní

 ří
ze

ní Pravděpodobnost
neníobvyklá pravidelně

X

Souvislost s trestním řízením
úzcespojeno/přidruženo paralelní nezávisléřízení

X

Možnost propuštění policisty
sankcese neuplatňují/obvyklé 
zproštění možnostzproštění propuštěnív případě 

usvědčení

X
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Nárok na odškodné

zvláštní správní žaloba 
na základě konečného a 
závazného usvědčení

vrámci trestního řízení zvláštní a nezávislá správní 
žaloba

X

Ko
nt

ro
la

Ú
da

je
Počet stížností

neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse, ale nejsou 
dostupné/neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet a druh řízení
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Výsledek řízení
neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet odsouzení, 
druh sankcí

neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Celkem 64
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 5. Anglie a Wales
 5. 1. Shrnutí zprávy Anglie a Walesu
Systém vyšetřování policejních pochybení se v Anglii a Walesu během posledních 
několika desetiletí vyvinul do podoby, jež má za cíl zajistit, že žádný incident není 
ponechán bez povšimnutí, a to prostřednictvím čím dál, tím více více nezávislého 
procesu vyšetřování. Vývoj tohoto procesu ještě není u konce a i v současnosti leží na 
stole několik reformních návrhů. Navzdory mnohým snahám zůstává současný systém 
vyšetřování složitým a vícevrstvým procesem, který je kritizován proto, že je byrokratický 
a zaměřuje se spíše na to, zda něco je, či není pochybením nebo na to, jak by měly být 
případ označen, vyšetřován a zaznamenáván, než na řešení jednotlivých stížností. V 
tomto roztříštěném systému s velkým prostorem pro uvážení a 43 spádovými oblastmi 
policejních složek po celé Anglii a Walesu, mají jednotlivé policejní sbory rozdílné 
přístupy k různým incidentům a pouze ty nejzávažnější případy jsou vyšetřovány zcela 
nezávislým způsobem.

5.1.1. Právní úprava

5.1.1.1. Povinnosti policistů, pravidla chování, kodexy, zákony, úprava 
kriminalizace mučení a špatného zacházení 

Základním předpisemupravujícím pravomoci a povinnosti policie je Zákon o policii 
a důkazech v trestním řízení z roku 1984 (Police and Criminal Evidence Act - PACE). 
Souvisejícími předpisyjsou Kodexy správné praxe (PACE CodesofPractice), kteréupravují 
následující oblasti: zastaveníosoby a provedení její prohlídky,zatčení,zadržení, 
vyšetřování, identifikace a pohovor. Kodexynejsou zákonem a jejich porušení proto 
nepředstavuje trestný čin ani nevede k možnosti uplatnění určitého opravného 
prostředku. Porušení Kodexů rovněž nemůže vést k zahájení disciplinárního řízení, 
je však přípustné jako důkaz v rámci trestního nebo civilního řízení. Zároveň může 
být použití určitého důkazu v trestním řízení vyloučeno, pokud byl získán v rozporu 
s Kodexem. Tyto kodexy jsou neustále přezkoumávány výbory, které mohou iniciovat 
jejich změnu zákonnými nástroji, které vyžadují schválení parlamentem. Protože 
se jedná o orgány veřejné moci, jakékoli navrhované změny jsou před jejich přijetím 
obvykle předmětem veřejné diskuse. 

Mučení je zakázáno podle zvykového práva, podle několika parlamentních zákonů (včetně 
zákona o lidských právech z roku 1998, kterýpřeneslEvropskou úmluvu do vnitrostátního 
práva), jakož i na základě různých mezinárodních úmluv zakazujících mučení a špatné 
zacházení, jež Spojené království ratifikovalo. Zákon o Trestní spravedlnosti z roku 1988 
zakotvuje trestný čin mučení, jehož skutková podstata je naplněna, pokud veřejný činitel 
nebo jiná osoba jednající v rámci výkonu pravomoci veřejného orgánu, bez ohledu na to, 
zda je obětí občan UK nebo nikoliv, “záměrně způsobíjinému těžkou bolest nebo utrpení 
při plnění nebo domnělém plnění svých služebních povinností.”

Policisté mohou při plnění svých povinností použít sílu jenom pokud je to nezbytné, 
přiměřené a rozumné s ohledem na všechny okolnosti případu. Zákroky, které jdou nad 
rámec “přiměřené síly” jsou předmětem disciplinárního řízení, případně trestního řízení, 
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jde-li o trestný čin. V této fázi je s policistou zacházeno jako s kterýmkoli jinýmcivilistou 
a je obviněn ze spáchání příslušného trestného činu.

Zvykové právo upravuje samostatný trestný čin pochybení ve veřejné funkci, který 
se vztahuje pouze na osoby zastávající veřejnou funkci (tj. včetně policistů) a k jehož 
spáchání dojde, pokud veřejný činitel ne/jedná v rozporu s povinnostmi vyplývajícími 
z příslušné veřejné funkce. Existuje-li jasný důkaz o dalším porušení zákona (např. 
způsobení ublížení na zdraví), tento čin by měl představovat základ případu vedeného 
proti příslušníkovi policie, přičemž skutečnost, že se jedná o osobu zastávající veřejnou 
funkci by měla představovat přitěžující okolnost při ukládání trestu. Tento trestný 
čin je proto vyhrazen pouze pro situace, kdy nedochází k jinému porušení zákona ale 
jednání policistu by přesto mělo být kriminalizováno nebo pokud by nebylo vhodné 
stíhat daného policistu pro trestný čin (např. z důvodu důkazní nouze) anebo pokud 
je maximální trest, který lze v daném případě uložit, zcela nedostačující s ohledem na 
závažnost pochybení. Nejpřísnějším trestem, které lze uložit za spáchání trestného činu 
pochybení ve veřejné funkci, je doživotní trest odnětí svobody. 

5.1.1.2. Disciplinární a etické kodexy a další právní předpisy
V Anglii a Walesu je role policistu koncipována ve smyslu odpovědnosti a pozitivních 
povinností. Kodex chování příslušníků policie a navazující Standardy odborné praxe 
stanovují základní povinnosti, včetně toho, že k použití síly může dojít pouze je-li to 
„nezbytné, přiměřené a rozumné s ohledem na všechny okolnosti“ a rovněž ukládají 
povinnost bránit a ohlašovat nevhodné chování. Nedodržení Kodexu chování či standardů 
může mít za následek disciplinární řízení. Předepsané normy chování poskytují 
měřítko, podle kterého lze identifikovat případy policejního špatného zacházení.Etický 
kodex byl vytvořen Kolegiem policie v roce 2014 a rozvádí tyto principy a standardy 
profesionálního chování. 

Kolegium Policie je zodpovědné za rozvoj autorizované odborné praxe ve vztahu ke 
všem aspektům práce policie, včetně použití síly, kontroly, spoutávání, prohledávání, 
zadržení nebo úmrtí v detenci. Tento Etický kodex představuje podrobný soubor 
standardů chování pro každého, kdo pracuje u policie, s cílem udělat ze standardů 
součást každodenní práce policistů a vytvořit transparentní mechanismus umožňující 
veřejnosti vyvodit odpovědnost policie. Jednotlivé policejní sbory mají také své vlastní 
kodexy profesních standardů.

Různé orgány, včetně Kolegia Policie nebo Národní rady náčelníka policie zveřejňují 
pokyny, které spojují relevantní právní předpisy a postupy ve vztahu k různý policejním 
pravomocem, jako je nakládání s osobami v detenci.

Spolu s náramně podrobnými pravidly PACE Kodexů představují tyto standardy chování 
měřítko, podle kterého lze identifikovat případy policejního špatného zacházení.

5.1.1.3. Pravomoc zajistit osobu podle obyčejného práva a podle 
protiteroristických zákonů, trvání detence

PACE umožňuje policistům zatknout osobu bez zatykače za předpokladu, že policista má 
důvodné podezření, že byl, je nebo bude spáchán trestný čin a zatčení je nezbytné pro 
některý z důvodů stanovených v PACE. Poté, co je osoba zatčena, musí být zpravidlavzata 
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na policejní stanici jakmile je to prakticky možné. Následně můžepříslušný policista 
autorizovat zadržení této osoby pro účely vyšetřování a/nebo výslechu. 

Potřeba držení osobu v detenci podléhá pravidelnému přezkumu: vždy 6 hodin po 
autorizování zadržení a poté každých 9 hodin. Za normálních okolností osoba nemůže 
být držena v policejní detenci déle než 24 hodin bez sdělení obvinění. Služebně starší 
policista může povolit zadržení po dobu dalších 12 hodin, je-li to považováno za nezbytné 
(a) k zajištění nebo uchování důkazů týkajících se deliktu, pro jehož spáchání došlo 
k zadržení nebo k získání takových důkazů prostřednictvím výslechu zadrženého; (b) 
delikt je zločinem (tj. lze jej stíhat před Korunním soudem a za jeho spáchání lze uložit 
trest odnětí svobody přesahující 6 měsíců) a (c) vyšetřování je prováděno pečlivě a 
urychleně. Je-li pak nezbytně vyžadováno více času, musí policie požádat soud o vydání 
příkazu k pokračování detence. Soud pak aplikuje stejný test uveden výše a může povolit 
zadržení až na dalších 36 hodin, tj. celkem na 96 hodin. Po uplynutí této lhůty, musí být 
zadržený buď obžalován nebo propuštěn.

5.1.2. Institucionální zabezpečení

5.1.2.1. Policejní orgán a monitorování detence
V rámci Anglie a Walesu nefunguje pouze jeden policejní sbor. Místo toho tam operuje 
43 provozně nezávislých sborů s místně odpovědnými veliteli a komisaři pro policejní 
a trestnou činnost. Prvního dubna 2015 byla zřízena Národní rada policejních ředitelů 
(NPCC - nahrazující Asociaci policejních ředitelů). Sdružuje 43 velitelů a jejich týmy ke 
koordinacinárodních operativních policejních činností. 

Nezávislá komise pro stížnosti na policii (IPCC – The Independent Police 
ComplaintsCommission) provádí dohled nad systémem vyřizovánístížností na policii 
v Anglii a Walesu a stanovuje standardy, na základě kterých by policisté měli při 
vyřizování stížností proti nimpostupovat. Svá rozhodnutí přijímá nezávisle na policii 
nebo vládě. Většinou stížností na policisty a pracovníky policie se zabývá příslušný 
policejní sbor, závažné případy je však potřeba postoupit přímo Komisi. Ta se zabývá 
rovněž odvolánímijednotlivců, kteří jsou nespokojeni s tím, jak s jejich stížností naložil 
lokální policejní sbor.

Součástí role IPCC je zajištění a udržení důvěry veřejnosti v systém vyřizování stížností 
na policisty. Tento systém je v současné době reformován prostřednictvím nových 
pokynů a právních předpisů předložených v návrhu zákona o Policejní a trestné činnosti 
(Policing and Crime Bill) z roku 2016, kterýtaké navrhuje výraznou restrukturalizaci 
IPCC.

Královská inspekce policie má zákonnou povinnost kontrolovat a podávat zprávy o 
účinnosti policejních sborů v Anglii a Walesu. 

Úřad královské prokuratury (CPS) nemá žádnou formální pravomoc dohledu nad 
činností policie. 
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5.1.2.2. Vyšetřující orgán, jeho nezávislost
Jakmile je záležitost postoupena IPCC, ta musí určit, zda je potřeba ji vyšetřit a pokud 
ano, v jakém režimu, s ohledem na závažnost případu a veřejný zájem. Režim vyšetřování 
může být: místní, s dohledem,řízený nebo nezávislé vyšetřování.

Méně závažné případy jsou řešeny na místní úrovni (tj. příslušným policejním sborem) 
a o případném odvolání rozhoduje IPCC nebo příslušný velícídůstojník.

Vyšetřování pod odhledem znamená, že IPCC dohlíží na vyšetřování prováděné 
příslušným policejním orgánemtýkající se jakékoliv stížnosti, chování, nebo případu, 
kdy dojde k smrti či vážnému zranění. IPCC sleduje průběh vyšetřování, po jeho skončení 
obdrží zprávu o vyšetřování a následně potvrdí, zda byly splněny podmínky zadání 
stanoveny na začátku vyšetřování. Stěžovatel má právo se odvolat ke komisaři IPCC.

V případě řízeného vyšetřování je osoba pověřena vyšetřováním stížností pod kontrolou 
IPCC. 

Nezávislé vyšetřování je vyhrazeno pro nejzávažnější stížnosti a incidenty týkající 
se policie, které vyvolávají zejména otázky ohledně odpovědnosti a transparentnosti. 
Vyšetřování v tomto případě provádějí vlastní vyšetřovatelé IPCC a všichni jsou pod 
dohledem komisařů IPCC. U zvlášť závažných případů je za vyšetřovánípřímo odpovědný 
komisař. 

Pokyny IPCC ve vztahu k vyšetřování místnímu, pod dohledem nebo řízenému vyžaduje, 
aby vyšetřovatel udělal písemnou poznámku do protokolu o šetření o tom, zda on/a, 
případně jiný člen vyšetřovacího týmu může nebo nemůže jednat nestranně. Příslušný 
orgán nebo IPCC poté rozhodne, zda tohoto vyšetřovatele nahradí nebo nikoli.

Jako vyšetřovateléIPCC působí bývalí policisté, což naznačuje, že mají relevantní 
poznatky z oblasti, v níž se budou pohybovat a mají prokazatelnou odbornost k 
vyšetřování. Zároveň to však může vyvolávat obavy ohlednějejich nezávislosti. IPCC 
přijímá opatření za účelem minimalizace možných dopadů podjatosti tím, že kupříkladu 
zajišťuje, aby se bývalý policista nepodílel na vyšetřování případu týkajícího policejního 
orgánu, v němž dříve působil. Komisaři IPCC nemohou být bývalí policisté.

5.1.3. Specifické záruky

5.1.3.1. Audio a video záznamy
Na národní úrovni neexistuje žádný požadavek, aby policisté používali kamery 
umístěny na jejich těle. Využití kamer na výstroji je na vzestupe se zlepšujícími se 
technologiemi a mnohé ze 43 policejních sborů rozšiřují jejich používání buď jenom v 
určitých, nebo ve všech situacích. Neexistují ani požadavky ohledně používání kamer 
na palubních deskách služebních vozidel. Národní standardy v tomto ohledu nevyžadují 
instalaci kamer ve vozidlech ale pouze navrhují, že tam, kde jsou použity, platí určité 
specifikace. Kamery jsou s větší pravděpodobností instalovány ve vozidlech sloužících 
k pronásledování, spíše než v obecných hlídkových vozech. 

Kamerové systémy se v celách používají jednak k monitorování životních podmínek 
zadržených osob a zároveň k prevenci a odhalování trestné činnosti. Kolegium policie 
vytvořilo komplexní pokyny k používání kamerových systémů v policejních celách. 
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IPCC doporučuje, aby policejní sbory měly kamerový systém k dispozici vždy alespoň v 
jedné policejní cele na každé služebně pro použití v případě rizikových osob. 

Existuje obecná povinnost, že všechny výslechy podezřelých musí být zvukově 
zaznamenány. Z tohoto pravidla však existují určité výjimky. O trestném činu napadení 
a/nebo bránění policistovi při výkonu jeho pravomocí se koná pouze zkrácené řízení 
(jedná se o méně závažný trestný čin, kdypachatel nemá nárok na soudní proces před 
porotou a věc je rozhodována u nižšího soudu) a proto se nevyžaduje, aby byl výslech 
zvukově nebo obrazově zaznamenáván.

Policisti nejsou oprávněni bránit veřejnosti nahrávat jejich zákroky nebo následně 
zajistit a vymazat takto pořízené nahrávky. 

5.1.3.2. Zdravotní vyšetření
Zadržená osoba může požádat o lékařské vyšetření po svém zadržení a umístění v 
cele a zároveň musí být o tomto právu písemně informována. Příslušný policista má 
rovněž povinnost ujistit se, že se zadržené osobě dostane odpovídající lékařské péče, 
pokud jeví znaky nemoci, zranění, duševní poruchy nebo vyžaduje-li z jiného důvodu 
klinickou pozornost. Je-li potřeba této pozornosti naléhavá, musí být okamžitě přivolán 
nejbližší zdravotní pracovník, který je k dispozici nebo zdravotní záchranná služba. 
Pokud zadržený požádá o klinické vyšetření, musí být vhodný zdravotnický pracovník 
přivolám jakmile je to prakticky možné. Zadržený má také možnost být vyšetřen lékařem 
dle vlastního výběru na vlastnínáklady.

Je-li podána stížnost ohledně zacházení ze strany policie při zadržení nebo pokud 
se zdá, že s zadrženým bylo špatně zacházeno, musí být podána zpráva policistovi-
inspektorovi nebo policistovi s vyšší hodností, který nemá vztah k vyšetřování. Zároveň 
musí být co nejdříve přivolán vhodný zdravotnický pracovník. Příslušný policista 
provádějící zadržení musí do protokolu učinit záznam o všech opatřeních přijatých 
pro účely vyšetření, o stížnosti, případně o dalších svých relevantních připomínkách. 
Všechna lékařská vyšetření sledují standardní postup pozůstávající ze zaznamenání 
úplné historie, provedení celkového vyšetření a identifikace všech zranění a podání 
zprávy. 

Zabezpečením zdravotní péče pro zadržené osoby jsou v současnosti pověřeny 
policejní orgány. To znamená, že neexistuje žádný kontrolní orgán zodpovědný za 
zprovozněnítěchto služeb a zajištění standardů kvality. Vzhledem k tomu, že zdravotní 
služby jsou zabezpečují jednotlivé policejní sbory, modely poskytování těchto služeb se 
značně liší. Vyšetření, které se uskutečňuje na služebně, s největší pravděpodobností 
provádí „interní“ zdravotnický pracovník ve smluvním vztahu k příslušnému 
policejnímu sboru. Na některých policejních stanicích musí být zdravotník přivolán a v 
tom případě se bude jednat o civilního zaměstnance Národní zdravotní služby. Současná 
situace je taková, že vyšetření podezřelých osob provádějí ve většině případů zdravotní 
sestry. Pokud zadržená osoba vyžaduje nemocniční péči, budepřevezena do nejbližší 
nemocnici, a to buď sanitkou nebo policejním vozidlem. 

Objevily se obavy ohledně nedostatku jednotnosti v kvalitě zdravotní péče a prodlení s 
vyšetřením a léčbou. Využívání zdravotních sester namísto lékařů je také předmětem 
kritiky.
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U zdravotních pracovníků se nevyžadujíspeciální znalosti z oblasti soudního lékařství. 
Zároveň na vnitrostátní úrovni neexistuje žádný dokument věnující se evidování případů 
špatného zacházení. Existují určitéobavy ohledně toho, že zdravotníci ve smluvním 
vztahu k policii nemusí vždy mít požadované úrovně dovedností a zkušeností v oblasti 
poskytování zdravotní péče zadrženým osobám. 

Ochrana soukromí zadržené osoby je vždy poměřována s bezpečností ošetřujícího 
lékaře. V praxi proto bude policista přítomen v místnosti, kde probíhá vyšetření, takže 
není zachována důvěrnost nutná k tomu, aby zadržený mohl zdravotníkovi podat 
zprávu o tom, co se stalo. Prakticky by to však nemělo znamenat, že přítomný bude 
zrovna policista, který prováděl zadržení ale spíše někdo k dozorců v detenci. Pokud 
je policista přítomen, zadržený má právo požádat, aby odešel ale konečné rozhodnutí 
je na zdravotníkovi, který si může ohledně zachování bezpečnosti nechat poradit od 
policistu. 

Úlohou lékaře není poskytovat stanovisko ohledně možnéhozpůsobu vzniku zraněnía 
rovněž není pravděpodobné, že ošetřující lékař bude za tímto účelem vyškolen. Jedná 
se o typ důkazu, u kterého se očekává, že bude poskytnut až znalcem v rámci soudního 
řízení na základě dokumentace zranění. 

Ošetřující zdravotník bude zřídka pořizovat snímky zranění. Zdravotník však může 
navrhnout, aby fotografie pořídil policejní fotograf. Známky násilí nebo zranění jsou 
často zaznamenávány prostřednictvím mobilních telefonů policistů. Díky špatné kvalitě 
snímků pořízených policisty jsou paktyto snímky často bezcenné pro účely dokazování. 

5.1.3.3. Právo na právníka
PACE Kodex C uvádí, že všechny zadržené osoby musí být informovány o tom, že mohou 
kdykoliv využít možnosti soukromé konzultace a komunikace s právníkem, ať už osobně, 
písemně nebo telefonicky, jakož i o tom, že je k dispozici nezávislá bezplatnáprávní 
pomoc.Zadrženého nelze vyslýchat, případně v začatém výslechu pokračovat poté, 
co požádal o právní pomoc. To vyžaduje, aby policista provádějící výslech poskytl 
právníkovi dostatek času k příchodu nebo mu sdělil informace o důvodech zadržení. 
Kodex zároveň vyžaduje, aby byl v prostorách služebny vyvěšen plakát informující o 
právu na právní pomoc. 

Poskytování téměř veškeré právní pomoci na policejních stanicích je financováno z 
veřejných zdrojů. V této fázi trestního řízení se jednáo bezplatnou službu bez ohledu na 
majetkové poměry zadržené osoby. To znamená, že všichni právníci poskytující právní 
pomoc, ať již najati zadrženým nebo ustanoveni ex offo, jsou placeni z veřejných peněž, 
díky čemuž je velmi nepravděpodobné, že jejich přístup a péči jakou věci věnují, se bude 
lišit v závislosti na tom, zda se jedná o ustanoveného právníka nebo nikoliv. 

5.1.3.4. Právo na informování třetí osoby
Zadržený má právo na to, aby byl někdo informován o jeho zadržení na policejní služebně. 
Jedná se o právo, které je realizováno na veřejné náklady a na žádost zadrženého 
informovat osobu, kterou zná, nebo níž se domnívá, že by se mohla zajímat o jeho 
situaci. Příslušný policista musí uskutečnittelefonát nejdříve, jak je to prakticky možné. 
Jakékoli prodlení nebo odepření práva informovattřetí osobu musí být přiměřené 
a nemělo by trvat déle, než je nezbytné. V případě, že vybraný člověk nemůže být 
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kontaktován, zadržená osoba může zvolit další dva náhradníky. Další pokusy mohou 
být poté povoleny na základě rozhodnutí policisty. O každé žádosti a uskutečněném 
volání musí být pořízen záznam. Kromě toho, pokud seznámý, příbuzný nebo jiná osoba 
zajímající se o zadrženého na něj ptá, musí této osobě být poskytnuty informace o místě, 
kde se nachází. Zadržený musí mít rovněž možnost volat s určenou osobu po přiměřenou 
dobu.

5.1.3.5. Nebezpečí stíhánípro křivé obvinění
Stěžovatel by mohl být obviněn z maření výkonu spravedlnosti nebo plýtvání z času 
policie. Prvním z nich je vážný trestný čin stíhatelný na základě obžaloby. V případě 
druhého se jedná o méně závažný delikt, který je projednáván ve zkráceném řízení.Ke 
stíhání stěžovatele by však nemělo dojít pokud byl dotčený policista postaven před soud 
a následně osvobozen. Naopak ke stíhání stěžovatele by teoreticky mohlo dojít v případě, 
kdy nebylo zahájeno ani vyšetřování. I v této situaci je to však nepravděpodobné, neboť 
v žádném z pokynů není obvinění policistů uvedeno jako skutečnost, která by měla vést 
ke stíhání dané osoby. 

5.1.4. Mechanismy řešení mučení a špatného zacházení

5.1.4.1. Systém stížností 
Jestliže člen veřejnosti obviní příslušníka policie (obvinění může být vzneseno u policie, 
PCC nebo IPCC), musí policie rozhodnout o tom, zda bude toto obvinění zaznamenáno 
jako stížnost. Jakmile je stížnost zaznamenána u policie, je snaha tato obvinění vyřešit, a 
to buď na místní úrovni, provedením šetření nebo postoupením věci k vyšetřováníIPCC. 
Pokud dotyčný člen veřejnosti není spokojen s tím, jakým způsobem bylo s jeho 
stížností naloženo, má k dispozici několik opravných prostředků, nimiž může výsledné 
rozhodnutí napadnout. O opravném prostředku pak obvykle rozhoduje vrchní konstábl 
nebo, v závislosti na okolnostech, IPCC.

IPCC uvádí, že z 4108 odvolání řešených IPCC v roku 2014/15, bylo vyhověno v 39% případů 
ve srovnání s 46% v roce 2013/14. Podíl odvolání proti šetření a proti řešenína místní 
úrovni, kterým bylo vyhověno, se snížil na 39%, resp. 53%. Počet úspěšných odvolání 
proti nezaznamenání stížnosti se také snížil na 42%. Navzdory tomuto snížení se však 
jedná o významná čísla, prokazující, že místní šetření policie není prováděno vhodným 
způsobem v téměř polovině z případů, kdy se stěžovatel odvolal.

5.1.4.2. Záležitosti protiprávního jednání
Záležitost protiprávního jednáníje záležitost, která nebyla předmětem stížnosti, 
nicméně existuje podezření, že příslušník policie se dopustil trestného činu nebo 
jednání odůvodňujícího zahájení disciplinárního řízení. Záležitosti protiprávního 
jednání týkající se jakéhokoliv incidentu nebo okolnosti,u které, nebo v důsledku které 
došlo ke smrti či vážnému zranění osoby, jakož i další záležitosti naplňující kritéria pro 
postoupení, musí být postoupeny k řešení IPCC.
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5.1.4.3. Záležitosti úmrtí nebo vážného zranění  (DSI – Death or serious 
injury)

DSI záležitost se týká jakýchkoli okolností (pokud nejsou nebo již nebyly předmětem 
stížnosti nebo záležitosti protiprávního jednání) při nichž, nebo v důsledku nichž osoba 
zemřela nebo utrpěla vážné zranění a: (i) v době úmrtí/zranění byla osoba zadržena 
příslušníkem policie; nebo (ii), v době úmrtí/zranění nebo předtím byla osoba v kontaktu 
(přímo nebo nepřímo) s příslušníkem policie jednajícím při plnění svých povinností, 
přičemž existuje podezření, že k úmrtí/zranění došlo (přímo nebo nepřímo) v důsledku 
tohoto kontaktu. “Vážné zranění” je definováno jako “zlomenina, hluboká tržní rána 
nebo zranění způsobující poškození vnitřního orgánu nebo poškození jakékoliv tělesné 
funkce.” Všechny DSI záležitosti musí být předány IPCC. Policejní sbory mají povinnost 
zaznamenávat, hodnotit, odkazovat a spolupracovat při každém vyšetřování takových 
záležitostí. Nedojde-li k postoupení případu IPCC ale ta se o něm jiným způsobem dozví, 
může nařídit příslušnému orgánu, aby jednal. 

5.1.4.4. Trestní řízení 
Po postoupení případu Úřad královské prokuratury rozhodne, zda bude zahájeno 
trestní stíhání, a to na základě stejného testu, jaký se používán ve vztahu k soukromým 
osobám. Tento test má dvě fáze – první z nich je „důkazní fáze“ odpovídající na otázku, 
zda existuje dostatek důkazů, na základě nichž by bylo možné dospět k odsouzení. 
Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, nastupuje druhá fáze – „fáze veřejného zájmu“ 
odpovídající na otázku, zda je ve veřejném zájmu pokračovat v stíhání. Rozhodnutí 
o tom, zda bude podána obžaloba, by mělo vycházet z okolností případu a naopak by 
nemělo být ovlivněno skutečností, že byla podána stížnost na policii.

5.1.4.5. Disciplinární řízení
Policisté jsou povinni hlásit jakákoliv opatření přijatá vůči nim v důsledku spáchání 
trestného činu, a dále podmínky uloženy soudem nebo uložený trest. Odsouzení 
policisty za spáchání trestného činu, bez ohledu na jednání, jehož se dopustil, může 
vést k disciplinárnímu řízení. Rozhodnutí o tom, zda dotyčný policista bude propuštěn 
ze služby, přijímá oddělení profesních standardů. 

Zdá se, že odsouzení za trestný čin týkající se špatného zacházení nebo mučení, bude 
posuzován spíše z hlediska toho, zda došlo k zdiskreditování daného policejního sboru, 
než z hlediska toho, že došlo ke špatnému zacházení. Nicméně, pokud došlo k odsouzení 
policisty, je těžké představit si situaci, kdy policejní sbor nebude zdiskreditován (ledaže 
by špatné zacházení nebylo natolik závažné). 

Bylo zjištěno, že z 191 analyzovanýchvyšetřování IPCC, v 62 případech policisti porušili 
standardy profesního chování. Ke hrubému porušení povinnosti došlo v 22 případech 
a k „prostému“ pochybení v 39 případech. U jednoho policisty byl konstatován 
nevyhovující výkon. Výsledek disciplinárního řízení v těchto případech byl následovný 
(čtyři policisté odešli do důchodu nebo dali výpověď dříve, než bylo zahájeno řízení): 
9 policistů bylo propuštěno, 12 dostalo konečné písemní napomenutí, 6 písemné 
napomenutí, 12 doporučení k vedení , 7 opatření k vedení, 1 plán na zlepšení výkonu, v 
6 případech nebylo přijato žádné opatření a v 9 případech není výsledek znám/řízení 
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ještě neskončilo. Královské prokuratuře bylo zasláno 24 spisů, z nichž v 18 případech 
bylo zahájeno trestní stíhání. 

5.1.4.6. Práva obětí
Kodex správné praxe pro oběti, který se uplatňuje i na vyšetřování prováděno IPCC, 
upravuje služby, jež mají být poskytnuty obětem trestných činů. Stěžovatel by 
měl být informován o průběhu vyšetřování, měl by mít možnost poskytnout své 
vyjádření ohledně toho, jak byl trestným činem ovlivněn a rovněž požádat o náhradu 
škody podle schémata kompenzace úrazů vzniklých v důsledku trestní činností 
(CriminalInjuriesCompensationScheme). Žádné z práv přiznaných obětivšak nezaručuje 
účast na vyšetřování (kromě práva být slyšen). Rovněž neexistuje žádné právo požadovat, 
aby byly v rámci vyšetřování podniknuty specifické kroky, kromě práva odvolat se proti 
rozhodnutí. Oběti nemohou být samostatnězastoupeny právníkem během řízení.

5.1.4.7. Soukromá obžaloba
Každý občan má právo zahájit trestní stíhání prostřednictvím soukromé obžaloby. 
Ředitel prokuratury však může trestní stíhání převzít v kterékoliv fázi řízení a v tomto 
trestním stíhání pokračovat nebo jej zastavit. K podání soukromé obžaloby dochází 
spíše v případech, kdy trestní stíhání není zahájeno prokuraturou. Pokud se prokurátor 
rozhodne trestní stíhání zastavit během řízení před soudem, oběť má právo odvolat 
se proti tomuto rozhodnutí. Zároveň by oběť v zásadě mohla pokračovat v stíhání 
prostřednictvím soukromé obžaloby ale bez nových důkazů by to pravděpodobně bylo 
považováno za zneužití soudního řízení. Obžalovaní by také mohli vyzvat prokuraturu, 
aby případ převzala, čímž by opět mohlo dojít k zastavení řízení. 

Je pravděpodobné, že soukromý žalobce nebude mít k dispozici dostatek prostředků k 
vyšetřování případu špatného zacházení. Poškozený totiž nemá žádné právo vyžadovat 
od policie nebo prokuratury předložení materiálů. Rovněž v tomto stadiu neexistuje 
právo na právní pomoc.Veškerá finanční zátěž tak leží na jednotlivci, který má zájemna 
provedení trestního stíhání. 

5.1.4.8. Občanskoprávní žaloba
V případě, že prokuratura rozhodne nezahájit trestní stíhání, nebo i v každém jiném 
případě může rodina osoby, která zemřela v důsledku jednání policie, usilovat o nápravu 
u civilního soudu. Na využití jednotlivých opravných prostředků jsou stanoveny lhůty 
azdlouhavé vyšetřování IPCC a/nebo vyšetřování prokuratury mohou mít za následek 
nedostatek času k uplatnění občanskoprávního nároku. Zároveň jde o nákladný proces, 
což může působit potíže při financování žaloby. Civilní žaloby proti policii se mohou 
týkatopatření na úrovni zvykového práva pro delikt z nedbalosti, zneužití úřední moci 
ve veřejné funkci, napadení a nezákonné detence. Volba využití civilní cesty spíše, než 
trestní, může oběti zabezpečit získání vyšší kompenzace za způsobená zranění a újmu, 
kterou utrpěla, neboť odškodnění přiznáno v rámci trestního řízení bývá poznatelně 
nižší. 

Důkazní standard u občanskoprávních sporů je nižší než v trestním řízení (nade vší 
pochybnost). Žalobce musí prokázat, že jeho verze je více pravděpodobná, než verze 
opačná (balance ofprobabilities). Judikatura vytvořila řadu kontrolních mechanismů 
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k omezení kategorii obětí, které utrpěli psychickou újmu, jejíž náhradu je možné 
uplatnit v rámci řízení o deliktu, nicméně je nepravděpodobné, že by takto došlo k 
vyloučení oběti špatného zacházení nebo mučení. „Primární oběť“ musí prokázat, že 
utrpěla rovněž fyzické zranění, nebo že obžalovaný měl předvídat, že by mohl fyzické 
zranění způsobit. „Sekundární oběť“ bude mít nárok na odškodnění pouze při splnění 
tří podmínek: (1) existuje důkaz o úzkém milostném vztahu nebo náklonnosti k dotčené 
osobě; (2) žadatel byl přítomen incidentu nebo jeho bezprostředním následkům; a (3) 
žadatel přímo vnímal incident nebo jeho bezprostřední následky (na rozdíl osoby, která 
se o incidentu dozvěděla pouze od někoho jiného nebo z televize). Získávání důkazů v 
občanskoprávních sporech taky může být problematické.

5.1.4.9. Vyloučení důkazů
Důkazy mohou být z trestního řízení vyloučeny, je-li prokázáno, že byly získány v 
rozporu s PACE kodexem. Kromě toho soud nesmí povolit přiznání obžalovaného jako 
důkaz proti němu, pokud bylo získáno „(a) útlakem dotčené osoby; nebo (b) v důsledku 
něčeho, co bylo řečeno nebo provedeno a co za daných okolností mohlo přispět k tomu, 
že jakékoliv přiznání bude nespolehlivé, ledažeprokurátor může nade vší pochybnost 
prokázat, že přiznání nebylo získáno tímto způsobem. Kromě toho má soud možnost 
vyloučit jakýkoliv důkaz, má-li za to, že s ohledem na všechny okolnosti by použití 
takového důkazu mělo natolik nepříznivý vliv na zachování spravedlivého procesu, že 
by jej soud neměl připustit. 

5.1.5. Zkušenosti z praxe
Při absenci jakéhokoliv celistvého obrazu o “použití síly” ze strany policie v Anglii a 
Walesu, IPCC nedávno vypracovala zprávu, která dává dohromadyanalýzu stížností 
zaznamenaných policií, případů na nichž se podílela IPCC a výzkumuvnímání a 
zkušeností členů veřejnosti, policistů a ostatních zúčastněných stran. Na základě této 
zprávy IPCC vypracovala řadu doporučení zaměřených na zlepšení toho, jak je síla 
používána, dokumentována a vyhodnocována. 

5.1.5.1. Dostupná data 
Od roku 2004/5 IPCC zveřejňuje statistiky o stížnostech evidovaných policejními 
složkami, včetně informací o počtu a druhu stížností a způsobu, jakým byly stížnosti 
byly vyřešeny. Tyto statistiky jsou prezentovány ročně, čtvrtletně, a ve vztahu ke 
každému místnímu policejnímu sboru. Každá stížnost na policii obsahuje jedno nebo 
více obvinění.K dispozici je 27 kategorií obvinění, které jsou poměrně široké, a z nichž 
je k trestnému činu špatného zacházení a mučení s fyzickým následkem nejblíže 
kategorie „vážné nesexuální a jiné napadení.“ Údaje o výsleších v tísni, u něhož způsob, 
jakým byly otázky kladeny, byl nevhodný nebo představující špatné zacházení,IPCC 
shromažďuje v rámci kategorie stížností podaných kvůli „porušení PACE C Kodexu o 
zadržení, zacházení a výslechu.“ Co se týče nezákonného zadržení, IPCC tyto stížnosti 
eviduje v kategorii „nezákonné/bezdůvodné zatčení nebo zadržení.“ Vyhledávání v 
seznamu vyšetřování zveřejněných na stránkách IPCC je možné upřesnit výběrem typu 
zahrnujícím „použití síly.“
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Pokud jde o výsledek a úspěšnost vyšetřování, v období 2014/15 bylo vyšetřovánípodrobeno 
56% případů závažných nesexuálních napadení, a 11% takových případů bylořešenona 
místní úrovni. V 16% případů jiných útoků byla věc odložena a 25% případů bylo vyřešeno 
formou prominutí. Bylo vyšetřováno 1603 (52%) stížností naporušení Kodexu PACE C 
a 233 (14%) z nich bylo vyhověno. Z1765 (57%) vyšetřovaných stížností nanezákonné 
zatčení/zadržení bylo vyhověno 160 (9%). V roce 2015 bylo předmětem ukončeného 
vyšetřování 142 obvinění z vážného nesexuálního napadení. Z těchto šetření bylo 5 
bylo opodstatněných a 137 nikoliv. 2022 obvinění z jiného napadení bylo předmětem 
ukončenéhovyšetřování, z nichž 105 byly opodstatněných a 1917 nikoliv.

5.1.5.2. Obavy, kritika
Způsob, jakým IPCC odhaluje a zkoumá potenciální trestné činy policistů byl obzvláště 
kritizován. I v případech, kde IPCC zjistila, že byl spáchán trestný čin, pouze ve velmi 
omezeném počtu úmrtí způsobených policisty od roku 1990 bylozahájeno trestní stíhání 
pro závažný trestní čin (jako je trestný čin vraždy nebo zabití) a/nebo vyšetřování, které 
by vedlo ke zjištění, že usmrcení bylo protiprávní. 

Nedávná zpráva Královské inspekce policie konstatovala, že dochází k nedostatkům při 
zaznamenávání použití síly ze strany policie. Míra použití síly tak může být vyšší, než je 
zaznamenáno policejními silami. Kromě toho, napříč policejními sbory existuje pouze 
málo důkazů o přezkumu nebo analyzování použití síly vůči zadrženým osobám. V 
současné době neexistuje standardizovaná národní praxe policejních sil dokumentovat 
všechny typy použití síly.

IPCC poukázala na to, že sestavování statistik týkajících se vyšetřování vyvolává určité 
obavy ohledně důkladnosti policejních vyšetřování stížností od lidí, kteří byli vystaveni 
použití síly. Když policie tyto typy stížnosti vyšetřuje, je mnohem méně než v jiných 
případech pravděpodobné, že jím bude vyhověno. Na druhou stranu, pokud je v takovém 
případě podáno odvolání k IPCC, je naopak více než v jiných případech nesouvisejících 
s použitím síly pravděpodobné, že odvolání bude úspěšné. To platí zejména v případech 
odvolání podaných stěžovateli černé barvy pleti nebo stěžovateli náležejícími k 
etnickým menšinám. Jedním ze způsobů, jakým vyjde najevo pochybení, nezákonné 
jednání nebo korupce policie je, pokud to ohlásí samotní policisti. Tato ohlášení však 
nejsou pokaždé učiněna.

Dílčí poznatky naznačují, že mezi důvody, proč tomu tak je, patří například to, že policisté 
nemají důvěru, že se bude něco dít nebo že cesty, jakými lze danou věc ohlásit, nejsou 
považovány za důvěryhodné,anebo se dotčení policisti obávají negativní protireakce 
ze strany policejního sboru. Cílem změn regulace policejního chování z roku 2012 je 
dát jednoznačně najevo, že informátoři (whistle-blowers) z řadů policie jsou chráněni 
vůčinespravedlivým disciplinárním opatřením a jiné formy odvety proti nim nebudou 
tolerovány. Vysoká škola Policie nedávno zveřejnila pokyny pro informátory s názvem 
„Obavy z ohlášení“ (Reporting Concerns). Tyto pokyny stanoví, že pokud příslušník nebo 
zaměstnanec policie má jakékoliv obavy týkající se určitého pochybení nebo špatné 
praxe, měl by to ohlásit, obvykle interně.Pokyny rovněž uvádějí, že policejní sbory by 
měly vyvinout otevřenou kulturu informování, a to prostřednictvím poskytování podpory 
a záruk, včetně poskytování zpětné vazby a aktualit informátorům, kteří by zároveň měli 
možnost konzultovat věc se sborem (nebo IPCC) a navrhovat způsob podávaní zpráv. 
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IPCC nedávno přezkoumávala proces postupování jednotlivých případů k IPCC napříč 
šesti odděleními policejních standardů. Z celkového počtu 419 případů ve vzorku, které 
nebyly postoupeny, IPCC zjistila, že 22% (93) mělo být postoupeno buď obligatorně 
(76) nebo fakultativně (17). Typy případů, které nebyly postoupeny se primárně týkaly 
způsobení smrti nebo vážného zranění,závažné korupce a závažného napadení. U 
všech sborů, které byly předmětem zkoumání, chybělo zakotvení formálního postupu 
pro posouzení toho, zda daný případ má být oznámen oddělení policejních standardů 
a kromě toho neměli policisté dostatečnou přípravu ve vztahu ke kritériím pro 
postupování. Při posuzování toho, zda daný případ postoupit, ve většině případů nebyl 
zohledňován článek 3 EÚLP. Byla proto přijata některá klíčová doporučení: aby policejní 
sbory měly zavedený vhodný postup zajišťující, že oddělení profesních standardů jsou 
informována o relevantních případech a v každé věci je provedeno hodnocení, zda má 
být postoupena. Nedojde-li k postoupení, měl by být zaznamenán důvod, proč se tak 
nestalo a mělo by dojít k vytvoření systému pro monitorování vzoru chování policistů.

Co se týče praxe ukládání trestů, zdá se, že převládá přesvědčení, že systém je zkreslen 
ve prospěch policie. Jedním z důvodů může být, že opatrní vyšetřovatelé mají tendenci 
šetřit případ od začátku jako hrubé pochybení, což může vést k nesouladu mezi 
počátečním posouzením případu a výsledkem vyšetřování. Vzhledem k tomu, že 
kategorizování případu jako vyšetřování hrubého pochybení”nastavuje laťku vysoko,” v 
případě, že následné vyšetřování odhalí mnohem méně závažné pochybení, je výsledek 
daleko méně přísný, než by se dalo očekávat (v reakci na hrubé porušení).Toto je problém, 
protože takový postup maří očekávání veřejnosti vytvořeno původním označením 
případu jako „hrubé pochybení.“

Dalším problémem je, že zahájení řízení trvá tak dlouho, že příslušní policisté mezičasem 
buď odejdou do důchodu nebo rezignují, což nemusí uspokojovat oběť nebo veřejnost, že 
pachatelé byli náležitě potrestáni. 



76

ANGLIE A WALES

 5. 2. Hodnocení Anglie a Walesu 1 2 3
Žádné 

informace/
irrelevantní

Zá
ka

z m
uč

en
í –

 p
ře

dp
isy

 a
 

pr
ax

e

Implementace/odraz čl. 3 Úmluvy v 
národním trestním právu

bez přímé implementace částečná implementace s 
chybějícími prvky úplná implementace

X

Detailní pravidla a praktické rady pro 
policisty

nedostatečné/neexistující částečně regulováno/nejasně 
a povšechně podrobně regulováno

X

Uplatňování pravidel v praxi
systematické nedodržovánív 
určitých otázkách

individuální porušení, nejsou 
neobvyklé

kultura dodržování pravidel, 
silný respekt

X

Do
ku

m
en

ta
ce

 sk
ut

eč
no

stí
, m

ož
né

 d
ůk

az
y

Důkazní břemeno v souvislosti s přijetím 
údajně zkompromitovaného prohlášení 

mezi důkazy

na stěžovateli na státu

X

Po
už

ití
 k

am
er

Palubní deska
dispozici částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X

Na těle
není k dispozici/zakázáno částečně k dispozici/ možno/

na rozhodnutí policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

 X

Třetí osobou
zakázáno možno ale s obtížemi možné a přijatelné

X

Místnost pro zadržené
není k dispozici/zakázáno možno/na rozhodnutí 

policisty
lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X



77

ANGLIE A WALES

Do
ku

m
en

ta
ce

 sk
ut

eč
no

stí
, m

ož
né

 d
ůk

az
y Po

už
ití

 k
am

er Audio a video nahrávky 
výslechů

není k dispozici částečně k dispozici/ možno/
na rozhodnutí policisty

lehce k dispozici/všeobecná  
praxe/povinné

X

Regulace a praxe v oblasti 
používání kamer

systematické nedodržovánív 
určitých otázkách

individuální porušení, nejsou 
neobvyklé respektování pravidel

X

Lé
ka

řs
ké

 v
yš

et
ře

ní

Lékařské vyšetření při přijetí
nevždy/na požádání/na 
zvážení policie povinné

X

Status vyšetřujícího lékaře
zaměstnanec policie/
dodavatel

pod státním zdravotnickým 
zařízením/nezávislý, případ 
od případu

nezávislý soudní lékař 

X

Právo vybrat si svého lékaře a 
využívání tohoto práva v praxi

takové právo není většinou se v praxi 
nedodržuje většinou se v praxi dodržuje

X

Odbornost, pečlivost, profesní 
standardy

bez standardizovaných 
požadavků/formální/
povšechná prohlídka

standardizované protokoly/
důkladná prohlídka

soudní odbornost/cílená, 
pečlivá prohlídka

X

Přístup k dokumentaci z 
lékařského vyšetření 

bez přístupu/bráněno 
přístupu na požádání přístupautomaticky udělován

X

Důkazní hodnota dokumentace

chabá hodnota/bez 
fotografií/nedostatečná 
dokumentace

přijatelná/nekritizováno/
fotografie omezeně 
použitelné

důkladná a spolehlivá 
dokumentace/použitelné 
fotografie

X



78

ANGLIE A WALES

Do
ku

m
en

ta
ce

 sk
ut

eč
no

stí
, m

ož
né

 d
ůk

az
y

Lé
ka

řs
ké

 v
yš

et
ře

ní

Odborný názor lékaře na možné 
příčiny zranění/údajné špatné 
zacházení

zakázáno/nikdy se neuvádí může se uvádět měl byse uvádět

X

Povinnost předat lékařský 
záznam vyšetřujícím orgánům 
v případě podezření na špatné 
zacházení

podání ex officio je zakázáno/
lékaři v praxi nic nepředávají

lékaři mohou předat/jsou 
povinni tak činit, ale málokdy 
to dodržují

povinnost informovat/
předávat dokumentaci

X

Soukromí
neníumožněno umožněno na požádání umožněnoautomaticky, 

pokud není požádáno jinak
X

Doprovázející policista je 
přítomen, pokud soukromí není 
umožněno

vždypolicista, který provedl 
zatčení

policista, který provedl 
zatčení, může být přítomen

nikdypolicista, který provedl 
zatčení

X

Právo informovat třetí osobu
bráněno omezeno účinné

X

Pr
áv

o 
na

 p
rá

vn
ík

a

Přístup

nenízaručen/teoreticky 
zaručen ale v praxi se 
systematicky nedodržuje

zaručen a obvykle dodržován dodržován

x

Konzultace

neníumožněna před 
výslechem/zaručena na 
papíře, ale v praxi je bráněno

omezeně
zaručenapřed výslechem

X

Přítomnost u 
výslechu

není umožněna/bráněno neníumožněna/na 
rozhodnutí policie umožněna

X



79

ANGLIE A WALES

Vy
še

tř
ov

án
í, 

ža
lo

ba
, d

ůk
az

y
Formální nezávislost vyšetřujícího orgánu

součást policie
nezávislý orgán se 
společnými rysy a zájmy/
státní zástupce

plněnezávislý orgán

X

Personální nezávislost vyšetřujícího 
orgánu

bývalí/převelení/skuteční 
policisté

společnérysy a zájmy/státní 
zástupce zcela nezávislý

X

Vnímání vyšetřování veřejností
nenínezávislé řadaobav/není úplná důvěra nezávislé

X

Důkazní hodnota svědectví policistů
rozhodující silnějšínež jiných svědectví stejnájako jiných svědectví

X

Soukromá žaloba
nenímožná jemožná teoreticky ale ne v 

praxi jev praxi možná

X

Di
sc

ip
lin

ár
ní

 ří
ze

ní Pravděpodobnost
neníobvyklá pravidelně

X

Souvislost s trestním řízením
úzcespojeno/přidruženo paralelní nezávisléřízení

X

Možnost propuštění policisty
sankcese neuplatňují/obvyklé 
zproštění možnostzproštění propuštěnív případě 

usvědčení

X



80

ANGLIE A WALES

Ko
nt

ro
la

Ú
da

je

Počet stížností
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse, ale nejsou 
dostupné/neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet a druh řízení
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Výsledek řízení
neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet odsouzení, 
druh sankcí

neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Celkem 88
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 6. Francie
 6. 1. Shrnutí zprávy Francie

6.1.1. Právní úprava - povinnosti policistů, pravidla chování, kodexy, 
zákony, úprava kriminalizace mučení a špatného zacházení 

6.1.1.1. Relevantní ustanovení Trestního zákoníku 
Trestní zákoník sankcionuje mučení a činy barbarství. Trestný čin je větší závažnosti, 
je-li spáchán osobou v rámci výkonu pravomoci orgánu veřejné moci.

Za normálních okolností je pochybení ve službě stíháno jako trestný čin násilí. Existují 
čtyři různé úrovně násilí v závislosti na jejich výsledku (smrt, trvalé zmrzačení nebo 
zranění, pracovní neschopnost trvající déle než osm dnů, pracovní neschopnost po 
dobu osmi dnů nebo méně). Tyto trestné činy jsou považovány za mnohem závažnější, 
dopustí-li se jich osoba v rámci výkonu pravomoci veřejného orgánu při plnění svých 
povinností. 

Trestní zákoník obsahuje rovněž ustanovení, která zakazují nezákonné zadržení.

6.1.1.2. Disciplinární a etické kodexy a další právní předpisy
Francouzská národní policie i četnictvo podléhají od 1 ledna 2014 Etickému kodexu. 

6.1.1.3. Pravomoc zajistit osobu, trvání detence
Policista, který umístí osobu do detence, musí o této skutečnosti informovat státního 
zástupce do 20 hodin od zadržení. Osoba může být zadržena maximálně po dobu 24 
hodin. Delší zadržení vyžaduje výslovný souhlas státního zástupce. Maximální doba 
trvání detence je 96 hodin. 

V případě, že trestný čin, z jehož spáchání se daná osoba podezřelá, se dotýká státní 
bezpečnosti (např. terorismus), lze zadržení prodloužit dvakrát o dalších 48 hodin, tedy 
až na celkovou dobu pěti dní. 

6.1.2. Institucionální zabezpečení

6.1.2.1. Policejní orgán a monitorování detence
Ombudsman, neboli Ochránce práv, je nová externí nezávislá instituce založena v roce 
2011, jejíž cílem je zajistit dodržování profesních pravidel chování v rámci donucovacích 
a bezpečnostních orgánů. Na Ochránce se může obrátit kdokoliv, kdo se stal obětí 
špatného zacházení, příbuzný oběti, svědek, člen francouzského parlamentu nebo 
podobná zahraniční instituce. Zároveň může Ochránce zahájit vyšetřování z moci 
úřední.Ochránce má přístup k informacím a dokumentaci vztahující se k případu a 
může slyšet oběť, svědky a dotčené úředníky. Výsledky šetření Ochránce jsou obsaženy 
ve zprávě, která může obsahovat doporučení, jež sice nejsou právně závazná ale jsou 
veřejně dostupná na internetu. 

Ochránce nemůže zahájit trestní řízení ani ukládat žádné sankce. 
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Zkušenosti ukazují, že existují určité potíže při spolupráci a komunikaci se soudními 
a policejními orgány týkající se přístupu k informacím a dokumentům. Předpokládá 
se rovněž, že doporučení Ochránce ohledně disciplinárních opatření jsou zřídka 
implementovány.

Státní zástupce dohlíží na vyšetřování a má povinnost zajistit zákonnost zadržení. Tato 
povinnost však nezahrnuje jeho osobní účast na vyšetřování, což vede k určitým obavám 
ohledně efektivnosti dohledu. 

6.1.2.2. Vyšetřující orgán, jeho nezávislost
Vyšetřování policejní kriminality je svěřeno dvěma subjektům – národní policie i 
četnictvo mají svůj vyšetřovací orgán. Vyšetřování případů souvisejících s národní 
policií je v rukou Inspekce národní policie (IGPN) s 8 krajskými ředitelstvími napříč 
Francií a asi 100 inspektory, zatímco Inspekce národního četnictva (IGGN) a její 80 
inspektorů se zabývá vyšetřováním případů týkajících se četnictva. 

V rámci organizační struktury národní policie je IGPN v pozici ředitelství. Inspektoři 
jsou bývalí policisté a toto postavení si zachovávají a zůstávají veslužbě policie i když 
působí u inspekce. Uvedené obdobně platí i pro IGGN. Tyto dva orgány nejsou nezávislé 
ani na organizační, ani na personální úrovni, proto existují určitá nedůvěra ze strany 
veřejnosti ohledně schopnosti jednat nestranně při vyšetřování svých kolegů. 

6.1.3. Specifické záruky

6.1.3.1. Audio a video záznamy
Po pilotním projektu realizovaném v roce 2013 by policisté měli mít v roce 2016 k 
dispozici asi 2000 kamer na výstroj, avšak bez současné existence právního rámce jejich 
používání. V důsledku toho policisté tyto kamery vypínají a zapínají podle své úvahy 
a občané nemají žádnou možnost dostat se k záznamům. Neexistuje žádné obecné 
(dostupné) vyhodnocení používání kamer. První experiment týkající se kamerna tělo 
(od roku 2013) neposkytl konzistentní výsledky.

K dispozici není žádný veřejně dostupný text, rozhodnutí nebo informace týkající se 
používání kamer na palubních deskách policejních vozidel anebo v policejních celách. 

I když v zásadě může být soudem přijat jakýkoliv druh důkazu, včetně nahrávek zásahu 
policie pořízených kolemjdoucími osobami, existují veřejná videa ukazující, že policisté 
někdy zničí nebo zabaví takové důkazy, případně nepravdivě tvrdí, že pořizování 
záznamu je zakázáno.

O výslechu osoby obviněné ze spáchání trestného činu musí být pořízen videozáznam. 

Pokud z technických důvodů nebo z důvodu velkého počtu výslechů záznam není možné 
pořídit, musí být státní zástupce písemně informován a důvodnepořízení videozáznamu 
musí být zaznamenán ve zprávě.

6.1.3.2. Zdravotní vyšetření
Trestní řád stanoví, že každá osoba umístěna v policejní detenci může, pokud o to 
požádá, být vyšetřena lékařem určeným státním zástupcem nebo úředníkem soudní 
policie. Zákon však zadržené osobě nepřiznává právo vybrat si lékaře, který provede 
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vyšetření. V případě prodloužení detence můžezadržený požadovat prohlídku podruhé. 
Lékařské vyšetření může nařídit i státní zástupce, policista, nebo jej může vyžádat 
příbuznýzadrženého. Vyšetření by nemělo probíhat v dohledu nebo doslechu další 
osoby. 

Žádní z lékařů nejsou v zaměstnaneckém nebo ve smluvním vztahu k policii. V závislosti 
na dostupnosti zaměstnanců a zvyklostech policejních stanic provádí vyšetření ve 
většině případů praktický lékař (někdy forenzní) z Francouzského národního systému 
zdravotní péče. Problém nezávislosti lékařů vyvolává určité obavy, protože státní 
zástupci a policisté obvykle přivolávají a pracují pořád se stejnými lékaři, což může 
ovlivňovat objektivitu lékařského vyšetření.Důkladnost nebo kvalita vyšetření není 
předmětem kritiky. 

Francouzský úřad pro zdraví poskytuje podrobný návod, jak provést vyšetření. Tento 
návod je k dispozici on-line a stanoví osvědčené postupy pro dokumentaci zranění, jako 
je například možnost pořizování fotografií. Rovněž uvádí, že “pokud lze velmi snadno 
určit, že zranění odpovídají prezentovaným faktům, může to lékař uvést do zprávy, ale 
není to jeho povinností.“ V případě podezření na špatné zacházení lékaři nejsou povinni 
předložit zdravotní dokumentaci vyšetřujícímu orgánu. Není však zakázáno tak učinit, 
pokud s tím oběť souhlasila. 

6.1.3.3. Právo na právníka
Ve Francii je právo na právníka v případě zadržených osob značně omezeno. Zadržený 
má právo na 30 minutovou soukromou konzultaci před výslechem, po uplynutí 24 
hodin od okamžiku zadržení a pak po dalších 12 hodinách, byla-li detence prodloužena. 
Ve zvláštních případech, například v případě vyšetřování podezření týkajících se 
organizovaného zločinu, právník může zasáhnout pouze 48 hodin po zadržení osoby, 
a teprve po 72 hodinách v drogových nebo teroristických případech. Výslech může být 
započat i bez jakékoli konzultace s právníkem. Právníci jsou vyloučeni z výslechů osob. 
Omezováno je také právo nahlížet do spisu.

6.1.3.4. Právo na informování třetí osoby
Zadržený má právo informovat o svém zadržení osobu, se kterou žije, rodiče, sourozence 
nebo právního zástupce a svého zaměstnavatele. Cizí státní příslušníci mohou informovat 
své velvyslanectví. Policista může žádost o informování třetí osoby odmítnout, je-li 
tonutné pro účely vyšetřování. O tomto rozhodnutí by měl být neprodleně informován 
státní zástupce. Pokud neexistují nepřekonatelné překážky, které by měly být uvedeny 
v písemné zprávě, musí být třetí osoba informována do 3 hodin poté, co o to zadržený 
požádal. 

6.1.4. Mechanismy řešení mučení a špatného zacházení

6.1.4.1. Systém stížností 
Stížnost proti příslušníkům policie nebo vězeňské služby lze podat do tří let od 
okamžiku, kdy došlo k údajnému porušení práv stěžovatele (např. fyzické nebo verbální 
násilí, nezákonná detence, použití donucovacích prostředků nebo nátlaku)



84

FRANCIE

Stížnosti lze podat na policii. Příslušníci policie nebo četnictva mají povinnost 
zaregistrovat jakoukoliv stížnost na nezákonné jednání. Lze však předpokládat, že v 
praxi mají policisté tendenci neevidovat stížnosti proti svým kolegům, a i pokud tak 
učiní, nedojde k oznámení nezákonného jednání nadřízenému, případně státnímu 
zástupci a stížnost zůstane pouze formálním způsobem evidována v knize stížností bez 
toho, aby byla přijata další opatření. Přestože je takové jednání protiprávní, nejsou k 
dispozici žádné údaje o počtu disciplinárních řízení vedených v souvislosti s obdobným 
postupem. 

Oběti mohou podat stížnost také přímo státnímu zástupci, který následně rozhodne 
o nutnosti zahájení vyšetřování. Státní zástupce může rozhodnout o vyšetřování, o 
pokárání obviněné osoby nebo o odložení věci. Mnoho případů je státním zástupcem 
odloženo bez předchozího vyšetřování v důsledku uplatnění zásady oportunity ohledně 
toho, zda daný případ vyšetřovat nebo nikoliv.

Oběti zločinů (závažných trestných činů), mají rovněž možnost zahájit civilní řízení 
nebo iniciovat vyšetřování přímo u vyšetřujícího soudce. Ve druhém z uvedených 
případů musí být zaplacena záloha ve výši 1000 EUR. Civilní řízení je možné zahájit i v 
případě, kdy státní zástupce věc odloží nebo v případě jeho nečinnosti po dobu více než 
tří měsíců. 

Členové veřejnosti mohou podat stížnost na IGPN osobně, poštou, e-mailem nebo 
prostřednictvím příslušné internetové stránky. Po předběžném přezkoumání stížnosti 
IGPN a IGGN rozhodnou, zda má být zahájeno vyšetřování. Stojí za to poznamenat, že v 
roce 2014 bylo IGPN prošetřováno pouze 32 z 5178 podaných stížností, což je 0,6%. IGGN 
také tvrdí, že stížnosti ze strany veřejnosti jen zřídka vedou k vyšetřování. IGPN i IGGN 
to vysvětlují tím, že údajná pochybení, na něž stížnosti upozorňují, nespadají do jejich 
působnosti. Neexistují však žádné informace o povaze odmítnutých stížností.Veřejný 
obraz o inspekčních orgánech se vyznačuje předpokládanou podjatostí vůči kolegům 
od policie nebo četnictva. VýzkumníkCedricMoreau de Bellaing uvádí, že “bez absolutně 
nesporných elementů, inspektoři připisují větší důvěryhodnost výpovědi kolegů, než 
výpovědi stěžovatele“

6.1.4.2. Řízení po postoupení
Kromě stížností pocházejících z řad veřejnosti, IGPN a IGGN může být kontaktována 
orgány policie či četnictva nebo soudními orgány. Přestože etický kodex národní policie 
a četnictva ukládá všem příslušníkům povinnost hlásit jakékoliv případy špatného 
zacházení, jehož jsou svědky, předpokládá se, že proti této povinnostipůsobí silný 
korporativismus. 

6.1.4.3. Trestní řízení 
Když někdo podá trestní oznámení, státní zástupce rozhodne, jakkvalifikovat údajný 
trestný čin. V závislosti na této kvalifikaci pak může tento trestný čin být stíhán jako 
zločin (závažný trestný či, za který lze uložit až doživotí) nebo jako přečin (méně závažný 
trestný čin s trestní sazbou maximálně 10 let).Vyšetřování je obvykle zahajováno 
státním zástupcem. V případě, kdy nezákonné jednání příslušníka dosahuje intenzity 
trestného činu, vyšetřování provádí IGPN nebo IGGN pod dohledem státního zástupce. 
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A v případě, že jde o závažný trestný čin, vyšetřování bude mít na starosti vyšetřující 
soudce s případným zapojením IGPN nebo IGGN pod vedením soudce. 

Je-li předběžné vyšetřování realizováno nezávislým vyšetřujícím soudcem, označuje se 
jako instrukční řízení. Vyšetřující soudci však nemají pravomoc zahájit řízení z vlastní 
iniciativy. Případy jim musí být buď postoupeny k vyšetřovánístátním zástupcem nebo 
mohou jednat na základě stížnosti poškozeného, který zároveň požádá o postavení 
civilního účastníka trestního řízení. 

Při provádění vyšetřování disponuje vyšetřující soudce řadou oprávnění. Může vydávat 
soudní příkazy, na základě nichž jsou příslušné orgány oprávněny prohledat obydlí 
obviněného nebo zajistit potřebné důkazy. Rovněž může vydávat příkazy nařizující 
osobám povinnost vypovídat jako svědci, nebo může požadovat podání výpovědi od 
znalců. Jsou-li výpovědi jednotlivých osob v rozporu, svědci mohou být konfrontováni 
navzájem nebo s obviněným. Když má soudce za to, že vyšetřování je kompletní, může 
vydat příkaz ke zproštění obvinění (ordonnance de non-lieu) nebo zahájit řízení u 
trestního nebo porotního soudu (cour d’assises).

Vyšetřující soudce má nejednoznačnou roli, která vyžaduje, aby jednak prováděl 
vyšetřování a zároveň přijímal soudní rozhodnutí, což může vyvolávat otázky ohledně 
jeho schopnosti jednat s naprostou neutralitou. Kromě toho neexistuje jasné rozdělení 
pravomocí mezi vyšetřujícím soudcem, státním zástupcem a soudní policií, což je 
důvod, proč francouzský prezident v lednu 2009 oznámil svůj záměr zrušit institut 
vyšetřujícího soudce, což však okamžitě vyvolalo odpor ze strany všech odborníků z 
oblasti trestní spravedlnosti. 

Soudní policie vyšetřuje nezákonné jednánípolicistů, stejně jako jiné trestné činy, 
nezávisle na vyšetřování IGPN a IGGN, protože vyšetřování trestných činů je prováděno 
pod dohledem státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce, zatímco disciplinární 
vyšetřování pod vedením správních úřadů. IGPN a IGGN vstupují do hrypřed a/nebo po 
rozhodnutí disciplinární rady, v závislosti na složitosti případu. Soudní policisté pracují 
se státními zástupci a vyšetřujícím soudcem.

Případ zahrnující vážné pochybení nebo méně závažný zločin je projednáván před 
trestním soudem (kde rozhodují tři soudci z povolání), zatímco případ týkající se 
závažného zločinu musí nejdříve projít zvláštní sekcí (komora obvinění) odvolacího 
soudu, kde se koná přípravné řízení. Pokud odvolací soud podpořídoporučení 
vyšetřujícího soudce, bude věc předložena porotnímu soudu (Cour d’Assise), což je 
jediný soud ve Francii s porotou. 

Co se týče praxe ukládání trestních sankcí soudy, ESLP opakovaně konstatoval, že 
jsou často nepřiměřené k závažnosti spáchaného trestného činu. Sankce ukládány 
příslušníkům policie ve většině případů nejsou přísnější než uložení podmíněného 
tresu odnětí svobody, který nevede k zápisu v trestním rejstříku ani k zákazu vykonávat 
činnost příslušníka policie nebo vězeňské služby. 

Mnoho případů je státním zástupcem odloženo bez předchozího vyšetřování na základě 
uplatnění principu oportunity, z něhož vyplývá možnost státního zástupce rozhodnout 
se, zda zahájí vyšetřování nebo nikoli. Státní zástupce se může rozhodovat o zahájení 
vyšetřování, o pokárání obviněného nebo o odložení (uzavření) věci. Výbor OSN proti 
mučení již několikrát kritizoval uplatňování principu oportunity státními zástupci, 
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kteří nemají žádnou povinnost vyšetřování zahájit. Představitelé francouzských orgánů 
však tvrdí, že oběti mají přesto možnost podat stížnost proti rozhodnutí o odložení 
věci nebo požadovat přiznání civilního účastníka řízení, a že postavení francouzských 
státních zástupců dostatečně garantuje jejich objektivitu. Někteří soudní úředníci se 
domnívají, že u stížností na špatné zacházení ze strany policistů dochází častěji než v 
jiných trestních případech k odložení věci. 

6.1.4.4. Disciplinární řízení
Disciplinární řízení je otázkousprávněprávní odpovědnosti. Kromě vyšetřování 
prováděného v rámci trestního řízení mohou IGPN i IGGN vést šetření v rámci správního 
řízení. Dospěje-li IGPN nebo IGGN na základě provedeného šetření k závěru, že je potřeba 
zahájit disciplinární řízení, obrátí se na příslušné oddělení policie, případně četnictva. 
Disciplinární řízení je vedeno před disciplinární komisí, která se na řízení podílí poté, 
co jí byla věc postoupena Ministerstvem vnitra. Komise se skládá z pověřených osob 
reprezentujících policejní i správní orgán. 

Disciplinární komise je kontaktována prostřednictvím zprávy vypracované kárným 
orgánem. V případě příslušníků policie nebo četnictva je kárným orgánem Ministerstvo 
vnitra. Dotčený příslušník má v rámci tohoto řízení právo poskytovat písemná nebo 
ústní vyjádření, navrhovat výslech svědků a nechat se zastoupit právníkem. Svědky 
může navrhovat i správní orgán. Disciplinární komise může nařídit vyšetřování, které 
je pak prováděno správním orgánem. 

Disciplinární komise koná slyšení a hlasováním přijímá rozhodnutí o tom, jakou 
disciplinární sankci (což je správněprávní sankce)navrhne k uplatnění kárnému orgánu. 
Disciplinární sankce, které je možné uložit, se liší od napomenutí po propuštění ze 
služby se ztrátou nároku na důchod. V případě, že disciplinární orgán se poté rozhodne 
uložit jinou sankci, než navrhovala komise, musí komisi informovat o důvodech svého 
rozhodnutí. Následně je možné zpochybnit uloženou sankci u Nejvyšší rady státní 
veřejné služby. 

Správní orgány mohou ukládat sankce bez toho, aby čekaly na výsledek soudního řízení. 
Disciplinární komise však může rozhodnout o pozastavení disciplinárního řízení do 
doby rozhodnutí soudu. Veřejný ochránce opakovaně kritizoval skutečnost, že správní 
orgány se často rozhodnou čekat na rozhodnutí soudu, přestože disciplinární a soudní 
řízení jsou na sobě navzájem nezávislá. 

Ministr vnitra může zbavit policisty negativních důsledku jejich odsouzení a rovněž jim 
umožnit pokračování ve službě. 

Opraxi ukládání sankcí pojednává například výzkum zpráv Generální inspekce služeb 
(IGS) za léta 1996-2001 provedený sociologem CédricemMoreau de Bellaing. Z jeho 
výsledků vyplynulo, že správní orgány nejsou příliš přísné při trestání případů špatného 
zacházení 

Je to paradoxní, ale případy špatného zacházení jsou méně často sankcionovány a 
zároveň jsou za ně ukládány mnohem mírnější sankce, než je tomu v jiných případech 
porušení pracovních povinností. 

C. Moreau de Bellaing uvádí, že: „Ministerstvo vnitra postupuje mnohem přísněji 
v případech o porušování vnitřních předpisů než v případech policejního násilí. 
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Vyšetřování policejního násilí představuje méně než 5% případů, kdy je uložena některá z 
disciplinárních sankcí v policejním okrsku Paříže.“ Další specialista na policiivykresluje 
stejný obrázek: “Studie ukazují, že sankce uvalené proti policistům nejsou úměrné 
závažnosti činu, který je předmětem vyšetřování. Proto kupříkladu existuje vyšší 
riziko, že policista bude potrestán za ztrátu profesní průkazky, než za nezákonné 
násilí.“Jinývýzkumník policejních praktik zase napsal, že „stejně jako u všechostatních 
správních orgánů, i v případě policie se zdá, že větší pozornost je věnována dodržování 
interních pravidel, než péči o své klienty.“Jeden investigativní deník napsal, že „rozsah 
sankcí je někdy překvapující. Neoprávněné užívání karty pro tankování služebních 
vozidel nebo krádež mobilního telefonu je sankcionována dvouletým vyloučením ze 
služby, zatímco dva případy špatného zacházení jsou sankcionovány pouze vyloučením 
ze služby po dobu jednoho roku (a roční podmínkou). Co se týče sankcí propuštění nebo 
nuceného odchodu do důchodu, jež byly uloženy (n = 10), zdá se, že žádná z nich nebyla 
uložena v důsledku špatného zacházení.“Několik případů analyzovaných ACAT ukazuje, 
že sankce jsou zřídka úměrné závažnosti pochybení a obvykle nejsou přísnější než 
podmíněný trest odnětí svobody, nejsou zapsány v rejstříku trestů a nejsou spojeny se 
zákazem vykonávání činnosti policisty nebo příslušníka vězeňské služby. 

6.1.4.5. Práva obětí
Vyšetřující soudce v průběhu soudního vyšetřování informuje oběť každých šest měsíců 
o vývoji případu. Policie, četnictvo a soudní orgány mají povinnost informovat oběť o 
jejím právu podat žalobu v postavení civilního účastníka řízení. 

6.1.4.6. Soukromá obžaloba
Oběti mohou podat žalobu v postavení civilního účastníka řízení a tím přimět 
vyšetřujícího soudce k vyšetřování. Civilní účastník má pak právo navrhovat výslech 
svědků nebo prohlídku obydlí, nemůže ale podat návrh na vzetí obviněného do 
vyšetřovací vazby. Žaloba je možná také v případě, kdy státní zástupce věc odloží nebo 
po uplynutí tří měsíců jeho nečinnosti. V této situaci získá žalobce neomezený přístup 
k vyšetřovacímu spisu a může požadovat, aby státní zastupitelství provedlo konkrétní 
kroky v rámci vyšetřování. Civilní účastníci mají stejná procesní práva jako obhajoba a 
státní zástupce.

6.1.4.7. Občanskoprávní žaloba
Občanskoprávní žaloba může být podána na základě ustanovení o odpovědnosti podle 
občanského zákoníku.

6.1.5. Zkušenosti z praxe

6.1.5.1. Dostupná data 
Pokud jde o počet vedených trestních řízení, nejsou k dispozici žádné údaje umožňující 
srovnání poměru uzavřených případů týkajících se násilí, kdy je obviněn policista a 
případů, kdy policie nebyla do případu zapojena. Veřejný ochránce v roce 2015 uvedl, že 
mu chybí údaje o uložených sankcích a povaze činů, za níž byly tyto sankce uloženy. 
Příslušné orgány mu sdělily, že neexistuje žádný mechanismus centrálníevidence těchto 
dat, ani na úrovni inspekčních orgánů, ani na úrovni ministerstva vnitra.Ochránce také 
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poukázal na to, že v zájmu transparentnosti by mělo být nutné vědět, jaké sankce byly 
uloženy příslušníkům policie, armády a četnictvaa z jakého důvodu.

Co se týče disciplinárních řízení, rovněž nefunguje žádný centrální sběr dat o sankcích 
a pochybeních, za které byly uloženy. IGPN poskytuje ve své výroční zprávě za rok 2014 
pouze celkové údaje o počtu soudních a správních vyšetřování a počtu navrhovaných 
sankcí týkající se všech správních vyšetřování bez jakékoliv další specifikace. Na základě 
dostupných údajů tak nelze hodnotit ani počet pachatelů ani úspěšnost vyšetřování či 
povahu aplikovaných sankcí. IGGN neposkytuje žádná užitečnádata na toto téma. 

V médiích proběhly zprávy o záměru IGPN shromažďovat informace za účelem 
vypracování statistik o případech špatného zacházení, které vyústily v pracovní 
neschopnost oběti po dobu nejméně 20 dnů, včetně kontextu těchto případů a použití 
síly. 

Důležitým zdrojem dat je lékařsko-soudní jednotka jedné z významných nemocnic v 
Paříží (Hôtel-Dieu), která rovněž poskytuje obětem informace o tom, jak podat stížnost. 
Dle těchto dat bylo v roce 2006 provedeno přibližně 50000 lékařských vyšetření, z nichž 
zhruba v polovině případů šlo o osoby umístěny do policejní detence. Z těchto případů 
si asi 2500 osob ztěžovalo na to, že se byly vystaveny špatnému zacházení (např. že jim 
byly příliš těsně utaženy pouta). 

6.1.5.2. Obavy, kritika
Existují názory, že policisté mají výhodu v tom, že jsou považováni za důvěryhodné 
osoby, a to jak mezi soudci, vyšetřovateli i veřejností. Jak ukazují neziskové organizace 
i výzkumníci, soudci mají sklon věřit a zakládat svá rozhodnutí na výpovědích policistů, 
a to tím spíše v případech, kdy poškozený již byl soudně trestán. Tato skutečnost hraje 
důležitou roli v případech, kdy kromě policisty a poškozeného neexistuje žádný další 
svědek. 

Veřejný ochránce opakovaně vyjádřil znepokojení ohledně přesnosti a spolehlivosti 
úředních záznamů, které mohou vyvolat vážné pochybnosti o nestrannosti a účinnosti 
postupů, jejichž cílem je poskytnout obětem policejního špatného zacházeníprostředek 
nápravy, s ohledem na významnou důkazní sílu výpovědí příslušníků policie a 
policejních zpráv.

Zákon ukládá každému příslušníkovi policie nebo četnictva přijímat jakoukoliv stížnost 
na nezákonné jednání. V praxi je však docela zbytečné podávat stížnost přímo na policejní 
stanici. Obvykle totiž policisté buď stížnost proti jejím kolegůmvůbec nezaevidují, a i 
pokud ano, nepostoupí tuto stížnost nadřízenému pracovníkovi nebo státnímu zástupci, 
takže stížnost zůstane pouze zaevidována v knize stížností bez toho, aby došlo k přijetí 
dalších opatření. 

Nepublikována zpráva z roku 2010, vydaná jedním týdeníkem poukazuje na silnou 
dysfunkci uvnitř IGPN a IGS. Zpráva se věnuje nestrannosti těchto dvou institucí a uvádí: 
„Na rozdíl od některých jiných evropských inspekčních orgánů, oba jsou pod přímým 
dohledem vedoucího všech policejních složek, které spadají do jejich vyšetřovací 
pravomoci.“Jedním z problémů je to, že i když obě inspekce sice spadají pod Ministerstvo 
spravedlnosti, inspektoři IGPN a IGGN jsou zaměstnanci policie – mají tedy postavení 
policistů. Hlavní inspektoři jsou bývalí komisaři a další inspektoři jsou bývalí policisté. 
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Evropský soud pro lidská práva kritizoval absenci vnějšího zásahu do procesu kontroly 
a dospěl k závěru, že „bez další reformy vedoucí k větší transparentnosti je význam 
takové vnitřní kontroly nejistý, a to zejména ve světle evropských nezávislých institucí“.
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praxe/povinné
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společnérysy a zájmy/státní 
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X

Vnímání vyšetřování veřejností
nenínezávislé řadaobav/není úplná důvěra nezávislé

X

Důkazní hodnota svědectví policistů
rozhodující silnějšínež jiných svědectví stejnájako jiných svědectví

X
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X
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Počet stížností
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse, ale nejsou 
dostupné/neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet a druh řízení
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Výsledek řízení
neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet odsouzení, 
druh sankcí

neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Celkem 58
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 7. Maďarsko 
 7. 1. Shrnutí zprávy Maďarska

7.1.1. Právní úprava
Maďarsko je východoevropskou zemí, která od pádu komunismu v roce 1989 překonala 
mnohé právní a institucionální změny v oblasti policie a vyšetřování špatného zacházení. 
Nicméně, jak tato zpráva ukazuje, zdá se, že tyto formální změny nemají významný 
dopad na počet stížností na špatné zacházení či úspěšnost vyšetřování těchto případů. 
Zpráva nabízí několik vysvětlení možných příčin tohoto podivného rozpor mezi právní 
a faktickou a realitou.

7.1.1.1. Povinnosti policistů, pravidla chování, kodexy, zákony, úprava 
kriminalizace mučení a špatného zacházení 

Policisté jsou povinni plnit své úkoly v souladu se zákony a nařízeními, poslouchat 
rozkazy svých nadřízených, na něž se vztahují ustanovení zákona o Policii a v případě 
potřeby dokonce riskovat svůj život pro ochranu veřejné bezpečnosti a vnitřního pořádku. 
Splnění rozkazu musí být odmítnuto, pokud by jeho respektování vedlo ke spáchání 
trestného činu. Zákon o policii upravuje obecný princip přiměřenosti tím, že stanoví, že 
použití donucovacích prostředků nesmí způsobit nepřiměřenou újmu osobě, vůči níž 
opatření směřuje. Použití síly musí být ukončeno v případě, že osoba neklade žádný 
další odpor a účinnost policejního opatření lzezajistit bez použití síly.Podle výslovného 
zákazu obsaženého v zákoně o policiipolicisté nesmí osoby mučit, vyslýchat za použití 
síly nebo s nimizacházet krutým, nelidským či ponižujícím způsobem. Zároveň musí 
odmítnout jakýkoli příkaz k použití takových prostředků. Navíc je policista povinen 
přijat nezbytná opatření k zabránění takovému jednání ve vztahu k jakékoliv osobě, bez 
ohledu na její postavení nebo hodnost. 

Vždy musí být vynaloženo náležité úsilí k tomu, aby se při použití donucovacích 
prostředků předešlo způsobení zranění nebo smrti. Osobě zraněné v důsledku policejního 
zákroku musí být co nejdřív poskytnuta pomoc a je-li to nutné, musí policista zajistit, 
aby byla zraněná osoba vyšetřena lékařem. Pokud je převezena do nemocnice, musí být 
o tom informováni její příbuzní nebo jiné blízké osoby. 

Mučení, nelidské či ponižující zacházení není a nikdy nebylozakotveno jako samostatný 
trestný čin v trestním zákoně.Trestní zákoník zakazuje špatné zacházení při úředním 
postupu, kterého se může dopustit jakákoliv úřední osoba, která se dopustí fyzického 
násilí vůči jiné osobě při plnění úředních povinností. Má-li úřední osoba oprávnění k 
používání donucovacích prostředků, ke spáchání uvedeného trestného činu nemůže 
dojít, pokud nejsou překročeny meze tohoto oprávnění. Tento trestný čin může být 
spáchán pouze v rámci úředního postupu, který má řádný právní základ. Špatné 
zacházení, k němuž dojde mimo zákonný úřední postup, může být sankcionováno podle 
jednoho z několika dalších ustanovení trestního zákoníku (např. ublížení na zdraví). 
Špatné zacházení při úředním postupu se trestá odnětím svobody na jeden rok až pět 
let.

Každá úřední osoba, která se pokusí násilím nebo hrozbou síly anebo jinými 
podobnými prostředky donutit někoho, aby poskytl informace,svědectví nebo učinil 
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prohlášeníanebo abyodepřel poskytnutí informace, se dopustí trestného činunuceného 
výslechu. Pachatelem může být jakákoliv úřední osoba, která má oprávnění přijmout 
svědectví nebo vyžadovat podání vysvětlení. Použití síly znamená skutečný fyzický 
dopad na oběť schopný ovlivnění její vůle. 

Hrozba síly je definována v trestním zákoně takto: „prohlášení o úmyslu způsobit 
závažnouújmu tak, že to u osoby, která je terčem výhružky, vyvolá strach.“ Jiné podobné 
prostředky pokrývají všechny takové protiprávní činy, které mohou působit na vůli oběti 
(bez skutečného fyzického dopadu), např. nabízení výhody, poškození lidské důstojnosti, 
atd. Trestný čin je dokonán i v případě, že oběť nepodá výpověď, neučiní prohlášení nebo 
naopak neodepře informaci poskytnout. Nucený výslech se trestá odnětím svobody na 
jeden rok až pět let.

Trestní zákoník stanoví, že každá úřední osoba, která neoprávněně zbaví jinou osobu 
její osobní svobody se dopustí nezákonného zadržení. Tento trestný čin je spáchán v 
každém případě, kdy je zbavení svobody nařízeno nebo vykonáno bez řádného právního 
základu, tj. buď nejsou splněna kritéria nařízení zbavení svobody nebo je to v rozporu 
s platnými procesními pravidly. Úřední osoba se dopustí kvalifikované verze tohoto 
trestné činu, pokud je spáchán se zlým úmyslem nebo motivem, týráním dotčené osoby, 
nebo dojde-li ke způsobení vážného následku. Nezákonné zadržení se trestá odnětím 
svobody na jeden rok až pět let, sankce pro kvalifikované verze tohoto trestného činu je 
odnětí svobodyna dvě léta až osm let.

7.1.1.2. Pravomoc zajistit osobu, trvání detence
V průběhu vyšetřovací fáze trestního řízení mohou být použity tři formy zbavení osobní 
svobody.

Podle zákona o policii může být osoba přivedena před příslušný orgán (obvykle na 
nejbližší policejní stanici) a vzata do krátkodobé detence, pokud byla (mimo jiné) chycena 
při páchání trestného činu, je na ní vydán zatýkací rozkaz nebo je podezřelá ze spáchání 
trestného činu. Tato forma zadržení může trvat po dobu osmi hodin, v odůvodněných 
případech může být prodloužena o další čtyři hodiny. 

Trestní zajištění je možné nařídit existuje-li důvodné podezření, že dotyčný spáchal 
trestný čin, za který je možné uložit trest odnětí svobody, za současného předpokladu, 
že je pravděpodobné, že podezřelý bude následně vzat do vyšetřovací vazby. Trestní 
zajištění může nařídit státní zástupce nebo policejní orgán. Tato forma zadržení může 
trvat po dobu maximálně 72 hodin.

Vyšetřovací vazba je soudní zbavení osobní svobody obviněného před vydáním 
konečného a závazného soudního rozhodnutí. Během vyšetřování může být vyšetřovací 
vazba nařízena a prodlouženavyšetřujícím soudcemna návrh státního zástupce a vždy 
pouze na určitou dobu.

7.1.2. Institucionální zabezpečení

7.1.2.1. Policejní orgán a monitorování detence
V Maďarsku existují dvě státní instituce výslovně pověřenymonitorovánímdetence 
a přezkumem stížností zadržených osob. První z nich je Oddělení dohledu nad 
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zákonností výkonu trestu a právní ochrany fungující u Nejvyššího státní zastupitelství, 
které zaměstnávástátní zástupce specializující se na provádění inspekční činnosti. 
Kromě toho v každé regionální kanceláři státního zastupitelství jsou státní zástupci 
specializující se na dohled nad zákonností detence. Dozorující státní zástupce může 
přijímat závazná opatření a vydávat pokyny detenčnímu orgánu. Dozorčí pravomoc 
státního zástupce se však nevztahuje na fázi provádění výslechu. Je-li prováděn výslech 
osoby, která zároveň není zadržena a po výslechu je propuštěna, případné porušení 
její práv vyjde najevo pouzepokud jej tato osoba sama oznámí. Neexistuje však žádný 
systém pravidelného monitorování zacházení s vyslýchanými osobami. Pokud státní 
zástupce dohlížející nad zákonnosti zadržení odhalí, že došlo k mučení, je povinen o 
tom sepsat zprávu. 

Zadruhé je monitorování činnosti policie a vězeňské služby prováděno Veřejným 
ochráncem práv (Ombudsmanem), který pro tento účel disponuje rozsáhlými 
vyšetřovacími pravomocemi. Ombudsman obvykle jedná na základě individuálních 
stížností ale možný je i systematický monitoring prováděn ex offo. Ombudsman je 
povinen předložit věc státnímu zastupitelství, pokud se domnívá, že byl spáchán trestný 
čin byl. Nicméně praxe funguje tak, že pokud stěžovatel tvrdí, že došlo ke spáchání 
trestného činu, Ombudsman spíše informuje danou osobu o možnosti podání trestního 
oznámenípříslušnému orgánu, než by sámpřímo podal zprávu státnímu zástupci. Podle 
oficiálních statistik zveřejněných ministerstvem vnitra veřejný ochránce práv zatím 
nikdy neohlásil spáchání trestného činu špatného zacházení, nuceného výslechu nebo 
nezákonné detence. 

Veřejný ochránce práv může sjednat nápravu porušení přímo s vedoucím příslušného 
orgánu anebo navrhnout určité řešení oddělení dohledu dotčeného orgánu. Hlavním 
publikačním nástrojem veřejného ochránce práv je výroční zpráva předkládána 
parlamentu a přístupná rovněž veřejnosti. Kromě samotné výroční zprávyjsou veřejně 
dostupné v anonymizované podobě i všechny zprávy o výsledcích šetření jednotlivých 
stížností. 

Ombudsman byl určen k provádění úkolů národního preventivního mechanismu. Tyto 
úkoly jsou plněny prostřednictvím samostatného oddělení zřízeného v rámci úřadu 
ombudsmana, které je složeno z právníků, psychologů a lékařů. Zároveň byla zřízena 
Civilní konzultační rada složená ze zástupců organizací, které mají významné odborné 
znalosti a zkušenosti z oblasti zacházení se zadrženými, aby poskytovala podporu úřadu 
ombudsmana.

Existují dvě další zvláštní dohledové instituce v rámci policie, jimiž jsou Dozorčí 
služba Národního ředitelství policie a Národní ochranná služba. První z uvedených 
orgánů shromažďuje informace za účelem vydávání (neveřejných) výročních zpráv o 
naplňování doporučení CPT.

7.1.2.2. Vyšetřující orgán, jeho nezávislost
V případě trestných činů spáchaných policisty má státní zástupce výlučnou pravomoc 
k jejich vyšetřování. Státní zástupci jsou funkčně nezávislí na policii a vězeňské službě. 
Je však třeba dodat, že při vzniku státního zastupitelství v roce 1990zaměstnal úřad 
vyšetřování mnoho bývalých policistů, kteří pak měli vyšetřovat své bývalé kolegy. 
Zároveň se předpokládá, že státní zástupci jsou vkonfliktu zájmů, vzhledem k tomu, že 
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při vyšetřování svých případů jsou závislí na policii. Jejich role jsou rovněž podobné 
(identifikace pachatele a zajištění spravedlnost), cožmezi policisty a státními zástupci 
vytváří určitý stupeň kolegiality. V neposlední řadě je nutné dodat, že mnoho obětí 
mučení nebo jiného špatného zacházení jsou zároveň v postavení obžalovaných a státní 
zástupce vnímají jako ty, jež proti nim vznesly obvinění.Všechny tyto faktory mohou 
snížit důvěru obětí mučení ve vztahu ke státním zástupcůma přispět k latenci stížností. 

Od 1. ledna 2014 přešla výlučná pravomoc vyšetřovat trestné činy spáchané policisty na 
vojenskou prokuraturu a proto je nyní každý trestný čin spáchaný příslušníky policie 
předmětem vojenského trestního řízení.

7.1.3. Specifické záruky

7.1.3.1. Audio a video záznamy
Zákon o policii říká, že v souvislosti s policejním opatřením může policie pořizovat 
obrazové a zvukové záznamy dotčené osoby, prostředí a jakýchkoliv dalších okolností 
nebo předmětů relevantních pro předmětné policejníopatření.

Na základě instrukce Národního policejního ředitelství mohou být v policejních 
vozidlech instalovánaobrazová a zvuková nahrávací zařízení (těmi jsou pevné kamery). 
Podle relativně nedávných údajů je 1410 z 6221 policejní vozůvybaveno kamerami. 
Kamery musí být neustále zapnuty pouze v případě, že policista řídící vozidlo si všimne, 
že dochází k porušení zákona nebo když jsou zapnuty majáky. V ostatních případech 
má policista poměrně široký prostor k rozhodnutí, zda kameru zapne nebo ne.

Policisté nejsou vybaveni kamerami na výstroji – tato zařízení jsou momentálně 
pouze testována. Zákon o policii stanoví, že v prostorách, kde se vykonává krátkodobé 
zajištění nebo v policejních věznicích, s výjimkou toalety a cely, může policie 
nainstalovat zvukové, obrazové nebo audiovizuální nahrávací zařízení mimo jiné za 
účelem prevence kriminality a ochrany zdraví a tělesné integrity zadržených. V celách 
lze nahrávací zařízení instalovat pouze v případě, že zadržený se pokusil spáchat 
sebevraždu nebo si způsobil újmu anebo pokud lze důvodně předpokládat, že se může 
takového jednání dopustit.Nahrávací zařízení v celách mohou být použité pouze pro 
pozorování zadrženého ale nahrávky nesmějí být uchovány. Tato zařízení však nejsou 
v praxi příliš používána. Podle údajů z roku 2016 je v Maďarsku kamerovým systémem 
vybaveno všech 22 policejních věznic. Dle informací poskytnutých policií má policie má 
k dispozici 212 policejních prostor, v nichž může být vykonáváno krátkodobézajištění, 
přičemž kamerové systémy jsou instalovány pouze v v 153 z nich a v 130 (z uvedených 
153) je kamera, která neukládá záznam. Cely předběžného zadržení jsou jen zřídka 
monitorovány. 

Pokud jde o pořizování záznamu výslechů, státní zástupce a vyšetřovací orgán jej může 
nařídit. Pořizování záznamu je povinné pouze navrhne-li to podezřelý, jeho obhájce 
nebo oběť za předpokladu, že předem uhradí náklady. Výslech se zaznamenává od 
samého začátku. Objeví-li se nějaký technický problém vyžadující přerušení nahrávání, 
tato skutečnost a přesný čas přerušení se zaznamenáv protokolu a rovněž uvede do 
záznamu.Na konci je uvedeno prohlášení všech přítomných osob, že všechno, co řekly, 
bylo správně zaznamenáno. Nahrávka je připojena k dokumentům z vyšetřování ale 
nesmí nahrazovat protokol. Počet audio nebo video nahrávek výslechů obviněných 
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osob je extrémně nízký: v období let 2012-2014 se tento počet pohyboval kolem 0,013% až 
0,023%, resp. 0,026%.

Nahrávka výslechu musí být archivována tak dlouho, jako spis. Ostatní typy nahrávek 
musí byt uchovány po dobu 30 dnů. Tato doba může být dle zákonav případě potřeby 
prodloužena o dalších 30 dnů. Uložené záznamy lze použít pouze pro účely posouzení 
zákonnosti policejníhozákroku.

Pokud jde o pořizování záznamu policejního zákroku třetími osobami, občanský zákoník 
výslovně stanoví, že při nahrávání jednání úřední osoby se její souhlas nevyžaduje. 
Nejvyšší soud nicméně opakovaně potvrdil stávající judikaturu, dle které policista 
nemůže být považován za úřední osobu a proto nahrávání jeho zásahu vyžaduje jeho 
souhlas. Ústavní soud tuto interpretaci odmítl a trval na změně přístupu, kdy zdůraznil 
zejména roli svobody tisku a práva na informace. Toto rozhodnutí se však nevztahovalo 
na případ, kdy chce policejní zákrok nahrávat jednotlivec. Přesto dle ustálené judikatury 
platí, že nahrávání není nezákonné, pokud je pořizováno s cílem dokázat bezprostředně 
hrozící nebo již spáchané protiprávní jednání za předpokladu, že pořízení nahrávky je 
odůvodněno veřejným zájmem nebo zákonným vlastním zájmem dotčené osoby. Kromě 
toho mají soudy zavedenou praxi, že záznamy pořízeny skrytými kamerami mohou být 
v trestním řízení použity jako důkaz.

7.1.3.2. Zdravotní vyšetření
Každá osoba umístěna do detence musí být předtím vyšetřena lékařem. Tímto lékařem 
je obvykle, nikoliv však nutně, policejní vězeňský lékař, který může být zaměstnancem 
policie nebo smluvním lékařem. Jejich závislost na policii je často předmětem kritiky. 
V případě zranění musí být zajištěna lékařská prohlídka zadržené osoby. Pokud si 
zadržený stěžuje, že byl po umístění do cely zraněn nebo vystaven špatnému zacházení, 
bude odvezen do civilní nemocnice nebo k lékaři za účelem nezávislého lékařského 
vyšetření. Právo na přístup k externímu lékaři dle vlastního výběru není v průběhu 
zadržení formálně zaručeno. Neexistuje žádný požadavek speciálních znalostí z oblasti 
soudního lékařství.

Zadržený má rovněž právo na lékařské vyšetření po jeho přijetí do vězení. Stejně jako 
při umístění do krátkodobé detence musílékař vypracovat zprávu v případě existence 
viditelných zranění nebo v případě, že si zadržený stěžuje, že byl vystaven špatnému 
zacházení. Lékař musí zaznamenat každé viditelné zranění společně s posouzením 
možných okolností, za nichžmohlo být způsobeno, případně že zde nejsou žádná viditelná 
zranění. Tvrdí-li zadržený, že byl vystaven špatnému zacházení ze strany policistů, 
lékařská zpráva musí obsahovat vyjádření lékaře o možném původu zranění i vyjádření 
zadrženého. V praxi však lékaři ve zprávě obvykle neuvádí hodnocení vzniku zranění 
a tvrdí, že je to úlohou soudního znalce.Aby nedocházelo k jakýmkolivpředsudkům, 
policejní lékař by tedy v tomto ohledu neměl činit žádné závěry. Problémem však je, 
žesoudní znalec je jmenován zpravidla až několik měsíců po zahájení trestního řízení a 
nemá tak šanci zkoumat zranění hned poté, co došlo k údajnému špatnému zacházení.

Možnost provedení lékařského vyšetření bez přítomnosti policistů musí být, je-li to 
možné, zajištěna na základě žádosti ošetřujícího lékaře nebo zadrženého. Pokud je 
však zraněná osoba převezena do civilní nemocnice nebo k nezávislému lékaři, je v 
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praxi vyšetření téměř vždy přítomen ten samý policista, který se měl dopustit údajného 
špatného zacházení. 

Lékaři zřídkapořizují fotografie zranění, vzhledem k tomu, že neexistuje právní povinnost 
tak učinit. Lékaři rovněž nepředávají stížnosti na špatné zacházení a související 
zdravotnickou dokumentaci přímo státnímu zástupci, místo toho jsou tyto dokumenty 
předány prostřednictvím policie a tím pádem není zajištěna důvěrnost zdravotnické 
dokumentace. Dále je stanoveno, že zadržený i jeho obhájce (s písemným souhlasem 
zadrženého) mají přístup ke zdravotnické dokumentaci a mohou požádat o její kopii 
(není to však zdarma).

7.1.3.3. Právo na právníka
Je-li obžalovaný zadržen, musí mít obhájce od prvního okamžiku zatčení v případě, že 
k zatčení došlo z toho důvodu, že daná osoba byla přistižena při páchání úmyslného 
trestného činu.Trestní řád stanoví, že výslech obviněného musí být naplánován tak, 
aby měl odpovídající čas a prostředky k přípravě své obhajoby. Zákon také stanoví, 
že obhájce musí být včas, tj. nejméně 24 hodin předem, informován o konání těch 
procesních úkonů, u nichž je povolena jeho přítomnost, ledaže se tyto úkony musí konat 
okamžitě.Právo obviněného mít přiměřený čas a prostředky na přípravu obhajobyvšak 
nesmí způsobovat nepřiměřené obtíže v průběhu trestního řízení. V praxi není právo na 
přípravu obhajoby účinně zaručeno. Oznámení o konání výslechu je průměrně učiněno 
pouhých 30 minut nebo hodinu před začátkem výslechu. 

Ústavní soud nedávno dospěl k závěru, že dochází k porušení práva na obhajobu, je-li 
obhájce informován o místě a čase výslechu v době, která mu fakticky znemožňuje se 
jej účastnit nebo plnit své povinnosti definovány procesními předpisy. To znamená, že 
důkazy získané prostřednictvím takového výslechu musí být vyloučeny.

Zkušenosti ukazují, že obhájci nejsou zvláště aktivní v přijímání opatření ve vztahu k 
tvrzením jejich klientůohledněšpatného zacházení. Je nepravděpodobné, že by obhájce 
sám ohlásil, že došlo ke špatnému zacházení nebo nucenému výslechu, za účelem 
zahájení trestního řízení proti policistovi. Někdy však obhájci trvají na zaznamenání 
zranění a stížnosti nebo na převezení obviněného k lékařskému vyšetření. Kromě toho u 
soudu často poukazují na to, že došlo ke špatnému zacházení nebo nucenému výslechu 
s cílem přesvědčit soudce, aby vyloučit svědectví stěžovatele z řad důkazů.

Je třeba významně rozlišovat mezi právníky ustanovenými státem a těmi placenými 
obviněným. Existuje všeobecně rozšířený názor, že právníci placeni obviněným 
vykonávají své povinnosti mnohem více efektivně než právníci přiděleni ex offo, z části 
kvůli jejich pozdnímu ustanovení a nízké odměně, ale hlavně kvůli jednomu důležitému 
strukturálnímudůvodu -ve fázi vyšetřováníje to totiž policista provádějící toto 
vyšetřování, kdo nemajetnému obviněnému zvolí obhájce. Někteří právníci zakládají 
svou advokátní praxi hlavně na ex offo ustanovování, takže se mohou stát finančně 
závislými na policistovi, který má na starosti ustanovování, a zároveň policie - vzhledem 
ke svému procesnímupostavení–nemá přílišný zájem na efektivní práci obhájce. To 
má za následek rozšířenou praxi mít na policejním ředitelství„interní“ ex offo obhájce. 
CPT také ve své zprávě za rok 2013 zdůraznil, že není ojedinělé, že ustanovování obhájci 
jednají spíše v zájmu policie, než v zájmu osoby, jíž byli přiděleni. 
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7.1.3.4. Právo na informování třetí osoby
Zákon o policii stanoví, že zadržená osoba má právo vyrozumět o svém zadržení 
rodinného příslušníka nebo jinou osobu, a to v okamžiku krátkodobého zadržení, ledaže 
by tím došlo k ohrožení cíle daného policejního opatření. Zákon nestanovuje dobu, 
v níž má být daná osoba informována, s výjimkou zadržení mladistvého nebo osoby, 
která má opatrovníka. V takovém případě musí být rodiče nebo opatrovník informováni 
neprodleně. Pro ostatní kategorie zadržených osobse musí oznámení uskutečnit před 
koncemtrvání odnětí svobody. Zatímco zadržený má právo vybrat si osobu, která má být 
informována, je to policista, kdo rozhoduje o tom, zda by provedením oznámení nemohlo 
dojít k ohrožení cíle daného policejního opatření. V případě, že zadržený není schopen 
oznámení provést, musí tak učinit policista. 

V případě vazby, když je podezřelý obeznámen s příkazem k zadržení, musí jej zároveň 
policista požádat o uvedení jména osoby, která má být o jeho zadrženíinformována. 
Trestní řád stanoví, že příbuzný má být informován do 24 hodin od momentu zadržení. 
Pokud zadržený nemá příbuzného, který by mohl být informován, má právo určit jinou 
třetí osobu. Informování příbuzného zadržené osoby je formulováno jako povinnost, 
zatímco informování jiné osoby je pouhou možností, kterou může policista zvážit. 
Telefonické oznámení v praxi téměř vždy provádí policista. 

Čas a zvolený způsob provedení oznámení musí být zdokumentován. Policisté mají 
rovněž povinnost uvést důvody, které případnému informování určené osoby zabránily. 
Empirické výzkumy ukazují, že není neobvyklé, aby policisté učinili pouze jeden pokus 
kontaktovat určenou osobu a pokud není úspěšný, druhý pokus již nenásleduje. 

7.1.3.5. Nebezpečí stíhánípro křivé obvinění
Trestní zákoník upravuje dva činy konstitující křivé obvinění: „[k]aždá osoba, která 
a) falešně obviní jinou osobu před orgánem veřejné moci ze spáchání trestného činu, 
nebo b) předá orgánu veřejné moci jakékoliv falešné důkazy proti jiné osobě vztahující 
se k trestné činnosti, se dopustí trestného činu“. Falešné obvinění je tvrzení určité 
skutečnosti, nepravdivě obviňující konkrétně identifikovatelnou osobuze spáchání činu 
trestného podle trestníhozákona a způsobilé vyvolat její trestní stíhání. Falešný důkaz 
musí být schopný vzbudit podezření, že jiná osoba spáchala trestný čin. 

Iniciování trestního řízení pro křivé obvinění v případě, že obviněný tvrdí, že byl 
vystaven špatnému zacházení, není běžné. Většina trestních řízení zahájených proti 
policistům je ukončena pro nedostatek důkazů, aproto osoba, která ohlásila špatné 
zacházení, nemůže být stíhána pro křivé obvinění v případě, že trestní řízení vedeno 
proti policistům bylo ukončena z tohoto důvodu.

7.1.4. Mechanismy řešení mučení a špatného zacházení

7.1.4.1. Postupy při vyřizování stížností podle zákona o policii
Podle zákona o policii může osoba, jejíž právo bylo porušeno v průběhu policejního 
zákroku nebo v při použití donucovacích prostředků, do 30 dnů podat stížnost u toho 
policejního orgánu, kde dotčený policista slouží. Stížnost je vyřizována vrchním 
policejním důstojníkem ve lhůtě 30 dnů. Proti jeho rozhodnutí je možné podat odvolání 
a rozhodnutí orgánu druhé instance je pak soudně přezkoumatelné. 
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Dalším způsobem obrany je možnost podat stížnost k Nezávislé radě policie pro stížnosti, 
pokud dotčená osoba tvrdí, že bylo porušeno některé z její základních lidských práv. Rada 
byla zřízena v lednu roku 2008. Tento orgán se skládá z členů volených parlamentem 
a jeho úkolem je provádět šetření na základě stížností na pochybení policie porušující 
lidská práva občanů. Rada je oprávněna požadovat od police informace, zkoumat 
dokumenty týkající se policejního postupu, jež je předmětem stížností a vstupovat do 
prostor policejních budov. Rada přijímá své stanovisko ke stížnosti, které pak postoupí 
Národnímu policejními řediteli.O samotné stížnosti pak rozhoduje Národní policejní 
ředitel, který musí vzít stanovisko Rady do úvahy, ale není jím vázán. Jakékoliv odchýlení 
od tohoto stanoviska však musí být náležitě odůvodněno. Rozhodnutí Národního 
policejního ředitele lze napadnout přímo u soudu.

Přezkum policejních rozhodnutí týkajících se stížnostívykonává nezávislý soud (správní 
soud), který zkoumá zákonnost těchto rozhodnutí. Soudce však může rozhodnutí pouze 
zrušit a uložil policii, aby znovu přezkoumala stížnost ale není oprávněn rozhodnutí 
policie měnit. 

7.1.4.2. Vyřizování stížností podle trestního řádu 
Osoba, jejíž právo nebo právní zájem byl přímo porušen v trestním řízení v důsledku 
opatření prováděných vyšetřujícím orgánem (policií) může do osmi dní podat stížnost 
u vyšetřovacího orgánu. Státní zástupce je oprávněn přezkoumávat rozhodnutí policie 
o stížnosti, změnit je nebo zrušit. Je-li stížnost považována za podloženou, musí být 
podniknuty náležité kroky za účelem nápravy nepříznivé situace stěžovatele. 

7.1.4.3. Řízení po postoupení
Policista je povinen ohlásit použití donucovacích prostředků svému nadřízenému 
(veliteli) ústně i prostřednictvím písemné zprávy. Velitel má povinnost okamžitě 
přezkoumat, zda byly dodrženy podmínkypro použití donucovacích prostředků. Velitel 
vyslechne osobu, která utrpěla zranění v důsledku použití donucovacích prostředků a 
všechny osoby, které byly během zákrokupřítomny. Kromě těchto výslovných požadavků 
by velitel měl také vyslechnout lékaře, který prohlédl zraněného, získat zdravotnickou 
dokumentaci a stanovisko lékaře o možných příčinách zranění. Velitel se může také 
obrátit na znalce s otázkou ohledně objasnění nutnosti použití donucovacích prostředků.

Následně velitel vypracuje písemnou zprávu obsahující jeho vyjádření, včetně jeho 
stanoviska k zákonnosti, profesionalitě, nezbytnosti a přiměřenosti použití donucovacích 
prostředků. V případě, že velitel dospěje k závěru, že použití donucovacích prostředků 
nebylo zákonné, musíproti dotčenému policistovi zahájit disciplinární nebo trestní 
řízení.

7.1.4.4. Trestní řízení 
Spáchání trestného činu může být ohlášeno obětí, její rodinnými příslušníky nebo 
jakoukoli jinou třetí osobou. Členové orgánu veřejné moci a úřední osoby (úředníky) mají 
zákonnou povinnost hlásit vyšetřovacím orgánům, pokud se při plnění svých úředních 
povinností dozví o spáchání trestného činu. Vyšetřování trestných činů spáchaných 
policisty patří do výlučné pravomoci vojenské prokuratury. 
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V rámci vojenského trestního řízeníplní povinnosti státního zástupce vojenský 
prokurátor a případ je projednáván před vojenským senátem obecného soudu. Kromě 
„klasických“ sankcí předvídaných trestním zákoníkem může soud uložit i speciální 
vojenské sankce ovlivňující postavení daného policisty v hierarchii policie nebo může 
rozhodnout o jeho propuštění ze služby. 

Státní zástupce má právo odmítnout přijetí trestního oznámení, zároveň však osoba, 
která jej podala, o tom musí být informována. Podala-li trestní oznámení oběť, může 
rozhodnutí státního zástupce napadnout. Pokud však spáchání trestného činu oznámil 
někdo jiný, toto právo mu nepřísluší. V případě, že oběť napadla rozhodnutí státního 
zástupce ale stížnost byla zamítnuta, může podat návrh na trestní stíhání a působit jako 
doplňkový žalobce.

V případě ukončení vyšetřování musí být o tom osoba, která oznámila spáchání trestného 
činu i oběť (za předpokladu, že se jedná o odlišné osoby) informována a obě osoby mají 
poté možnost napadnout rozhodnutí o ukončení vyšetřování.

Stížnost proti rozhodnutí přijatému v průběhu vyšetřovací fáze trestního řízení lze 
podat do osmi dnů. Státní zástupce pak má tři dny, aby stížnostposoudil a případně 
změnilsvé rozhodnutí. V případě, že státní zástupce s obsahem stížnosti nesouhlasí, 
postoupí jí nadřízenému státnímu zástupci. Proti rozhodnutí nadřízeného státního 
zástupce neexistuje žádný opravný prostředek(ve většině případů, kdy je rozhodnuto o 
ukončení vyšetřování je však přípustná doplňková soukromá žaloba). 

7.1.4.5. Disciplinární řízení
Jakékoliv porušení pravidel upravujících povinnosti úředních osob při výkonu 
služby představuje disciplinární přestupek, za který budedaný úředník řešen v rámci 
disciplinárního řízení. Dle obecného pravidla je k řízení příslušný vedoucí orgánu, kde 
úředník vykonává službu. Ukáže-li se, že disciplinární přestupek představuje trestný 
čin, musí být ohlášen příslušnému vyšetřovacímu orgánu. Až do konečného a závazného 
rozsudku trestního soudu může být disciplinární řízení pozastaveno.

Oběť může být v disciplinárním řízení vyslechnuta jako svědek, ale nemá žádná jiná 
práva. Požádá-li o to svědek, musí být s jeho osobními údaji nakládáno jako s důvěrnými.

Mezi disciplinární sankce patří pokárání, peněžitá sankce, sankce postihující postavení 
úředníka v rámci hierarchie daného nebo propuštění ze služby. Je-li pochybení 
považováno za nepatrné, disciplinární řízení nemusí být vůbec zahájeno a daný úředník 
může být pouze napomenut. Kromě toho úředník nesmí být sankcionován, dopustil-
li se přestupku na základě rozkazu, ledaže věděl, že přikázané jednání představuje 
disciplinární přestupek.

7.1.4.6. Práva obětí
Každá osoba, jejíž právo nebo právní zájem byl porušen nebo ohrožentrestným činem 
má v trestním řízení právní postavení oběti. Oběť má právo být přítomna při provádění 
jednotlivých procesních úkonů, pokud trestní řad nestanovuje výjimku z tohoto 
pravidla, právo nahlížet do spisu, činit návrhy a podávat vyjádření v jakékoliv fázi 
řízení, získávat informace od státního zástupce a vyšetřujícího orgánu ohledně její práv 
a povinností v průběhu trestního řízení a v určitých případech má oběť právo podávat 
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opravné prostředky. Na konci hlavního líčení má oběť právo se vyjádřit, a to i k otázce 
viny atrestu.

Oběť má právo napadnout rozhodnutí o zastavení vyšetřování,jakož i rozhodnutí státního 
zástupce o vyloučení některých skutků z trestního stíhání.Během přípravy hlavního 
líčenímůže soud rozhodnout o ukončení trestního řízení. Toto rozhodnutí může oběť 
následně rovněž napadnout. V průběhu soudního řízení může oběť uplatňovat právo na 
opravný prostředek pouze v omezené míře, toto právo je však mnohem širší, vystupuje-li 
oběť v postavení soukromého žalobce, doplňkového žalobce nebo jako soukromá strana. 
Oběť nemůže zpochybnit právní kvalifikaci trestného činu nebo uložený trest.

Oběť může také vymáhat občanskoprávní nárok na peněžní náhradu škody v trestním 
řízení tím, že vystupuje v pozici soukromé strany.

7.1.4.7. Ochrana oběti v postavení svědka
V postavení svědka má oběť nárok na různé formy ochranných opatření.

Soud, státní zástupce nebo vyšetřující orgán může ex officio nařídit důvěrné zacházení s 
osobními údaji svědka. Na žádost svědka nebo jeho právního zástupce musí být důvěrné 
nakládání s osobními údaji nařízeno. V tomto případě jsou osobní údaje svědka známy 
pouze u soudu, státnímu zástupci a vyšetřujícímu orgánu, kteří jsou povinni zajistit 
důvěrnost těchto osobních údajů v průběhu trestního řízení. Rozsah tohoto důvěrného 
zacházení se může vztahovat na i jméno svědka. Trestní řádtaky obsahuje podrobná 
pravidla pro zvláště chráněné svědky, osobní ochranu a program na ochranu svědků.

Na žádost svědka, jeho právníka nebo z moci úřední může soud nařídit výslech svědka 
prostřednictvím komunikačního zařízení za předpokladu, že svědek byl obětí násilného 
trestného činu nebo je ochrana svědka vyžadována z jiného důvodu.

Kromě výše uvedených opatření, je-li to nezbytné pro ochranu svědka, musí 
rekognice probíhat za takových podmínek, aby poznávána osoba (obvykle podezřelý) 
nemohla svědka vidět. Navíc, je-li to nutné v zájmu ochrany svědka, nesmí být 
nařízenakonfrontace,přestožedle obecného pravidla platí, že v případě existujících 
rozporů ve výpovědích svědka a obviněného by konfrontace měla proběhnout. Po dobu 
výslechu kromě toho může soudce na základě žádosti státního zástupce, obviněného, 
jeho obhájce nebo z moci úřední nařídit obviněnému, jehož přítomnost může narušit 
svědectví, aby v průběhu výslechu opustil soudní síň. 

7.1.4.8. Soukromá obžaloba
Oběť má právo vystupovat jako doplňkový žalobce v případě, že státní zástupce není 
ochoten prosazovat její trestní nárok státu proti pachateli. Oběť může působit v pozici 
doplňkového žalobce mimo jiné v těchto případech: a) státní zástupce odmítne přijmout 
trestní oznámení nebo ukončí vyšetřování, b) státní zástupce vyloučí některý skutek 
z obžaloby,c) státní zástupce stáhneobvinění. Návrh musí být podán prostřednictvím 
právního zástupce a ve lhůtě 60 dnů. Právní zastoupení je povinné v průběhu soudního 
řízení, ledaže oběť složila advokátní zkoušky.

Podle výzkumu trestního senátu Nejvyššího soudu z roku 2009 pouze třetina všech 
návrhů na zahájení trestního stíhání na základědoplňkovéžaloby bylo soudem přijato, 
tj. dvě třetinynávrhů byly soudem zamítnuty bez dalšího přezkumu.
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Kvalifikace trestného činu státním zástupcem má významný dopad. Špatné zacházení 
při úředním postupu a nucený výslech (trestné činy mající oběť) mohou být jednoduše 
kvalifikovány jako trestný čin zneužití pravomoci – tedy trestný čin, u něhož dle soudní 
praxe není oběť, v důsledku čeho neexistuje pro oběť žádná možnost vstupu do řízení v 
postavenídoplňkového žalobce.

V průběhu řízení náleží doplňkovému žalobci stejná práva jako státnímu zástupci 
(včetně obecného práva podávat návrhy a opravné prostředky). Doplňkový žalobce je 
oprávněn vyžádat si příkaz k použití donucovacích prostředků. Jedním podstatným 
rozdílemmezi postavením státního zástupce a doplňkového žalobce je, že doplňkový 
žalobce nemá možnost provádět vyšetřování, ale může pouze podávat návrhy na 
předložení důkazů soudu. 

Doplňkový žalobce může být slyšen u soudu jako svědek, v takovém případě bude 
vyslýchán svým právním zástupcem. Byl-li obviněný policista zproštěn viny nebo 
bylo-liřízení soudem zastaveno, náklady trestního řízení ponese, alespoň částečně, 
doplňkový žalobce. 

7.1.4.9. Občanskoprávní žaloba, soukromoprávní delikt
Občanský zákoník stanoví, že každý, jehožpřirozená osobnostní práva (včetně práva na 
důstojnost a tělesnou integritu) byla porušena a kdo utrpělújmu, může požadovat restituci 
nebo kompenzaci. Na základě toho je oběť mučení oprávněna podat občanskoprávní 
žalobu proti odpovědným státním orgánům, tj. v případě mučení/špatného zacházení 
proti policejnímu orgánu, v němž působí policista, jež se předmětného zacházení 
dopustil. 

Oběť má rovněž právo uplatnil nárok na náhradu újmy v rámci trestního řízení 
zahájeného vůči úřední osobě. Avšak v případě trestných činů spáchaných policisty je 
aplikovatelnost tohoto pravidlaproblematická. Důvodem je to, že v trestním řízení může 
být civilní nárokuplatněn pouze proti obviněnému (tj. protipolicistovi) ale v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku za škodu způsobenou policistou 
odpovídá policejní orgán (obdobně jako zaměstnavatel odpovídá za škodu způsobenou 
zaměstnancem). Může se tedy stát, že v trestním řízení soud rozhodne, že se nebude 
zabývat nárokem na náhradu škody a odkáže oběť na možnost uplatnění nároku jinými 
právními prostředky. Pro oběť to znamená, že musí uplatnit samostatný nárok v rámci 
civilního řízení proti policejnímu orgánu. Je-li obviněný shledán vinným trestním 
soudem, civilní soud nemůže dospět k závěru, že trestný čin nebyl policistou spáchán.

7.1.4.10. Vyloučení důkazů
Skutečnosti zjištěné z důkazních prostředků soudem,státním zástupcem nebo 
vyšetřujícím orgánem v důsledku spáchání trestného činu nebo využití jiné nedovolené 
metody anebo v důsledku podstatného omezení procesních práv účastníků trestního 
řízení, nesmí být použity jako důkaz v trestním řízení. 

Otázka, zda důkazy byly získány nedovolenými metodami nebo díky podstatnému 
omezení procesních práv účastníků řízení, musí být zodpovězena soudcem rozhodujícím 
v trestním řízení (tj. není potřeba iniciovat samostatné řízení). Příslušné orgánymusí z 
úřední povinnosti přezkoumávat zákonnosti jejich postupů a všechny předchozí fáze 
trestního řízení.
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7.1.5. Zkušenosti z praxe

7.1.5.1. Praxe trestání v případech mučení a amnestie 
Míra odsouzení za spáchání relevantních trestných činů (špatné zacházení při úředním 
postupu, nucený výslech, nezákonné zadržení) je výrazně nižší než u jiných trestných 
činů, jako je například útok na úřední osobu. Kromě toho, i když jsou pachatelé 
odsouzeni,je tendence ukládat jim pouze mírné tresty. Starý trestní zákoníkumožňoval 
v případech podmíněného odsouzení zbavit pachatele negativních následku odsouzení 
(zápis do rejstříku trestů), což znamenalo, že odsouzený policista mohl zůstat u policie. 
Proto v případě, že soud rozhodl o uložení podmíněného trestu odnětí svobody a 
současně rozhodl o rehabilitaci, odsouzený policista nemusel být propuštěn. Pokud ale 
k takovému očištění nedošlo, dokonce i uložení podmíněného trestu odnětí svobody 
bránilo tomu, aby odsouzený mohl nadále pracovat u policie (ledaže mu byla udělena 
výjimka Ministrem spravedlnosti a policejních sil). K rozhodnutí soudů o rehabilitaci 
a následném nepropuštění odsouzených policistů v minulosti došlo v některých velmi 
závažných případech.

Po noveláchsoučasný trestný zákoník vylučuje možnost, aby policista pokračoval 
ve službě, byl-li odsouzen za špatné zacházení nebo jiný obdobný trestný čin, i když 
byl trestním soudem rehabilitován. Ministr vnitra však pořád může udělit výjimku 
policistovi odsouzenému k podmíněnému trestu odnětí svobody, který pak může i 
nadále pracovat jako příslušník ozbrojeného sboru. Počet takto udělených výjimek je 
přitomvýrazný: zatímco v roce 2012 byly uděleny tři výjimky z 10 žádostí, tato míra v 
následujících letech narostla na 2 výjimky ze 4 žádostí, 2 z 3 a 9 z 12. 

7.1.5.2. Dostupná data 
Dozorčí služba Národního ředitelství policie má povinnost zveřejňovat výroční zprávy 
(které nejsou k dispozici veřejnosti) ohledně plnění doporučení CPT. Tyto zprávy jsou 
spíše obecné a vychází z údajů poskytnutých městskými a místními útvary policie. 
Podle těchto údajů se počet stížností podaných proti policistům při výkonu jejich 
pravomoci neustále zvyšuje. Zpráva z roku 2015 připouští, že většina osob si stěžovala na 
údajné špatné zacházení, přesto však zpráva dospívá k stručnému závěru, že na základě 
výsledků interních kontrolních postupů a trestních řízení byla policejní opatření, 
která byla předmětem stížností, v souladu se zákonem, profesionální a odůvodněna. 
Zpráva dále uvádí, že z vyšetřovaných případů lze vyvodit závěr, že osoby, vůči nimž 
bylo policejní opatření použito, se často snaží vyhnout trestním následkůmobviněním 
policistů ze spáchání trestného činu.

Jiné statistické zdroje ukazují, že jen velmi malý (a dokonce snižující se) podíl 
stížností na špatné zacházení skutečně skončí vznesením obvinění. Naprostá většina 
případů končí odmítnutím trestního oznámení nebo ukončením vyšetřování. Data 
ukazují, že více než 90% případů stížností na špatné zacházení, nucený výslech 
a nezákonné zadrženískončila buď tak, že trestní oznámení bylo odmítnuto nebo 
šetření bylo ukončeno. U případů špatného zacházení a nuceného výslechu je počet 
ukončení vyšetřování o něco vyšší než počet odmítnutí trestního oznámení, zatímco u 
nezákonného zadržení je tento rozdíl menší. Podíl případů, v nichž bylo proti pachateli 
vzneseno obvinění zůstává pod hranicí 10%. Od roku 2010 navíc počet podaných obžalob 
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nepřekročil 5% ze všech ohlášených případů. V celých číslech to znamená, že v období 
let 2010-2015 byla obžaloba podána pouze 20 až 40 krát v případech špatného zacházení, 
1-8 krát v případech nucenéhovýslechu a 2-4 krát v případech nezákonného zadržení.

Co se týče úspěšnosti trestního stíhání, zatímco nízký podíl případů, kdy byla podána 
obžaloba naznačuje, že státní zástupci vznesou obvinění pouze pokud byly získány 
dostatečně přesvědčivé důkazy k usvědčení obviněného úředníka, zdá se, že i v těchto 
případech nemusí nutně následovat odsouzení daného úředníka (v roce 2013 skončilo 
odsouzením pouze 67% případů špatného zacházení, 50% případů nuceného výslechu a 
75% případů nezákonného zadržení). 

Jak bylo uvedeno výše, dokonce i v případě, že pachatel je pravomocně odsouzen, sankce 
mají tendenci být spíše mírné. Ve většině případů soud ukládá podmíněný trest odnětí 
svobody nebo peněžitý trest. V letech 2003 až 2013 nebyl uložen žádný nepodmíněný 
trest odnětí svobody za trestný čin nezákonného zadržení a v letech 2006 až 2013 za 
trestný čin nuceného výslechu. 

Pokud jde o délku trestního řízení, údaje poskytnuty Úřadem nejvyššího státního 
zástupce na základě žádosti o informace ukazují, že průměrná délka trestního řízení 
zahájeného vůči policistům značně liší. Trestní řízení ve věci špatného zacházení trvalo 
v roce 2008 průměrně 561 dní ale v roce 2014 až 1105 dní. Podobné propastné rozdíly 
lze pozorovat i v případech týkajících se nucených výslechů (řízení v průměru trvalo 
pouhých 425 dní v roce 2011, ale více než 2385 dnů v roce 2014) a nezákonného zadržení 
(dále jen minimum bylo 525 dní v roce 2009, maximum bylo 2348,5 v roce 2014) případů. 
Průměrné délky trestního řízení se liší z roka na rok mění, aniž by vykazovaly jakýkoli 
obecný vzorec. V případech špatného zaházení, nucených výslechů a nezákonného 
zadržení je běžné, že trestní řízení dovynesení konečného a závazného rozsudku 
trvalo v roce 2014 mnohem déle, než v předešlých letech. Případy špatného zacházení 
obvykle trvají méně než dva a půl roku ale více než jeden a půl roku. Průměrná délka 
trvání případů nezákonného zadržení se pohybuje mezi jeden a půl až 3 roky. Rozptyl je 
zvláště výrazný, pokud jde o případy nuceného výslechu – ve většině případů bylo řízení 
skončeno do tři a půl roku ale v letech 2010 a 2011 byla průměrná délka řízení méně než 
jeden a půl roku. V případech nezákonného zadržení se ve srovnání s případy špatného 
zacházení stává častěji, že průměrná délka řízení přesáhne dva a půl roku. Průměrná 
délka trvání případů nucených výslechů kleslao tři ažtři a půl let v průběhu čtyř let, 
zatímco u špatného zacházení a nezákonného zadržení k obdobnému poklesu došlo 
pouze jen jednou.Obzvláště znepokojivá je skutečnost, že řízení ve věcech nucených 
výslechů nebo nezákonného zadržení trvalo v roce 2014 déle než čtyři roky, abychom 
byli přesní, průměrná délka řízení v případech nuceného výslechu byla 2385,6 dnů (cca 
6,5 let) a v případech nezákonného zadržení 2348,5 dnů (cca 6, 5 let). 

7.1.5.3. Obavy, kritika
Přestože bezprostřední ex officio dozor se zdá být nejlepším způsobem přezkoumávání 
zákonnosti policejních opatření, působí-li jako jakýsi poplašný zvon upozorňující na 
případy špatného zacházení, lze najít výrazné nedostatky jak v právním rámci, tak i v 
praxi tohoto ex offo dozoru. Úspěch jakéhokoliv odpovědnostního mechanismu (jakým 
je i trestní řízení) do značné míry závisí na zjištěných skutečnostech a důkazech 
získaných v průběhu šetření, jelikož špatné zacházení ze strany policie lze jen velmi 
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obtíže prokázat vzhledem k nedostatku důkazů, případně jejich rychlého úbytku 
plynutím čau. Navzdory svému významu je tato oblast značně podregulována. V rámci 
velmi obecných právních předpisů neexistují žádná podrobná pravidla týkající se 
šetření, jež by měl vyšetřovatel následovat. Nedostatek podrobné regulace a jasných 
odbornými kritérii může snadno mít za následek nedbalé vyšetřování, ztrátu velmi 
důležitých důkazů a opomenutí nevyhnutelných právních důsledků.

Další kritika objevující se v literatuře se týče toho, že velitel často není schopen 
provádět nestranné a objektivní vyšetřování policejních akcí, vzhledem k existencisilné 
hierarchie v organizaci. V důsledku toho – tvrdí se – jsou policejní zásahy označeny 
za nezákonné pouze v případe, kdy protiprávnost použití donucovacích prostředků 
nemůže být zatajena (např. pokud bylo zákroku přítomných několik svědků). 
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společnérysy a zájmy/státní 
zástupce zcela nezávislý

X

Vnímání vyšetřování veřejností
nenínezávislé řadaobav/není úplná důvěra nezávislé

X

Důkazní hodnota svědectví policistů
rozhodující silnějšínež jiných svědectví stejnájako jiných svědectví

X

Soukromá žaloba
nenímožná jemožná teoreticky ale ne v 

praxi jev praxi možná

X

Di
sc

ip
lin

ár
ní

 ří
ze

ní Pravděpodobnost
neníobvyklá pravidelně

X

Souvislost s trestním řízením
úzcespojeno/přidruženo paralelní nezávisléřízení

X

Možnost propuštění policisty
sankcese neuplatňují/obvyklé 
zproštění možnostzproštění propuštěnív případě 

usvědčení
X

Nárok na odškodné

zvláštní správní žaloba 
na základě konečného a 
závazného usvědčení

vrámci trestního řízení zvláštní a nezávislá správní 
žaloba

X
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Ko
nt

ro
la

Ú
da

je

Počet stížností
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse, ale nejsou 
dostupné/neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet a druh řízení
neshromažďují se/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Výsledek řízení
neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Počet odsouzení, 
druh sankcí

neshromažďují se centrálně/
nespolehlivé

shromažďujíse ale ne 
systematicky /nedostupné /
neveřejné

shromažďujíse a jsou veřejně 
dostupné

X

Celkem 59
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 8. Severní Irsko
 8. 1. Shrnutí zprávy Severního Irska
S ohledem na historické dědictví Severního Irska proběhla v této zemi důkladná 
reforma policie se silným důrazem na lidská práva a přísný dohled nad zacházením 
se zadrženými osobami. Od poloviny šedesátých let do konce minulého století bylo 
Severní Irsko dotčeno násilným politickým konfliktem, jehož přímý vliv byl cítit i 
v Británii a Irské republice, a který si vyžádal tři a půl tisíce mrtvých, desítky ticích 
zraněných a až čtyřicet tisíc uvězněných.Nicméně, v důsledku poctivéhoúsilí, právních 
i institucionálních reforem se, jak uvádí CPT, v roku 2008 neobjevilo žádné obvinění ze 
špatného zacházení s osobami zadrženými policií. Naopak, většina dotázaných uvedla, 
že v době zadržení a během detence s nimi bylo zacházenodobře. Zpráva o Severním 
Irsku poskytuje hluboký vhled na cestu z krize až do současnosti, kdy je činnost policie 
v Severním Irsku ukázkou nejlepší praxe v Evropě. 

8.1.1. Právní úprava - povinnosti policistů, pravidla chování, kodexy, 
zákony, úprava kriminalizace mučení a špatného zacházení 

8.1.1.1. Disciplinární a etické kodexy a další právní předpisy
Povinnosti policistů jsou podrobně upraveny v zákoně o policii (Severního Irska) z 
roku 2000. Všichni policisté sloužící v rámci Policejního sboru Severního Irska (PSNI) 
jsou povinni dodržovat Etický kodex, který stanovuje standardy chování úředních 
osob. Etický kodex pamatuje i na mučení a špatné zacházení ze strany úředních osob. 
Podle těchto ustanovení příslušník policie nesmí žádnou osobu vystavit mučení nebo 
krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu. Absolutně žádné okolností 
nemohou sloužit k ospravedlnění takového zacházení. 

Policisté musí zajistit, aby se všemizadrženými osobami, za které nesou odpovědnost, 
bylo zacházeno důstojně. Zatčení a zadržení musí být prováděno pouze v souladu s 
ustanoveními Evropské úmluvy o lidských právech, příslušnými právními předpisy a 
souvisejícími zásadami správné praxe. 

Při styku se zadrženými osobami musí policisté, pokud možno, používat nenásilné 
metody dříve, než se uchýlí k jakémukoliv použití síly. Je-li použití síly nutné, musí k 
němu dojít pouze v míře minimální ve vztahu k daným okolnostem a zároveň musí být 
zákonné, přiměřené a nezbytné pro udržení bezpečnosti a pořádku; aby se zabránilo 
útěku, zranění, vzniku škody na majetku nebo zničení důkazů; nebo pokud se zadržená 
osoba brání zákonem povoleného odběru vzorků pro účely trestního řízení. Policisté jsou 
povinni přijmout veškeré přiměřené kroky k ochraně zdraví a bezpečnosti zadržených 
osob a přijmout okamžitá opatření k zajištění lékařské pomoci těmto osobám, je-li 
to vyžadováno. Etický kodex stanovujehranice, v rámci nichž by se mělo pohybovat 
uvážení policistů. Jakékoliv porušení Etického kodexu může mít za následek přijetí 
disciplinárního opatření, což může v závažných případech vést až k propouštění. Pokud 
jde o další setrvání dotyčného příslušníka v pracovním poměru, policista ve službě, 
který se dopustí závažného trestného činu, bude buď propuštěn nebo požádán, aby dal 
výpověď. Za posledních deset let sice nedošlo k žádnému odsouzení policistu za špatné 
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zacházení se zadrženými osobami, je však nemyslitelné, aby jakémukoliv úředníkovi 
bylo po odsouzení za takové jednání umožněno pokračovat ve výkonu služby.

Existují různé kodexy správné praxe vydané v rámciNařízení o policii a důkazech v 
trestním řízení(NI) z roku 1989 (dále jen PACE nařízení)rozvádějící ustanovení tohoto 
nařízení a poskytující návod k jeho implementaci. Kodexy vydány v rámci PACE nařízení 
a protiteroristického zákona postrádají plnou sílu zákona, ale jednání policistů v rozporu 
s pravidly v nich obsaženými může mít za následek disciplinární odpovědnost (nebylo-li 
proti nim zahájeno trestní stíhání). Ustanovení těchto kodexů mohou býtzároveň vzaty 
v úvahu soudy při rozhodování o tom, zda připustit doznání jako důkaz nebo nikoliv. 
Kodex správné praxe C o zadržení, zacházení a výslechu osob policisty platí pro všechny 
podezřelé, s výjimkou těch zatčených a zadržených na základě protiteroristického 
zákona z roku 2000, pro které od roku 2008 platí změněný Kodex správné praxe H 
(existují rozdíly v stupni ochrany poskytované podezřelýmv souladu s každým z těchto 
Kodexů). Kodex C obsahuje podrobná pravidla o tom, jak mají být vedenyvýslechy. Mimo 
jiné vyžaduje, aby byl o každémvýslechu osoby podezřelé ze spáchání trestného činu 
pořízen přesný záznam, který musí být po skončení výslechu danou osobou podepsán, 
čímž je deklarována jeho bezvadnost. 

8.1.1.2. Pravomoc zajistit osobu z pohledu obyčejného a protiteroristického 
zákona, trvání detence

PACE nařízení stanoví podmínky a okolnosti, za kterých může být osoba držena v detenci. 
Kromě toho podrobně upravuje způsob, jakým by měly být uschovávány záznamy týkající 
se zadržení. Až do propuštění nese za zadrženou osobu odpovědnost „vazební důstojník“, 
který nařizuje prvotní zadržení i následné propuštění. Nařízeníobsahujerovněž 
podrobná pravidla týkající se zadržení, například jak provádět prohlídku (včetně intimní 
prohlídky), jaké jsou povolené doby trvání zadržení, jak musí být zákonnost zadržení 
přezkoumávána nebo jaké jsou práva zadrženého týkající se informování, právního 
poradenství, přijímání návštěv a lékařského vyšetření.

Maximální povolená doba zadržení bez sdělení obvinění je obvykle 24 hodin a může být 
prodloužena až o dalších 12 hodin v případě spáchání zločinu. Zadržení může v souladu 
s PACE nařízením trvat déle než 36 hodin pouze na základě povolení soudu. Soud může 
nejdříve povolit prodloužení zadržení až o dalších 36 hodin, poté je však možné požádat o 
vydání druhého soudního příkazu, kterým může být celková doba zadržení prodloužena 
až na 96 hodin od momentu zadržení. Po celou dobu zadržení musí být přezkoumáno 
postavení zadržené osoby. První přezkum musí být proveden do 6 hodin po zadržení 
a další pak každých 9 hodin důstojníkem, který nebyl přímo zapojen do vyšetřování. 
Jakmile jsou vznesena obvinění, musí být zadržený buď propuštěn na kauci nebo 
postaven před soud ten samý nebo následující den. 

Na základě protiteroristického zákona může být osoba zadržena až po dobu 48 hodin. 
Tato doba může být prodloužena soudcem krajského soudu nebo určeným oblastním 
soudcem. Počáteční doba zadržení může být jakkoliv prodloužena za předpokladu, že 
zadržení nebude trval déle než 7 dní od svého počátku.Následně lze požádat o další 
prodloužení zadržení, pokud jeho celková doba nepřekročí 14 dní. První přezkum 
musí být proveden jakmile je to z praktického hlediska možné a poté v intervalech 
nepřesahujících 12 hodin. Důstojník provádějící přezkum musí vypracovat písemný 
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záznam o přezkumu za přítomnosti zadrženého a zároveň jej informovat o tom, zda a 
případně proč zadržení trvá. 

V období let 2014/15 bylo na základě PACE nařízení zatčeno 24 377 osob. Z těchto osob 
bylo 62 zadrženo na více než 24 hodin, v 17 případech bylo následně vzneseno obvinění a 
45 jich bylo propuštěno bez obvinění. 227 lidí bylo zatčeno podle § 41 protiteroristického 
zákona, z nichž 35 bylo obviněno. Informace o délce zadržení nejsou dostupné. 

8.1.2. Institucionální zabezpečení

8.1.2.1. Policejní orgán a monitorování detence
Všechny stížnosti na policii jsou vyšetřovány nezávislým Úřadem policejního 
ombudsmana Severního Irska (OPONI nebo policejní ombudsman), který má vlastní 
sbor vyšetřovatelů a přijímá všechny stížnosti týkající se pochybení nebo trestné 
činnosti policie. Policejní ombudsman má také pravomoc na poli disciplinárního řízení 
a vyšetřování stížností. Může nařídit vznesení obvinění a vyvolat zvláštní postup, známý 
jako řízený tribunál (directedtribunal). Primární zákonnou povinností policejního 
ombudsmana je zajistit účinný, efektivní a nezávislý systém podávání stížností a 
přispívat tím k zabezpečení důvěry veřejnosti a policie v tento systému. Stížnosti jsou 
řešeny způsobem, který je prostý veškerých policejních, vládních nebo komunitních 
zájmů a který dosahuje nejvyššího standardu. Vyšetřovatelé policejního ombudsmana 
jsou k dispozici na telefonní lince 24 hodin denně. 

Kromě toho byla založena Policejní rada Severního Irska, aby vedla vrchního konstábla 
(ChiefConstable) a policejní sbor k veřejné odpovědnosti. Je nadána pravomocí vykonávat 
dohled nad činností Policejního sboru Severního Irska. Jedná se o mimorezortní orgán 
veřejné moci tvořený členy Shromáždění Severního Irska a nezávislými občany. V rámci 
své monitorovací činnosti týkající dodržování lidských práv Výkonný výbor Policejní 
rady monitoruje rovněž vnitřní disciplinární řízení a případy porušení Etického kodexu 
s cílem posoudit, do jaké míry jednotliví důstojníci berou ohled na lidskoprávní zásady 
a opatření, která PSNI jako organizace přijímá v reakci na tato porušení, tedy posoudit 
efektivnost etického kodexu a případně zvažovat jeho revizi. 

Když je osoba v detenci, mohou jí navštívit vazební inspektoři, tj. lidé, kteří jsou jmenováni 
Policejní radou v souladu s § 73 zákona o policii z roku 2000. Vazební inspektoři mohou 
mluvit se zadrženými osobami v soukromí a mohou Radě podávat hlášení ohledně 
podmínek panujících v policejních celách, nemohouovšem sami vyšetřovat žádné 
stížnosti zadržených.

Kromě toho v souladu s § 41 zákona o policii z roku 1998 může Ministerstvo spravedlnosti 
pověřit Inspektorát policie Jejího Veličenstva k tomu, aby provedl kontrolu a podal 
zprávu o efektivnosti a účelnosti činnosti Policejního sboru.

8.1.2.2. Vyšetřovací orgán, jeho nezávislost
Orgánem zřízeným k řešení stížností na policii z řad veřejnosti je výše uvedený Úřad 
policejního ombudsmana. Tento úřad provádí všechna vyšetřování obvinění ze špatného 
zacházení ze strany policie. 
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Policejní ombudsman má dvě ředitelství – Ředitelství současného vyšetřování a 
Ředitelství historického vyšetřování. První z nich se zabývá především stížnostmi na 
incidenty, k nímž došlo v posledním roce (stížnost lze obvykle podat do jednoho roku ode 
dne, kdy došlo k předmětnému jednání, ledaže se stížnost týče jednání, které policejní 
ombudsman považuje za vážné nebo výjimečné). Ředitelství současného vyšetřování 
se skládá ze čtyř týmů majícíchcelkem kolem 80 zaměstnanců. Těmito týmy jsou dva 
Týmy současného vyšetřování, Tým významného vyšetřování a Kancelář pro přijímání 
stížnosti. Kancelář přijímá stížnosti po telefonu, e-mailem, přes webové stránky, a od 
lidí z řad veřejnosti, kteří zavolají, aby podali stížnost osobně v Kanceláři policejního 
ombudsmana v Belfastu. Většinu vyšetřujících úředníků OPONI tvoří zaměstnanci úřadu 
(mnozí z nich jsou bývalí policisté, ale obvykle nikoli ze Severního Irska) ale někteří z 
nich jsou vysláni policisté z jiných sborů než je PSNI. Vyšetřovatelé mají plnou policejní 
pravomoci při vyšetřování možných trestných činů a proto mohou zatknout příslušníky 
policie nebo podle potřeby prohledávat prostory.

Policejní ombudsman se zabývá stížnostmi z řad veřejnosti, ale také se zabývá případy 
postoupenými ombudsmanovi Policejním prezidentem, Policejní radou, Ministerstvem 
spravedlnosti nebo státním zastupitelstvím.Policejní ombudsman má také pravomoc 
zahájit vyšetřování z vlastní iniciativy, jeví-li se to jako žádoucí a ve veřejném zájmu. 

8.1.3. Specifické záruky

8.1.3.1. Audio a video záznamy
V roce 2014 zahájil PSNI projekt pro nasazení kamerových zařízení nošených na výstroji 
policisty při plnění služebních povinností. Na konci února roku 2016 bylo oznámeno, 
že v průběhu několika měsíců bude tento projekt rozšířen v rámci celého policejního 
sboru. V budoucnosti by proto měly být případné incidenty zaznamenávány kamerami 
na výstroji příslušných důstojníků. Policisté mají možnost kameru kdykoliv vypnout. 
Ve skutečnosti by dle pokynů kamery ani neměly být zapnuty po celou dobu, aby 
nedocházelo kupříkladu k zásahu do práva jiných osob na ochranu soukromí. Je-li 
kamera vypnuta, zaznamená datum a čas, kdy došlo k jejímu vypnutí a opětovnému 
zapnutí. Každá kamera zaznamenává údaje příslušného policisty, kterému byla vydána.

Není běžné, aby bylo zaznamenáváno, co se děje v policejním autě.

Všechny policejní stanice jsou vybaveny audiovizuálním nahrávacím systémem, s 
výjimkou toalety a místnosti, kde probíhá lékařské vyšetření. V policejních celách je 
také alarm. Kamerové záznamy jsou obecně uchovávány po dobu 90 dní, ale v případě, 
že je potřeba jejich použití jako důkazu, jsou uchovány po neomezenou dobu. Policisté 
nemají možnost tyto kamery vypnout. 

Během výslechu zadržené osoby je vždy pořizován zvukový záznam.Kodexysprávní 
praxe E a F se týkají problematiky pořizování audio nebo a video záznamů rozhovorů na 
policejních stanicích. 

Podle těchto kodexů by měla být pořízena zvuková nahrávka každého rozhovoru s 
osobou podezřelou ze spáchání trestného činu, s výjimkou deliktu řízení motorového 
vozidla bez pojištění. V ostatních případech je pořízení zvukového záznamu závislé 
na uvážení daného policisty. Policejní důstojník s hodností ne nižší než inspektor 
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může rozhodnout, že záznam pohovoru nebude pořizován, pokud je nahrávací zařízení 
nefunkční a provedení pohovoru by nemělo být odkládáno, nebo pokud je zřejmé, že 
nedoje k zahájení trestního stíhání. 

Nahrávání zvuku může být taky přerušeno na žádost vyslýchaného bez toho, aby 
příslušný policista zjišťoval důvody této žádosti. Pravidla pro pořizování vizuálního 
záznamu se vztahují na pohovory týkající se trestných činů v případech, kdy vůči 
podezřelému již bylo vzneseno obvinění nebo kdy byl informován o tom, že může být 
trestně stíhán, pokud je neslyšící, nevidomý nebo má poruchu řeči a ke komunikaci 
požívá znakovou řeč, pokud vyžaduje pomoc „vhodné dospělé osoby“ nebo požádal 
(případně prostřednictvím svého zástupce) o to, aby byl pohovor vizuálně zaznamenán. 
Ze všechrozhovorů policistů s osobami zadrženými podle protiteroristického zákona 
musí být nyní pořizován audio i video záznam. 

Kolemjdoucí osoby jsou oprávněny pořizovat záznam policejních akcí. Nahrávací 
zařízení může být za určitých okolností odebráno, ale jeho odnětí musí být odůvodněno 
s odkazem na konkrétně danou okolnost. Odstraněníjakéhokolivzáznamu z tohoto 
zařízení představuje závažné pochybení.

8.1.3.2. Lékařské vyšetření
Neexistuje žádný požadavek na rutinní lékařské vyšetření zadržené osoby, která tím 
pádem nebude pokaždé vyšetřena. Lékařské vyšetření se uskuteční v případě, že existuje 
indikace poranění, zranitelnosti nebo na základě žádosti. Pokud je v průběhu výslechu 
vzneseno obvinění ze špatného zacházení, je toto obvinění zaznamenáno a vazební 
důstojník nařídí lékařské vyšetření. Zároveň bude v takovém případě věc okamžitě 
postoupena Úřadu policejního ombudsmana, který jej prošetří. 

Lékařské vyšetření je poskytováno vhodným zdravotnickým pracovníkem, kterým bude 
za normálních okolností soudní lékař. Jedná se o nezávislého, obvykle praktického 
lékaře, který má s policejním sborem uzavřenou smlouvu na poskytování zdravotní péče 
pro zadržené osoby. Všichni tito lékaři jsou členy Fakulty soudního lékařství Královské 
akademie lékařů, která je odborným orgánem s příslušnými kodexy chování. Soudní 
lékaři jsou obecně považování za nezávislých na policii. 

Zadržená osoba má rovněž možnostnechat se na vlastní náklady vyšetřit lékařem podle 
své volby. Podíl těchto vyšetření není znám, ale je pravděpodobné, že bude poměrně 
nízký. Policisté za normálních okolností nebudou přítomni vyšetření. Pouze v případě, 
že se zadržený chová násilně, by vazební důstojník přijal potřebná opatření. 

Zranění jsou pozorována, fotografována a zaznamenána soudním lékařem, je-li 
to vhodné. Lékař automaticky (tj. bez vyžádání) uvede v lékařské zprávě možnou 
příčinu těchto zranění. Vyšetřovatelé policejního ombudsmana mohou také pořizovat 
fotografie zranění. Lékařské zprávy jsou automaticky posouvány Úřadem policejního 
ombudsmana. Lékaři mohou podávat stížnosti buď u vazebního důstojníka nebo přímo 
Úřadu ombudsmana. V případě, že lékař má určité obavy, o nichž informoval vazebního 
důstojníka, bude tento rozhovor zaznamenán, ledaže se odehrál v místnosti určené pro 
lékařské vyšetření.Kromě toho mají lékaři možnost obrátit se na vedoucího Oddělení 
snižování kriminality a bezpečnější detence, který je odpovědný za smlouvy s lékaři a 
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politiku zadržování. Je-li podána stížnost na špatné zacházení, vyšetřovatelé policejního 
ombudsmana by vyslechli stěžovatele bez přítomnosti dalších policistů. 

8.1.3.3. Právo na právníka
Zadržená osoba má právo, kdykolivo to požádá, na soukromou konzultaci s právníkem. 
Taková žádost musí být zpravidla zaznamenána v úředním záznamu a konzultace musí 
být povolena jakmile je to možné, v každém případě nejpozději 36 hodin po zatčení. 
Přístup k právníkovi lze z určitých důvodů souvisejících s úspěšnosti vyšetřování 
oddálit až o 36 hodin. Je-li takové oddálení povoleno, jeho důvod musí být uveden v 
úředním záznamu. 

Přestože nikde není stanovena žádná lhůta, jež musí být dodržena mezi informováním 
právníka o plánovaném výslechu a jeho skutečným zahájením, v praxi policisté čekají 
na jeho příchod. V tomto ohledu nebyly zaznamenány žádné nedostatky. Stěžovatel má 
také možnost konzultace s právníkem před začátkem výslechu. V případě údajného 
špatného zacházení může právník přijmout příslušná opatření, jako je například 
kontaktovánívyšetřovatele policejního ombudsmana dostupného na telefonní lince 24 
hodin denně, aby se okamžitě dostavil na policejní stanici. Drtivá většina právníků v 
Severním Irsku budou právníci bezplatné právní pomoci ustanoveni ex offo, od nichž se 
očekává, že budou dodržovat stejný postup jako soukromí právníci. 

8.1.3.4. Právo na informování třetí osoby
Podle PACE nařízení má zadržená osoba právo, pokud o to požádá, aby byl jeden její 
přítel, příbuzný nebo jiný její známy, případně osoba, u níž je pravděpodobné, že se 
zajímá o blaho zadrženého, informován jakmile je to možné o tom, že dotčená osoba byla 
zadržena a o tom, kde se toto zadržení odehrává.V případě osob zadržených v souvislosti 
se spácháním zločinu může být realizace tohoto práva oddálena až o 36 hodin, a to ze 
stejných důvodů jako v případě oddálení přístup k právníkovi.

8.1.3.5. Nebezpečí stíhánípro křivé obvinění
Existuje možnost, že stěžovatel by mohl být stíhán za křivou výpověď, je-li 
soudcepřesvědčen o tom, že stěžovatellhal o vzniku zranění. Vyžaduje se však, aby 
bylo nade vší pochybnost prokázáno, že stěžovatel úmyslně lhal.V takovém případě by 
vyšetřování stížnosti na špatné zacházení vedenoúřadem policejního ombudsmana 
probíhalo souběžně s policejním vyšetřováním údajného trestného činu křivé výpovědi. 
Tato skutečnost by byla polehčující okolností v případě, že dojde k jakékoliv manipulaci 
důkazů nebo křivé výpovědi ze strany policistů.

8.1.4. Mechanismy řešení mučení a špatného zacházení

8.1.4.1. Systém stížností 
Každý člen veřejnosti může podat stížnost Úřadu policejního ombudsman do 12 měsíců 
od okamžiku, kdy došlo k jednání, které je předmětem stížnosti. Po uplynutí této doby 
ombudsman provede vyšetřování pouze jsou-li dány závažné a výjimečné okolnosti, 
kdy je vyšetřování odůvodněno veřejným zájmem. Stížnost by neměla být anonymní 
a stěžovatel musí při šetření spolupracovat. V případě rozhodnutí, že stížnost nebude 
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ombudsmanem prošetřována, je přípustný soudní přezkum. Předmětem soudního 
přezkumu je i jednání Úřadu ombudsmana (např. z důvodu nepřiměřenosti, jednání 
ultra viresapod.).

8.1.4.2. Postup následující po podání stížnosti
Je-li předmětná záležitost Úřadem ombudsmana klasifikována jako stížnosti, 
vrchní konstábl a Úřad ombudsmana musí učinit kroku nutné k zachování důkazů. 
Vyšetřovatel si může se stěžovatelem domluvit schůzku za účelem zjištění podrobností 
na místě, kde se stěžovatel bude cítit pohodlně. Po tomto setkání by stěžovateli mělo 
být řečeno, jakým způsobem navrhuje ombudsman stížnost řešit a mělo by mu být 
sděleno jméno zaměstnance Úřadu ombudsmana odpovědného za vyřízení stížnosti. 
Stížnost lze řešit buď neformálně, pokud se nejedná o závažné pochybení a stěžovatel s 
tím souhlasí, anebo prostřednictvím formálního vyšetřování. Neformální způsob řešení 
stížnosti se uplatní v případech, kdy jednání, které bylo předmětem stížnosti, i pokud 
bylo prokázáno, nepředstavuje důvod k zahájení trestního řízení. V takové situaci je 
věc předána vrchnímu konstáblovi (resp. Policejní řade, jedná-li se o vyšší důstojníky), 
který určí vyššího policejního důstojníka k neformálnímu vyřešení stížnosti. Policejní 
ombudsman bude pouze sledovat, zda se tak stalo a následně v patřičné době obdrží 
kopii zprávy o výsledku řešení stížnosti.

Vyšetřování bude na místěpokud není vhodné stížnost vyřešit neformálním způsobem. 
Je-li stížnost považována za vážnou (to znamená, že se týká smrti nebo vážného 
zranění),Policejní ombudsman musí provést nezávislé formální šetření. V ostatních 
případech může věc postoupit vrchnímu konstáblovi k vyšetřování prováděnému ze 
strany policie. Ombudsmanmůže i nadále dohlížet na šetření vrchního konstábla, je-
li to ve veřejném zájmu. V praxi jsou vyšetřování všech stížností na policii prováděny 
pracovníky Úřadu policejního ombudsmana. Je-li šetření provedeno vyšetřovatelem z 
OPONI, má tato osoba, pokud jde o způsob vyšetřování,stejné pravomoci a povinnosti jako 
každý policista s ekvivalentní hodností, což zahrnuje právo prohledat, zatknout a zadržet 
podezřelé osoby a v případě potřeby použít přiměřenou sílu. Policejní ombudsman a 
jeho zaměstnanci mají právo na přístup ke všem informacím a dokumentům policie 
nezbytným pro účely šetření.

8.1.4.3. Postupy následující po postoupení stížnosti
Úřad ombudsmana se také zabývá případy, které mu byly postoupeny vrchním konstáblem 
policejního sboru. Vrchní konstábl je povinen postoupit policejnímu ombudsmanovi 
všechnypřípady použití střelní zbraně (včetně těch použitých v situacích výtržností), 
případy smrtelných silničních dopravních kolizí za účasti policistů, případy smrti, 
kterámohla být důsledkem policejní akce a jiné případy týkající se závažných obvinění. 

8.1.4.4. Trestní řízení
Jestli důkazy ukazují, že policista se mohl dopustit trestného činu, Úřad ombudsmana 
doporučí řediteli státního zastupitelství (DPP), aby daného důstojníka stíhal. DPP 
rozhodne o tom, zda trestní stíhání zahájí nebo nikoliv na základě standardního testu, 
který je vždy stejný bez ohledu na to, kdo je údajným pachatelem. Tento test je naplněn 
tehdy, pokud důkazy, které mohou být předloženy soudu, jsou dostatečné, aby poskytly 
reálný předpoklad odsouzení (důkazní test) a zahájení trestního stíhání je odůvodněné 
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existencí veřejného zájmu (test veřejného zájmu). Pokud DPP rozhodne o zahájení 
trestního stíhání, bude trestní řízení probíhat tak, jak by tomu bylo v jakémkoliv jiném 
případě (tj. kdy pachatelem není osoba z řad policie). V roce 2014/15 bylo státnímu 
zastupitelství ombudsmanem navrženo stíhání policisty v 12 případech. Je-li případ 
odevzdán státnímu zástupci, který rozhodne, že nedošlo ke spáchání trestného činu 
nebo v případě, že neexistují dostatečné důkazy anebo trestní stíhání není ve veřejném 
zájmu (přijetí těchto rozhodnutí se řídí zákonem o státním zastupitelství), ombudsman 
může ještě pořád doporučit zahájení řízení pro nevhodné chování. 

Je třeba poznamenat, že nelze shledat žádný významný rozdíl v řízení, kde je policista 
obviněn z napadení obviněného ve srovnání s řízením kdy je osoba obviněna z útoku 
na policistu, kromě toho, že první z uvedených případů bude vyšetřován policejním 
ombudsmanem, zatímco ten druhý policií. V těchto případech se nebude uplatňovat 
různý důkazní standard ani různé sankce, kromě toho, že policista by mohl čelit nejen 
trestním ale i disciplinárním sankcím. 

8.1.4.5. Disciplinární řízení
V případě, že důkazy ukazují, že policista mohl porušit etický kodex policie, bude 
ombudsmanrozhodovat o tom, jaké disciplinární obvinění by mohlo být proti 
policistovivzneseno a doporučí zahájení disciplinárního řízení. Policejní sbor není 
povinen přijmout doporučení ombudsmana o zahájení disciplinárního řízení, ale 
jakákoliv neshoda v tomto ohledu obecně bude dána na vědomí veřejnosti. V roce 
2014/15 ombudsman doporučil přijetí disciplinárních kroků proti 380 důstojníkům. 
Kromě těchto doporučení týkajících se konkrétních důstojníků, učinil ombudsman 
vrchnímu konstáblovi policejního sboru 67 politických doporučení. Patřila mezi ně 
doporučení, která by pomohla k zajištění bezpečnosti osob umístěnýchv policejních 
celách, bezpečnosti policejních vozidel nebo se tato doporučení týkala činnosti policie 
v situacích narušení veřejného pořádku. 

8.1.4.6. Práva obětí
Oběti jsouze strany policejního ombudsmana průběžně informovány o průběhu 
vyšetřování.

Zadržený mladistvý, osoba trpící duševní poruchou nebo osoba jiným způsobem psychicky 
zranitelná má právo na to, aby byla na policejní stanici a během jakéhokoliv rozhovoru 
přítomna vhodná dospělá osoba. V případě potřeby můžetato osobakomunikovat, resp.
usnadnit komunikaci zadrženého s vyšetřovateli policejního ombudsmana. 

8.1.4.7. Soukromá obžaloba
Soukromáobžaloba není v Severním Irsku považována za účinný prostředek nápravy, 
ačkoli je teoreticky možná ale pro tento postup není dostupná bezplatná právní pomoc. 
Lze předpokládat, že pouze jediný případ soukromé obžaloby se dostal až ke korunnímu 
soudu, kde však nakonec neuspěl. 

8.1.4.8. Občanskoprávní žaloba, občanskoprávní delikt
Stěžovatel má možnost zahájit občanskoprávní řízení proti policii z důvodu deliktu 
napadení nebo porušení Zákona o lidských právech (což je Evropská úmluva o lidských 
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právech transformována do vnitrostátního práva). Zadržení trvající déle než je zákonem 
povoleno dává stěžovateli možnost žalovat policii v občanskoprávním řízení z titulu 
nezákonného uvěznění. 

Civilní řízení však nemůže být považováno za alternativu k procesu vyřizování stížností, 
neboť je vysoce nepravděpodobné, že by takový případ uspěl, pokud by stížnosti nebylo 
vyhověno policejním ombudsmanem. Nejsou dostupné žádné statistiky týkající se 
občanskoprávního soudního řízení rozčleněny podle postavení nebo povahyžalobce, 
nicméně vzhledem k tomu, že nejsou evidovány téměř žádné stížnosti na špatné 
zacházení při zadržení, jen stěží budou existovat nějaké relevantní civilní případy.

8.1.4.9. Vyloučení důkazů
Po mnoho let představovalo nejvýznamnější omezení pravomoci policie vyslýchat 
podezřelé pravidlo, dle kterého bylo možné použít výpověď jako důkaz jedině v případě, 
že byla učiněna dobrovolně. Významnou změnu přinesl článek 74 PACE nařízení, dle 
kterého nyní musí státní zástupce prokázat, že přiznání obviněného nebylo získáno 
útlakemosoby, která jej učinila nebo v důsledku něčeho, co bylo řečeno nebo vykonáno 
a co pravděpodobně můžečinit přiznání nespolehlivým. Princip dobrovolnosti již tedy 
neplatí.

PACE nařízení vyžaduje, aby z použití v soudním řízení bylo vyloučeno jakékoliv 
přiznání, které je považováno za nepřípustné z důvodu, že bylo získánoútlakem 
osoby, která jej učinila nebo v důsledku něčeho, co bylo řečeno nebo vykonáno a co 
pravděpodobně může činit přiznání nespolehlivým. Útlak je definován tak, že zahrnuje 
mučení, nelidské či ponižující zacházení a použití nebo hrozbu násilí, bez ohledu na 
to, zda toto násilí dosahuje úrovně mučení. Kromě tohoto požadavku disponují soudci 
v rámci commonlaw diskrečním oprávněním vyloučit z použití v soudním řízení 
jakékoliv prohlášení, které bylo získáno neférově. V jakémkoli soudním řízení může 
soud navíc odmítnout použití důkazu navrhovaného státním zástupcem, pokud se zdá, 
že s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně okolností, za kterých byl důkaz získán, 
by použití tohoto důkazu mělo takový nepříznivý vliv na spravedlivost procesu, že by 
soud jeho použití neměl připustit. Důsledkem toho je, že stejně jako mají soudy široký 
prostor pro uváženíohledně vyloučení prohlášení získaného nespravedlivě, mají také 
širokou diskrecive vztahu k možnosti vyloučit prohlášení získané v důsledku porušení 
Kodexu správné praxe vydaného na základě nařízení.

8.1.5. Zkušenosti z praxe
Pozoruhodným faktem o Severním Irsku relevantním pro tuto zprávu je skutečnost, že 
se neobjevují žádná tvrzení o jakýchkoli systematických či častých případech špatného 
zacházení s osobami v policejní detenci. Výbor proti mučení navštívil Severní Irsko 
naposledy v roce 2008. V průběhu své návštěvy delegace CPT neobdržela žádné obvinění 
ze špatného zacházení od osob zadržených policejním sborem Severního Irska. Naopak, 
většina dotazovaných lidí uvedla, že v době jejich zatčení a během zadržení s nimi bylo 
zacházeno dobře. 

Policejní rada každý rok zveřejňuje výroční zprávu o lidských právech, která obsahuje 
přehled monitorovací činnosti v oblasti lidských práv vykonávané v průběhuroku, a která 
zdůrazňuje jak dobrou policejní praxi, tak i oblasti, ve kterých by mohlo dojít k zlepšení. 
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Součástí zprávy jsou formální doporučení, pokud se předpokládá, že je potřebné, aby 
policejní sbor přijal příslušná opatření. Od roku 2005 (kdy bylazveřejněna první výroční 
zpráva), policejní sbor zavedl 192 doporučení obsažených ve výroční zprávě o lidských 
právech. Nad implementací těchto doporučení policejním sborem dohlíží výkonná 
komise rady za pomoci poradce pro lidská práva.

Jak jen bylo možné zjistit, od doby, kdy byl zahájen monitorovací proces dodržování 
lidských práv v roce 2005 se nevyskytli ani žádné stížnosti na fyzické napadení nebo 
špatné zacházení adresovány nezávislým inspektorům jmenovaným Policejní radou 
Severního Irska. 

8.1.5.1. Dostupná data 
Úřad ombudsmana má povinnost předávat statistické informace Policejní radě.

Ombudsman poskytuje každý rok detailní informace ve svém Statistickém Bulletinu, 
strukturovány také podle typu obvinění (osoba, která podá stížnost může vyjádřit 
řadu různých obav o zkušenostech, které měla s policií a ombudsman to zaznamená 
jako jednu stížnost, kterou rozloží na několik „obvinění“) nebo podle výsledku řízení o 
stížnosti. Nezveřejňuje však výsledky ve vztahu ke konkrétním kategoriím obvinění. 
Policejní ochránce práv neeviduje stížnosti na napadení v detenci jako samostatnou 
kategorii. Takové stížnosti by byly zaznamenány v rámci obecné kategorie „represivní 
chování“ a v rámci zvláštní kategorie „nesexuální napadení.“ V období let 2014/15 bylo 
zaznamenáno 16 takových stížností. Na základě žádosti o informace bylo zjištěno, že 
8 z těchto případů bylo uzavřeno, protože stěžovatel nespolupracoval, nebo se plně 
nezapojil do řízení a zbylých 8 stížností bylo předmětem vyšetřování, ale byly shledány 
jako nepodložené. Pouze jeden z těchto případů se týkal incidentu v policejní cele.

Tým současného vyšetřování policejního ombudsmana vyšetřuje ročně asi 1500 
stížností. Největší kategorie stížností řešených tímto týmem je porušení povinnosti, 
která zahrnuje obvinění, že policie nedělá svou práci tak, jak by měla (např.že nereagovala 
dostatečně rychle na hovor na linku 999 nebo neprovedla důkladné vyšetřování). Druhou 
nejobsáhlejší kategorií představují obvinění z represivního chování, která zahrnují 
i obvinění z napadení nebo obtěžování. Jiná obvinění se týkají toho, že policisté byli 
hrubí nebo nezdvořilý.

Přibližně jedna z deseti (12%) stížností řešených v období 2014/15 byla uzavřena hned po 
počátečním posouzení. Tyto stížnosti mají tendenci být uzavřeny poměrně rychle a často 
se týkajíproblémů, které leží mimo pravomoc úřadu policejního ombudsmana. Větší 
procento stížností (44%) bylo uzavřeno po počátečním šetření. K počátečnímu šetření 
může dojít buď před zahájením samotného vyšetřování nebo na jeho začátku. Tato fáze 
zahrnuje získání více informací od stěžovatele, hledání důkazů nebo prvotní kontakt 
s dotčenými policisty. Stížnosti uzavřené v této fázi jsou obvykle ty, kde stěžovatel 
přestane být v kontaktu s úřadem. Stížnosti, které byly vyřešeny neformálně nebo na 
místě,tvoří asi 6% všech uzavřených stížností. Jedná se o alternativní způsoby řešení 
méně závažných stížností, např. na hrubost nebo nezdvořilost. Téměř čtyři z deseti (38%) 
stížností byly předmětem řádného vyšetřování. To znamená, že vyšetřovatel policejního 
ombudsmana prověřil každé obvinění obsaženo v stížnostidospěl k určitému závěru. 
V období 2014/15 byla Úřadem v 28% z těchto případů stížnost na základě dostupných 
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důkazů shledána důvodnou, částečně důvodnou, případně byla v průběhu vyšetřování 
zjištěna jiná porušení. 
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X

Soukromá žaloba
nenímožná jemožná teoreticky ale ne v 

praxi jev praxi možná

X



129

SEVERNÍ IRSKO

Di
sc

ip
lin

ár
ní

 ří
ze

ní Pravděpodobnost
neníobvyklá pravidelně

X

Souvislost s trestním řízením
úzcespojeno/přidruženo paralelní nezávisléřízení

X

Možnost propuštění policisty
sankcese neuplatňují/obvyklé 
zproštění možnostzproštění propuštěnív případě 

usvědčení

X

Nárok na odškodné
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X
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X

Celkem 91



130

 9. Závěry
Tento významnýsoubor dat poskytuje základ pro vyvození několika závěrů. Jak bylo 
uvedeno výše, metodologické pozadí těchto výsledků vždy může být diskutabilní. 
Někdo může tvrdit, že některé z analyzovaných kategorií nebo aspektů nejsou pro účely 
výzkumu důležité, zatímco jiné mají mimořádný význam, proto bez ohledu na naše závěry 
poskytuje náš Index o posuzovaném systému falešný obraz. Z části je to nevyhnutelně 
pravda: analýza natolik složitých a rozdílných materiípravděpodobně nemůže být 
nikdy úplně kompletní. My jsme však přesto přesvědčeni, že určitá ponaučení a závěry 
z našich výsledků vyvodit lze. 

 9. 1. Záleží vůbec na právní regulaci?1

Je samozřejmostí, že pravidla se neprovádějí samy a dokonce i systémy se zjevně dobrým 
právním rámcem mohou produkovat špatné výsledky. Právo samo o sobě nikdy nebude 
dostatečným řešením problémů reálného života. Proto jsme se v rámci našeho zkoumání 
pokusili zaměřit na obě stránky právní reality, tedy na to, jak může být vyhodnoceno 
právo na papíře i právo v praxi. Na základě čísel v našem Indexu se jeví odůvodněným 
závěr, že existuje korelace mezi celkovou kvalitu právního rámce a celkovýmfungováním 
systému. Bulharsko získalo nejnižší známky v obou hlediscích, zatímco Severní Irska 
a Anglie s Walesem jsou mezi zeměmi s nejvyšším hodnocením jak co se týče právní 
regulace, tak i celkového fungování systému. Nicméně, v případě Belgie se ukazuje, že 
nadprůměrná kvalita regulace může být doprovázena systematickým nedodržováním 
těchto pravidel, což bude ve výsledku znamenat špatné celkové fungování systému. 

První zajímavou otázkou v tomto ohledu je to, jakým způsobem hodnotit kvalitu 
právních předpisů. Zdá se, že mezinárodní právní rámec (tj. příslušnéúmluvy) a čím 
dále, tím více systematické monitorováníjehoimplementace (ze strany různých orgánů 
OSN a Rady Evropy) umí zaručit, že nejdůležitější zásady a záruky si najdou cestu do 
právních systémů právních řádů členských zemí EU. Na této úrovni nejsou rozdíly mezi 
zkoumanými zeměmi významné. Povinnost policistů respektovat lidská práva, právo 
na lékařské vyšetření zadržené osoby v případě jejího zranění, právo informovat třetí 
osobu apod. jsou zakotveny ve všech zemích zapojených do výzkumu. Zároveň však míra 
dodržování těchto norem ukazuje velkou rozmanitost. I když je zřejmé, že mimoprávní 
faktory hrají významnou roli v míře dodržování pravidel, je nutné položit si otázku, jestli 
lze na úrovni právních předpisů udělat něco pro zvýšení míry respektování existujících 
norem. 

Ukazuje se, že v  tomto ohledu má významný dopad množství a hloubka prováděcích 
pravidel a praktických pokynů pro policisty, které zároveň nejsou formulovány příliš 
abstraktním a právně-technickým způsobem. Jedinými zeměmi, které v této kategorii 
dosáhly skóre tří bodů jsou Anglie s Walesem a Severní Irsko, cpž jsou to zároveň země 
s nejlepším celkovým výsledkem. PACE Kodexy správné praxe jsou skutečně detailní a 
snadno srozumitelné, a to nejen pro policisty ale i pro laiky. Tyto dvě stránky jsou stejně 
důležité. Pokud jsou pravidla příliš formalistická a abstraktní, jejich praktický význam 
bude pro policisty těžko pochopitelný, široké koncepty budou těžce uplatnitelné v 
reálných životních situacích. Na druhou stranu, při absenci podrobných pravidlech 

1 Fortheextremediscrepancybetweenrules and practice in torturepreventionsee: Richard Carver– Lisa Handley: 

DoesTorturePreventionWork? Liverpool University Press, Liverpool,pp. 52-57.
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praxe bude také obtížné pro soudce rozhodujícího případy pochybení policisty, a 
postrádajícíhoúplnou odbornost a zkušenosti v  oblasti činnosti policie, prokázat 
porušení profesních pravidel, pokud tato profesní pravidla nejsou podrobná a upravena 
v kodexech správné praxe. 

Lze zmínit jeden příklad: pokud není podrobně upraveno, co to znamená, že zatčení 
musí být „nezbytné“, vopravdovém případě bude téměř nemožné přijít s přesvědčivým 
argumentem. Pro ilustraci lze poukázat na to, že PACE Kodex správné praxe G týkající 
se použití síly při zatýkaní, je dvanáct stran dlouhý a plný příkladů skutečných 
situací,2zatímco maďarský zákon o policii stanoví podobné důvody k zatčení jako PACE 
Kodex ale nevysvětluje žádný z nich prostřednictvím praktických příkladů. Kromě 
policistů a soudců, rovněž pro potenciálního stěžovatele je pak těžké vyhodnotit, zda 
opatření použité proti němu bylo zákonné nebo nikoliv a zda by podání stížnosti bylo 
důvodné a mělo šanci na úspěch. Podobně pro soudce bude bez existence podrobných 
pravidel obtížnézaujmout stanovisko k otázkám přiměřenosti a profesionální 
nezbytnosti daného policejníhoopatření.

Ze zkoumaných zemí byla neexistence podrobných standardů identifikována jako 
problém nejenom v  Maďarsku. Podobná kritika byla vznesena ohledně belgického 
etického kodexu, o kterém se tvrdí, že standardy chování v něm popsané jsou „příliš 
vágní na to, aby byla dodržována a jejich nedodržovánítrestáno.“

Proto se tento typ “přístupnosti” normativního rámce – a to jak pro ty, jež ho aplikují, tak 
pro ty, na něž se vztahuje - jeví být faktorem majícím vliv na úroveň dodržování předpisů. 
Na tomto místě může být přirozeně položena otázka, zda tyto podrobná pravidla existují 
v  prvé řadě proto, že je zde politicko-společenská vůle dodržovat pravidla a zda tato 
politicko-společenská vůle ve skutečnosti stojí za lepším fungováním systému. My jsme 
však toho názoru, že vytvoření podrobnějších pravidel týkajících se určitých otázek 
(důvody k zatčení, použití síly apod.) na základě zkušeností s předchozími případy a 
incidenty může přispět k větší zodpovědnosti a vyššímu stupni respektování norem, i 
přestože míra politické vůle ponechává prostor pro zlepšení.

 9. 2. Dokumentace faktů, otázky týkající se dokazování
Každý, kdo má nějaké znalosti z oblasti vyšetřování špatného zacházení si bude vědom 
toho, že nejtěžší úkol v těchto případech představuje získání spolehlivých důkazů. 
V typickém případu špatného zacházení nebudou kromě policistů podílejících se na 
incidentužádní svědci, proto je nejlepším způsobem boje proti špatnému zacházení 
prevence. Pokud však ke špatnému zacházení dojde, budou typicky existovat dva druhy 
případných důkazů způsobilých prokázat pochybení: lékařskýdůkaz a kamerovýzáznam 
incidentu. To je důvod, proč náš výzkum klade velký důraz na tyto otázky týkající se 
dokazování.

S ohledem na naši metodologii, v rámci niž velký podíl na celkové hodnotě indexu dané 
zeměvychází ze systému dokazování, naše výsledky by mohly být interpretovány jako 
sebenaplňující proroctví: v případě, že zhruba 40 procent z celkového skóre, které může 
být v  našem Indexu dosaženo některou zemí, vychází z  vyhodnocení problematiky 
dokazování, je pak zřejmé, že země, které si vedouv této kategorii dobře, dosáhnou vyšší 
skóre, a tedy i lepší celkové hodnocení. Domníváme se však, že rozhodnutí přiradit tak 

2  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/117583/pace-code-g-2012.pdf
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určující roli tomuto aspektu je odůvodněno obrovským vlivem oblasti dokazování na 
fungování systému prevence a vyšetřování mučení. Zřejmě pak není náhoda, že země, 
jež dosáhly vysoké hodnocení v této kategorii, hlásí nejméně problémů souvisejících s 
článkem 3 EÚLP a patří mezi ty s nejméně případy, kdy ESLP konstatoval porušení. 

Naskýtá se otázka: na čem skutečně závisí dostupnost těchto důkazů? Náš malý vzorek 
ukazuje, že je zde jasná korelace mezi určitým procesním pravidlem a faktickou realitou, 
tj. mezi pravidlem upravujícím důkazní břemeno, pokud jde o přípustnost údajně 
kompromitujícího tvrzení jako důkazu,a pravidly používání audio a video záznamů. Tři 
země (Severní Irsko, Anglie a Wales a Česká republika), kde důkazní břemeno ohledně 
přípustnosti důkazu leží na státu (tj. státními orgány musí prokázat, že nedošlo k mučení, 
pokud podezřelý prohlašuje, že jeho/její prohlášení byloprovedeno pod nátlakem) mají v 
této kategoriinejvyšší celkové skóre.

Zdá se, že nepochybných výsledků by při zajišťování důkazů mohlo být dosaženo 
přidáním ustanovení do trestního řádu předepisujícího že pokud obžalobanemůže nade 
vší pochybnost prokázat, že přiznání nebylo získáno kompromitujícím způsobem, důkaz 
nelze přijmout. I když se to může jevit jako preventivní opatření, uvedené má rovněž vliv 
i na trestní stíhání špatného zacházení, protože to vytváří potřebu rozsáhléhopoužívání 
kamer (jako prostředku pro státní orgány, aby se ochránili proti obviněním ze špatného 
zacházení) a je tak méně pravděpodobné, že nastanou problémy ohledně dokazování, 
objeví-li obvinění ze špatného zacházení. 

Existuje ještě další aspekt použití kamer, s  ohledem na který lze zvažovat zavedení 
nových procesních pravidel týkajících se dokazování. Mnohé ze zkoumaných zemí 
uvedly, že je běžnou praxípolicistů, případně personálu provádějícího zadržení tvrdit, 
že nahrávky pořízeny v  prostorách, kde došlo k údajnému porušení, byly nějakým 
způsobem kompromitovány. Podle belgické zprávy policisté někdy tvrdí, že kamery 
byly mimo provoz v čase, kdy došlo k předmětné události a v mnoha případech policisté 
odmítají poslat nahrávky soudcům nebo právníkům, kteří si je vyžádají a namísto toho 
pošlou pouze prohlášení o tom, co nahrávka zobrazuje.V Maďarsku si státní zástupci 
vyšetřující případy špatného zacházení stěžovali, že policie často tvrdí, že kamery 
byly dočasně mimo provoz, nebo že záznam byl v době, kdy o něj obžaloba požádala, již 
vymazán. 

V této souvislosti je pozoruhodné, že –odkazujíc na judikaturu ESLP – Český Nejvyšší 
správní soud dospěl k závěru, že je na státu, aby prokázal, že zranění nebyla způsobena 
špatným zacházením a pokud je videozáznam neúplný a postrádá klíčové momenty 
policejního zákroku, jedná se o neunesení důkazního břemene státem. 

Obdobnéspeciální ustanovení ohledně důkazního břemene by mohlo být zavedeno, aby 
podpořiloinstitucionální zájem na přiměřeném využívání kamer. Je však třeba mít na 
paměti, že takové obrácené důkazní břemeno nelze aplikovat v rámci trestního řízení 
vedenému proti konkrétnímu policistovi obviněnému ze špatného zacházení nebo 
mučení, protože by tím došlo k porušení základních principů trestního práva. Jak ESLP, 
tak i český Nejvyšší správní soud použili tento koncept v rámci řízení proti státu jako 
takovému. Proto si zavedení takového řešení lze představit jen v soudních sporech o 
náhradu škody proti policii jako celku v konečném důsledku odpovědnému za důstojnost 
a fyzickou integritu těch, kteří se dostanou do její moci. Nicméně, jak ukázaly některé 
případy (například pilotní rozsudek ESLP týkající se přeplněnosti věznic), i v případě 
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neexistence skutečné politické vůle mohou finanční stimuly vést k podpoře větší míry 
dodržování základních práv.

Lékaři zkoumající zadržené osoby mají speciální znalosti z oblasti soudního lékařství 
pouze v Severním Irsku. S ohledem na tento nedostatek by bylo velmi důležité zajistit, 
aby lékaři, jež nebyli vybráni údajnou obětí špatného zacházení, pracovali v prostředí, 
kde je pravděpodobné, že zranění jsou zaznamenávány způsobem umožňujícím tyto 
záznamy použít jako důkaz v následném trestním řízení a také aby v případě, že lékaři 
zjistí a zaznamenají zranění, předali dokumentaci přímo orgánu, který má pravomoc 
vyšetřovat případná pochybení úředních osob. Bohužel, nic z uvedeného se neuplatňuje 
v žádné ze zkoumaných zemí. 

V Belgii, Bulharsku, České republice a částečně v  Maďarsku je lékařské vyšetření 
popisováno jako povrchní, důkazní hodnota zdravotní dokumentace špatná a přístup 
k ní navíc problematický. Poskytnutí oborného stanoviska lékařem o možných příčinách 
vzniku zranění buď není povoleno nebo se vyskytuje jenom zřídka, ze strany lékaře 
neexistuje povinnost postoupit zdravotnickou dokumentaci vyšetřujícímu orgánu 
při podezření ze špatného zacházení, resp. pokud tato povinnost existuje, jen zřídka 
je respektována. Nejnázornějším příkladem je Bulharsko, kde se lékařská prohlídka 
provádí pouze výjimečně, ale v případech, kdy je zadržená osoba přemísťována z jednoho 
zajišťovacího zařízení do jiného, je prováděna automaticky, což dokazuje, že pracovníci 
systému vědí, že existuje reálná šance špatného zacházení a jediný způsob, jak se 
mohou chránit před stíháním za trestný čin, k  jehož spáchání došlo v  jiné instituci, 
je zaznamenat všechna zranění před přijetím dané osoby do cely v novém zařízení. S 
podobnými zkušenosti se lze setkat i v Maďarsku.

Ze sedmi zkoumaných zemí pouze v Severním Irsku jsou běžně pořizovány fotografie 
zranění. Spolu s  nedostatkem forenzníchodborných znalostí (což má samozřejmě 
negativní dopad na to, zda je lékař schopen popsat zranění takovým způsobem, že 
znalec z něj může později vycházet při posuzování toho, zda mohlo dojít ke špatnému 
zacházení) to přispívá k již existujícím potížím při dokazování v případech špatného 
zacházení. Proto se jevídůvodným doporučit, aby v případě jakéhokoli viditelného 
fyzického poranění (nebo alespoň v případě, že dotyčná osoba si na špatné zacházení 
stěžuje) bylo povinností lékařů pořizovat fotografie zranění. 

 9. 3. Právo na právníka a právo informovat třetí osobu
Je ohromující, že tyto dvě “klasické” práva průběžně monitorována a akcentována CPT 
jsounatolik špatně respektována ve čtyřech ze sedmi analyzovaných zemí. S ohledem 
na právo na právníka jsounejproblematičtějšími tyto aspekty:

• podprůměrný systém právní pomoci (Maďarsko, Bulharsko, Belgie),

• prodlení přiinformování právníků (Česká republika, Maďarsko, Bulharsko),

• „kreativní“ výklad práva a „inovativní“ způsoby, jak se vyhnout zákonným 
povinnostem (viz bulharskou zprávu, např. zadržení člověka po delší dobu 
bez vznesení obvinění, čím dochází k  oddalování okamžiku, kdy musí být 
poskytnut přístup k právní pomoci),

• výslovné omezení doby pro konzultaci (Belgie a Francie) a
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• povinnost právníků mlčet při výslechu (Belgie), nebo dokonce jejich vyloučení 
z výslechu (Francie).

Právo informovat třetí osobu je méně problematickou, nikoli však zcela bezchybnou 
oblastí. Maďarskem bylo sděleno, že osobám podléhajícím policejním opatřením je 
zřídka umožněno, aby samy zavolaly svému příbuznému a v případě, že se první pokus 
policistu kontaktovat určenou osobu nepovede, nic zajišťuje, že pokud budeopakován. 
V Bulharsku se ve světle zprávy CPT za rok 2015tento problém jeví být systematickým. 
Zpráva České republiky zase ukazuje, že k  informování třetí osoby policií dochází 
pravidelně, ale není stanovena žádná lhůta, v níž by informování mělo být provedeno a 
kromě toho často závisí na chování zadrženého, zda mu bude dovoleno osobně mluvit 
s třetí osobou, vzhledem k tomu, že takové právo není zaručeno. 

V tomto ohledu musí být opětovně zdůrazněn význam detailní úpravy (v podobě 
praktických pokynů) v  porovnání s  pouhým stanovením, že zadržena osoba může 
požadovat, aby v určité době byla informována třetí osoba. V Anglii a Walesu je předepsáno, 
že pokudurčený člověk nemůže být kontaktován, zadržená osoba může vybrat až dva 
náhradníky a o každé žádosti a uskutečněném telefonátu musí být pořízen záznam.
Naproti tomu v Maďarsku, kde zákon jednoduše stanovuje oznamovací povinnost, aniž 
by popisoval, jakým způsobem má být provedena, je tato povinnost splněna i v případě 
provedení pouze jednoho neúspěšného pokusu kontaktovat určenou osobu. 

 9. 4. Vyšetřující orgán
Ve vztahu k institucionálnímu postavení orgánu nebo orgánů odpovědných za 
vyšetřování obvinění ze špatného zacházení existuje téměř tolik řešení, jako je zemí 
zapojených do výzkumu. Policie samotná má vždy určitou roli, která se ale liší v takovém 
rozsahu, jež jí v rámci systémů trestního stíhání špatného zacházení různých zemíčiní 
nesrovnatelnou. 

V Belgii je vyšetřování případů policejního špatného zacházení zabezpečeno především 
Výborem P, který je sice formálně nezávislý, ale jeho služba vyšetřování zaměstnává 
hlavně policisty, kteří jsou jmenováni na obnovitelné funkční období pěti let a vysáni 
z policejního oddělení, ke kterému se vrátí po uplynutí období stráveného u Výboru P. 
Obdobný problém byl identifikován v České republice, kde na základě institucionální 
reformy vznikla formálně nezávislá Generální inspekce, jejíž zaměstnanci jsou však 
z velké části ti stejní, jak u předchozí Inspekce policie. 

Je zajímavé sledovat, že podobná reforma byla provedena v Severním Irsku, kde byltéměř 
před dvaceti lety zřízen Úřad policejního ombudsmana pro Severní Irsko (OPONI), 
přičemž mnoho z vyšetřujících důstojníků OPONI jsou bývalí policisté, avšak obvykle 
mimo oblast Severního Irska, s několika policisty s  jiných služeb než je PSNI. Přesto 
se na rozdíl od České republiky nezdá, že by to způsobovalo vážnější problémy, pokud 
jde o vnímání nezávislosti OPONI. Možným vysvětlením tohoto rozdílu je existence 
jedinečně silné politické a společenské vůle skoncovat v Severním Irsku s  obdobím 
špatné policejní činnosti a pravidelného využívání mučení a špatného zacházení. 
Za odůvodněný lze proto pokládat závěr, že pokud nepřevládnou takové „očistné“ 
společenské okolnosti, zaměstnávání vysloužilých či dočasně přidělených policistů 
není vhodným řešením s ohledem na to, že se mohou objevit náznaky loajality, a to i 
v případě, že osoby vyšetřující policejní násilí pocházení z rozdílných jednotek. 
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V Bulharsku a Maďarsku je vyšetřování případů špatného zacházení svěřeno 
prokurátorům. V  Bulharsku měla do roku 2008 v  této oblasti kompetence vojenská 
prokuratura, poté přešlo vyšetřování těchto trestních činů do pravomoci civilních 
prokurátorů. V Maďarsku byla podobná změna provedena v souvislosti s přechodem od 
socialismu k demokracii (hnána přesvědčením demokratické opozice, že civilní státní 
zástupci budou na policii tvrdší než jejich vojenští kolegové, u kterých lze ve vztahu 
k  policistům předpokládat určitou kolegialitu s  ohledem na podobné postavení), ale 
od roku 2014 jsou úkoly vyšetřování a stíhání tohoto typu pochybení policie svěřeny 
vojenským prokurátorům. Maďarskázkušenost naznačuje, že vojenské nebo civilní 
postavení prokurátorů nemá významný vliv na jejich výkon nebo důvěru obětí špatného 
zacházení v jejich práci. Jak prezentuje maďarská zpráva, blízký institucionální vztah 
mezi policií a prokuraturou (v běžných případech policejní vyšetřování připravuje případ 
k podání obžaloby prokurátoremk soudu) a také podobné vnímání jejich rolí (“strkání 
padouchů za mříže”) může mezi příslušníky obou orgánů vytvářet pocit kolegiality, jenž 
snižuje pozitivní dopady na jejich faktickou nezávislost.

Způsob, jakým orgány trestní spravedlnosti vnímají své vlastní role nejenomže vytváří 
překážku efektivního vyšetřování policejního násilí, ale zdá se, že má rovněž vážný 
dopad ve vztahu k postihování takového jednání. 

 9. 5. Důsledky nezákonného jednání
Jedním z nejvíce znepokojivých zjištění srovnávací studie je skutečnost, že sankce 
uložené policistům za špatné zacházení nejsou přiměřené závažnosti těchto trestných 
činů. Severní Irsko představuje výjimku z  tohoto pravidla, jedná se však o výjimku 
neobvyklou, neboť za poslední desetiletí nebyly zaznamenány žádné závažné případy a 
proto neexistuje žádná prokazatelná praxe jejich postihování. 

Konečným závěrem belgické zprávy je, že „pro policisty, kteří se dopustí protiprávního 
násilí, de facto existuje téměř naprostá beztrestnost.“ V Bulharsku skončilo 121 ze 1099 
disciplinárních řízení vedených v  období let 200-2015 uložením sankce, ale pouze 
v 18 případech byl dotyčný policista propuštěn, zatímco ze 129 policistů shledaných 
vinnýmive stejném období bylo pouze 28 potrestáno nepodmíněným trestem odnětím 
svobody. Většina důstojníků shledaných vinnými tak i nadále slouží u policie. Dokonce 
i zpráva Anglie a Walesu píše, že „iv případě, že podle IPCC došlo ke spáchání trestných 
činů, pouze značně omezený počet případů usmrcení člověka policisty od roku 1990 vedl 
k trestnímu stíhání za závažný trestný čin (tj. např. vražda nebo zabití) a/nebo k šetření, 
které by zjistilo, že usmrcení bylo protiprávní [...] S ohledem na praxi trestání se objevují 
názory, že systém je vychýlen ve prospěch policie.“To ukazuje, že i systém s vysokým 
skóre v rámci naší analýzy může v extrémních případech vykazovat špatné výsledky, 
což je aspekt, který stojí za další výzkumné úsilí.

Z čistě právního hlediska je třeba zmínit, že bylo-li zjištěno, že došlo k mučení nebo 
úmyslnému nelidskému či ponižujícímu zacházení, praxe ESLP3 vyžaduje, aby v takovém 
případě byla uložena trestní sankce. Možná by stálo za to otestovat některé případy, kdy 
sankce za prokázané špatné zacházení ze strany policie je sice trestní povahy, ale je 
velmi mírná (např. pokuta nebo napomenutí), za účelem zjištění, zda by nepropuštění 
či jakýkoliv trest mírnější než odnětí svobody uložen úřední osobě, která se dopustila 

3  Srov. Jean-FrançoisAkandji-Kombe: Positive obligationsundertheEuropeanConvention on HumanRights, s. 33-37. 
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mučení nebo špatného zacházení ze strany ESLP bylo vnímáno jako porušení procesní 
větvě článku 3 EÚLP. 

Co se týče sociologických aspektůpraxe ukládání trestů, bylo velmi zajímavé sledovat, 
že řada zemí hlásila, že jiné typické trestné činy spáchánypolicisty byly potrestány 
přísněji než špatné zacházení.

Maďarský Úřad nejvyššího státního zastupitelství, který je odpovědný za dohled nad 
zařízeními, v nichž se vykonává zajištění v  jedné ze svých výročních zpráv uvedl, že 
uložení přísnějších trestů soudy, než je pokuta, jsou typické v  případech korupce 
policistů, nikoli však ve vztahu ke špatnému zacházení. 

K podobným zjištěním dospěla i belgická zpráva, podle niž Výbor P opakovaně poukazoval 
na to, že disciplinární orgány trestají mnohem přísněji a téměř výlučně buď pochybení, 
k  nímž došlo mimo službu, anebo porušení pracovních povinností, zatímco zneužití 
pravomocí, ke kterým dochází v průběhu výkonu služby není dostatečně postihováno 
(disciplinární sankce byly kupříkladu uloženy v  6 ze 39 soudních případů (15%), kdy 
policisté byli nakonec odsouzeni za napadení, ve srovnání s téměř 60% případy, které se 
týkaly odsouzení za padělání). 

Obdobně francouzská zpráva uvádí, že „Ministerstvo vnitra je mnohem přísnější ve 
vztahu k porušování interních pravidel než ve vztahu k policejnímu násilí“ a že „sankce 
ukládány policistům jsou nepřímo úměrné závažnosti vyšetřovaného činu. Tím pádem 
jsou policisté vystaveni většímu riziku, že budou potrestání, kupříkladu, za ztracení 
průkazu než za nepřiměřené násilí.“

Všechny tyto případy ukazují, že v mnoha společenstvích (včetně právnických profesí) 
se lze setkat s určitým „pochopením“ pro policejní násilí a s přijímáním tohoto fenoménu 
jako „součástí profese“(na rozdíl od, kupříkladu, korupce). To s největší pravděpodobností 
vychází z  role policie (udržování veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, ochrana 
společnosti před deviantnímijednotlivci) a skutečnosti, že většina obvyklých obětí 
těchto činů jsou osoby, které samy jsou (  přinejmenším)podezřelými z toho, že porušením 
společenských noremspáchaly trestný čin.

 Ačkoli jsou normy zakazující policejní násilí aplikovány vysoce kvalifikovanými 
právními experty vyšetřujícími, stíhajícími a rozhodujícími o obviněních ze špatného 
zacházení, zdá se, že tohoto základního vnímání se nelze jen tak zbavit (nehledě na velice 
výjimečné situace významných kataklyzmat, jako je případ Severního Irska), přičemž 
uvedené platí nejen v méně rozvinutých demokraciích ale také v těch zavedených, jako 
jsou Francie či Belgie. 

Tento poznatek má zásadní význam pro východiska, která budou navržena. Je-li 
pravdou, že máme co do činění s velmi hluboce zakořeněným, téměř archetypálním 
vnímánímpolicistů jako „těch hodných“ nadaných širokými pravomocemi podniknout 
kroky, které považují za nezbytné při vypořádání se s „padouchy“ ohrožujícími sociální 
pořádek, musíme hledat cesty, jenž vytváří institucionální zájem v rámci policie (a možná 
i u dalších aktérů systému, jako jsou státní zástupci) tlačící ji směrem k omezování 
používání nepřiměřené síly. Obrácení důkazního břemene v případech přípustnosti 
výpovědí s ohledem na kterouse mohou objevit podezření z nepřiměřeného nátlakunebo 
v případech, kdy jsou kamerové záznamy nějakým způsobem problematické, může být 
vhodné pro podnícení takového institucionálního zájmu. 
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Kromě toho, velmi detailní regulace správné praxe ohledně některých „podezřelých“ 
situací (například používání donucovacích prostředků) můžedo jisté míry omezit široké 
uvážení a znesnadnit organizacím, které mají dohlížet na činnost policie „přehlížet“ 
určitá jednání a chování a označovat je za jsoucí v přípustném rozsahu, přestože jsou za 
hranici ponižujícího zacházení. 

 9. 6. Dostupná data
Posledním aspektem naší analýzy je vyhodnocení dostupných údajů ohledně různých 
aspektů systému. Výsledky jsou spíše zklamáním. Kromě Anglie s Walesema Severního 
Irska v  žádné ze zemí zapojených do projektu nejsou pravidelně shromažďovány a 
zveřejňovány relevantní informace, které jsou nepostradatelné, pokud chceme mít 
přehled o skutečné situaci nebo dlouhodobých trendech, pokud jde o obvinění ze špatného 
zacházení, vyšetřování a sankce ukládány v rámci trestního nebo disciplinárního 
řízení. V Belgii, Bulharsku a Francii vůbec neexistuje relevantní a dostatečná kolekce 
dat, v České republice av Maďarsku sběr dat buď není systematický neboneníveřejně 
dostupný. To činí jakékoliv monitorování nebo systémové analyzování extrémně obtížné 
a časově náročné, a představuje nepřekonatelnou překážku upřímnémudialogu o této 
problematice.
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 10. Doporučení
Na základě našich závěrů můžeme formulovat některá doporučení, která by mohla zlepšit 
účinnost vyšetřováníšpatného zacházení, jakož i analýzu a srovnání jednotlivých států.

1. Zavedení skutečně nezávislého vyšetřovacího orgánu ve smyslu konceptu 
používaného ESLP (Jordan proti Spojenému království [2001] 24746/94): „k 
tomu, aby bylo vyšetřování úmrtí, k němuž došlo v důsledku jednání úředních 
osob, účinné, lze obecně považovat za nutné, aby osoby, které jsou odpovědné 
za vyšetřování, byly nezávislé na osobách, které byly účastny na vyšetřované 
události. To znamená nejen to, že mezi nimi neexistuje hierarchické nebo 
institucionální spojení, ale též že tyto osoby nejsou na sobě závislé ani 
prakticky.“ Praktická nezávislost může být hodnocena na základě skutečného 
chování osob jednajících jménem vyšetřovacího orgánu.

2. Zavedení systematického, komplexního a státem řízeného shromažďování 
údajů, které jsouveřejně dostupná, je nezbytné pro poskytnutí jasné představy 
o „situaci ohledně špatného zacházení“ v dané zemi. 

3. Zavedení velmi podrobné regulace postupů pro „podezřivé“ situace (jako je 
například používání donucovacích prostředků) založených na předchozích 
případech a zkušenostech policie, s cílem poskytnout jednak vodítko pro 
důstojníky a odborníky rozhodující o stížnostech a rovněž prostředky 
k posouzení toho, zda je stížnost oprávněna a přináší rozumné vyhlídky na 
úspěch.

4. Přijetí trestních pravidel v každém státe týkajících se postupu při vyloučení 
důkazů v případě, že stát nemůže prokázat, že nebyly získány nátlakem nebo 
v důsledku donucení.

5. Nařízení obecnéhopoužíváníkamer během výslechu, podporování používání 
kamer na těle a na palubní desce vozidel policie a umožnění civilistům 
zaznamenávat policejní aktivity.

6. Zavedení obráceného důkazního břemene ve sporech o náhradu škody, 
existuje-li důvodné podezření, že došlo ke špatnému zacházení a kamerové 
záznamy, které by byly schopné situaci objasnit, jsou určitým způsobem 
kompromitovány nebo bez přijatelného vysvětlení chybí.

7. Zajištění, aby lékaři vyšetřující oběti mučení nebo nelidského či ponižujícího 
zacházení měli dostatečné znalosti z oboru soudního lékařství a stanovení 
povinnosti lékařů postoupit svénálezypříslušným vyšetřovacím orgánům, 
pokud tyto nálezy vedou k domněnce, že daná osoba byla vystavena špatnému 
zacházení. Stanovení povinnosti lékařů pořizovat fotografie zranění 
(minimálně v případech, kdy si daná osoba stěžuje na špatné zacházení). 

8. Jasné zakotvení možnosti pořizování záznamu policejního zákroku civilisty 
v právním řádu.

9. Zajištění, aby informace o právu podat stížnost na jakékoliv jednání policistů 
byly sděleny lehce přístupným způsobem.
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10. Přijetí právních norem a praktických řešení, jež zajistí efektivní ochranu 
„whistleblowerů“, tj. důstojníků, kteří chtějí ohlásit nesprávnosti, s nimiž se 
setkali v rámci policie.

11. Plné zajištění přístupu k právnímu zástupci a vyrozumění třetí osoby. Mělo 
by dojít k  vypracování jednak podrobných praktických pokynů pro řešení 
případných problémů a rovněž dostupného poučení o právechs cílem 
poskytnout instrukce jak pro policii, tak o pro dotčené osoby.

12. Nařízení toho, aby úředním osobám odsouzeným za špatné zacházení byly 
ukládány trestní sankce úměrné závažnosti trestného činu a aby těmto 
osobám bylo zamezeno nadále vykonávat svou funkci.

13. Podrobný výzkum praxe trestních soudů v případech špatného zaházení.

14. Strategická litigace před ESLP s  cílem otestovat, zda jsou mírnější sankce 
v souladu se standardy procesní větve článku 3 Evropské úmluvy.
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 11. Přílohy
 11. 1. Příloha I – standardizovaný dotazník a hypotetický případ

11.1.1. Přehled systému trestní justice a regulace policie 
1. Stručný popis systému trestníjustice (asi 500 slov, nejtypičtější znaky trestního 

řízení ve vaši jurisdikci a tendence ke změnám od roku 2000)

2. Stručný popis regulace policie (struktura policie, základní principy činnosti, 
povinnosti příslušníků policie)

3. Opis právních ustanovení upravujících nezákonné jednání (kriminalizace špatného 
zacházení, mučení, sankce)

4. Preventivní opatření a řešení (analýza v kontextu mezinárodních standardů)

5. Stručný přehled mechanismů pro řešení mučení a špatného zacházení (např. 
trestní oznámení, občanskoprávní žaloba, stížnostní procedura, disciplinární řízení, 
vyloučení důkazů)

6. Speciální orgán dohledu (pokud nějaký existuje)

11.1.2. Zkušenosti s případy policejního špatného zacházením a 
mučení ve vaši jurisdikci

11.1.2.1. Statistické údaje
1. Počet registrovaných případů špatného zacházení a mučení (špatné zacházení, 

nucený výslech, nezákonné zadržení, mučení a jiné typy relevantní trestné činnosti) 
za jednotlivé roky od roku 2000 nebo později

2. Statistické informace o výsledcích šetření stížností na špatné zacházení a mučení

3. Míra úspěšnosti obžaloby

4. Sankce uloženy v případech špatného zacházení 

5. Počty pachatelů

6. Významné případy nebo soudní rozhodnutí 

11.1.2.2. Kritika týkající se právního systému a praxe společně se 
specifickými problémy

(na základě zpráv Výboru proti mučení nebo jiných mezinárodních či národních 
orgánů nebo případů u ESLP nebo domácích, analýzy, studie apod. – vyžadován 
je názor s příslušnými odkazy. 

11.1.2.2.1. Procesní postavení oběti
1. Objevují se nějaké problémy ohledně postavení obětí špatného zacházení? (např. 

zda jsou nějaká práva, jež by oběti měla náležet ale není tomu tak nebo dochází 
k nedostatkům v praxi i přesto, že právní úprava je kvalitní) 
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11.1.2.2.2. Vyšetřování stížností na mučení a špatné zacházení 
1. Objevuje se nějaká kritika ohledně nezávislosti vyšetřujícího orgánu v  případech 

týkajících se špatného zacházení? Pokud ano, vysvětlete podstatu této kritiky. 

2. Myslíte si, že v případech, kdy vyšetřující orgán neprovede důkladně vyšetřování, 
poskytují dostupné prostředky nápravy pro oběť efektivní způsob, jakým lze 
dosáhnout potrestání pachatele? Pokud ne, jaké jsou důvody těchto nedostatků?

3. Jsou ve vašem právním řádu ustanovení výslovně zakazující nebo omezující 
psychické mučení (např. hrozba mučení nebo nařízení vyšetřovací vazby v případě, 
že osoba odmítá vypovídat)?

4. Jak dlouho obvykle trvá cele řízení (ode dne, kdy bylo zahájeno trestní řízení vůči 
úředním osobám, jež se údajně dopustily špatného zacházení nebo mučení až do 
dne vynesení konečného rozsudku soudu)?

11.1.2.2.3. Lékařské vyšetření a zdravotnická dokumentace
1. Existuje povinnost příslušníků policie a vězeňské služby nechat vyšetřit osoby po 

jejich zadržení anebo je takové vyšetření provedeno pouze na žádost/na základě 
stížnosti?

2. Objevuje se nějaká kritika ohledně možnosti nebo kvality lékařského vyšetření 
při umístění do policejní cely nebo do vězení? Pokud ano, vysvětlete prosím obavy 
vyvstávající v této souvislosti.

3. Jaké je postavení lékařů provádějících vyšetření oběti? Bylo toto jejich postavení 
někdy předmětem kritiky? Pokud ano, z jakého důvodu?

4. Pokud oběť má možnost nechat se vyšetřit lékařem dle vlastní volby, jaký je poměr 
vyšetření provedených nezávislými lékaři?

5. Pokud oběť má možnost nechat se vyšetřit lékařem dle vlastní volby, lze tvrdit nebo 
dokázat, že kvalita takto provedeného vyšetření je lepší, než v případech vyšetření 
lékaři zaměstnanými u policie nebo vězeňské služby?

6. Mají lékaři speciální trénink o tom, jak dokumentovat zranění v případech možného 
špatného zacházení? (tj. vědí lékaři, které příznaky budou relevantnípro soudního 
znalce, státního zástupce nebo soudce?)

11.1.2.2.4. Trestní stíhání vedené obětí 
1. Má-li oběť za určitých okolností možnost vystupovat jako soukromý žalobce (základní 

pravidla uveďte v části I.5), jak často je tento speciální opravný prostředek využíván?

2. Existuje nějaký rozdíl mezi mírou úspěšnosti případů stíhaných státním zástupcem 
v porovnání s případy vedenými doplňkovým soukromým žalobcem?

3. Jsou nějaké pravomoci nebo práva, jež by doplňkový soukromý žalobce měl mít, 
kromě těch stávajících?

11.1.2.2.5. Následky
1. Je možné, aby osoba pokračovala ve službě jako policistapoté, co byla shledána 

vinnou pro spáchání trestného činu zahrnujícího špatné zacházení s jinou osobou?



142

2. Objevuje se nějaká kritika ohledně přísnosti sankcí ukládaných v případech špatného 
azcházení nebo mučení?

11.1.3. Analýza relevantních ustanovení právního řádu s ohledem na 
hypotetický případ

Skutkové okolnosti hypotetického případu

Stěžovatel řídil motocykl v deset hodin večer, kdy ho zastavili policisté kvůli kontrole 
jeho průkazu a provedení testu na přítomnost alkoholu v krvi. Stěžovatel trval na tom, 
že se nedopustil žádného porušení dopravných předpisů, takže policisté nemají žádný 
důvod ho kontrolovat. Policisté mu řekli, že pokud nebude respektovat jejich pokyny, 
budou vůči němu použity donucovací prostředky a bude odvezen na policejní stanici. 
Stěžovatel policistům odpověděl, že je ochoten test podstoupit, pokud mu jeho přítel – 
bývalý policista – potvrdí, že policisté mají právo tento test provést i bez jakéhokoliv 
důvodného podezření, že se dotyčný dopustil porušení předpisů. Ustoupil stranou a 
pokoušel se zavolat právníkovi, když se najednou policista „A“ začal chovat agresivně a 
stěžovatele kopl. Policista „B“ se nejdříve pokoušel svého kolegu uklidnit. 

V tomto okamžiku stěžovatel kopl směrem k  jednomu z  policistů a pokusil se utéct, 
přičemž při svém pokusu o útěk odstrčil policistu „A“ do strany.Ten spadnul na zem ale 
policista „B“ začal stěžovatele pronásledovat a nakonec se mu podařilo jej zastavit tím, 
že jej potáhl za oblečení. Oba policisti následně povalili stěžovatele na zem a nasadili 
mu pouta. Poté, co byl na zemi, začali ho bít. Záhy dorazily posily, které byly mezitím 
přivolány policistou „B“ a připojily se ke svým kolegům v  bití a kopání stěžovatele. 
Jeden z policistů si klekl na stěžovateli na záda, zatímco jiný mu přitlačil na krk obušek, 
v důsledku čeho stěžovatel ztratil vědomí. Nakonec byl převezen na policejní stanici. 
Během 15 minutové jízdy na policejní stanici seděl stěžovatel mezi dvěma policisty, 
kteří mu čas od času uštědřili facku. 

Na policejní stanici byl stěžovateli udělán test na alkohol, načež se ukázalo, že hladina 
alkoholu v krvi stěžovatele překračuje povolený limit. Stěžovatel byl umístěn do policejní 
cely až do rána. Uprostřed noci jej policisté vzali do suterénu policejní stanice, kde jej 
dva policisti fackovali a bili a poté jej vrátili do cely. Na druhý den ráno byl vyslýchán 
kvůli řízení pod vlivem alkoholu a pokud o násilí proti příslušníkovi policie. Policista 
provádějící výslech nebyl jedním z těch zapojených do bití stěžovatele. Po výslechu byl 
stěžovatel propuštěn.

Stěžovatel utrpěl následující zranění: pohmoždění a hematom na pravé tváři, další přes 
pravé oko, dále jeden zezadu pravého kolene, několik oděrek a pohmožděnin na hrudníku 
a břichu a otřes mozku. Stěžovatel chce, aby byla přijata opatření proti policistům, který 
se dopustil špatného zacházení. 

Na základě níže uvedených otázek prosím nastiňte nejvíce pravděpodobný průběh 
vyšetřování tvrzení stěžovatele o špatném zacházení ze strany policistů ve vaší jurisdikci. 
Ve vtahu ke všem otázkám prosím uveďte nejvýznamnější zákonná ustanovení a 
zároveň uveďte, zda by nejpravděpodobnější postup vycházel z  těchto ustanovení a 
z praxe (která může být v souladu nebo v rozporu se zákonem).

Kdykoli je to možné, uveďte prosím právní základ vašich odpovědí v poznámkách pod 
čarou. 
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11.1.3.1. Záznam policejního zákroku
1. Bude existovat záznam policejního zákroku na ulici (zastavení a zadržení) např. skrz 

kamery umístěny na těle policistů nebo na palubní dece policejního vozidla?

2. Bude existovat záznam toho, co se odehrálo v policejním vozidle?

3. Bude existovat záznam toho, co se odehrálo v  policejní cele a v  jiných částech 
policejní stanice?

4. Bude pořízen záznam výslechu?

5. Byly by třetí osoby (například lidi procházející kolem na ulici) oprávněné pořídit 
nahrávku policejního zákroku na svůj mobilní telefon nebo jiné zařízení? Byla by to 
oprávněna učinit osoba, vůči níž zákrok směřuje?

6. S ohledem a všechny různé způsoby pořizování záznamů uvedeny výše, bylo by pro 
policistu možné, aby kameru v kterémkoliv momentu vypnul? Pokud by byl pořízen 
záznam, jak dlouho by byl uschován? Bude mít orgán provádějící vyšetřování 
stížnosti na špatné zacházení a oběť neomezený přístup k tomuto záznamu?

11.1.3.2. Lékařské vyšetření a zdravotnická dokumentace 
1. Bude stěžovatel vždy vyšetřen lékařem po příchodu na policejní stanici nebo 

kdykoliv později (co se například stane pokud stěžovatel tvrdí, že během výslechu 
byl zmlácen)?

2. Musí o to stěžovatel požádat nebo je povinné?

3. Pokud by došlo k lékařskému vyšetření, bylo by provedeno lékařem zaměstnaným u 
policie nebo v nezávislém civilním zdravotnickým zařízení? Měla by oběť možnost 
požadovat, aby by byla vyšetřena civilním lékařem, případně aby byla převezena do 
civilního zdravotnického zařízení?

4. Byl by někdo z  policistů přítomen vyšetření? Pokud ano, jednalo by se ty samé 
policisty, kteří zadrželi stěžovatele, nebo by to byli jiní policisti? Byl by stěžovatel 
nebo lékař oprávněn požadovat, aby se policisté doprovázející oběť vzdálili z dohledu 
a/nebo doslechu?

5. Pokud by bylo provedeno lékařské vyšetření, dotázal by se lékař stěžovatele na původ 
zranění a zaznamenal by tato zranění důkladně?

6. Zaznamenal by lékař informaci o tom, co si myslí, že je nejpravděpodobnější 
příčinou vzniku zranění, pokud se jeho názor rozchází s tím, co tvrdí stěžovatel (má-
li například stěžovatel strach říct, co se mu stalo?

7. Byly by pořízeny fotografie zranění oběti ošetřujícím lékařem, případně jiným 
pracovníkem příslušného orgánu?

8. Postoupil by lékař zdravotnickou dokumentaci státnímu zástupci (nebo jinému 
orgánu odpovědnému za vyšetřování policejní brutality?), pokud:

 a) si stěžovatel stěžoval na špatné zacházení, 

 b) byla zjištěna zranění ale stěžovatel netvrdil, že byl vystaven špatnému 
zacházení?
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9. Obdržel by stěžovatel kopii zdravotnické dokumentace? Pokud ano, bylo by to 
bezplatně?

10. Měl by stěžovatel možnost předložit znalecký posudek vypracovaný znalcem, 
kterého sám najde, anebo bude v úvahu vzat pouze posudek znalce ustanoveného 
vyšetřujícím orgánem?

11. Bude hrát znalecký posudek klíčovou roli při rozhodování soudu, tj. vyžaduje se, aby 
znalec nade vší pochybnost určil, že to, co tvrdí stěžovatel ohledně vzniku zranění je 
pravda, anebo postačí, pokud znalecký posudek určí, že je možné, že verze stěžovatele 
je pravdivá? 

12. Mohl by stěžovatel čelit trestnímu stíhání (např. pro falešné obvinění) v  případě, 
že lékaři sdělí, že byl vystaven špatnému zacházení, ale obvinění důstojníci 
jsou nakonec zproštěni obžaloby anebo dojde k  zastavení vyšetřování z  důvodu 
nedostatku důkazů?

11.1.3.3. Právo na právníka
1. Měl by stěžovatel právo na právníka během jeho zadržení?

2. Byl by právní zástupce stěžovatele přítomen výslechu od jeho počátku?

3. Existují nějaká pravidla stanovující minimální dobu mezi informováním právníka o 
času výslechu a jeho začátkem?

4. Vyčkali by policisté na příchod právního zástupce před zahájením výslechu?

5. Měl by stěžovatel možnost konzultace s právníkem před začátkem výslechu?

6. Je pravděpodobné, že by právník podnikl určité kroky ve vztahu k tvrzení stěžovatele, 
že byl vystaven špatnému zacházení (trval by na pořízení záznamu o tomto tvrzení, 
pořizoval fotografie, podal vy stížnost k příslušnému orgánu apod.)?

7. Existoval by nějaký rozdíl v postupu s ohledem na shora uvedené v závislosti na tom, 
zda je stěžovatel zastupován vlastním najatým právním zástupcem nebo přiděleným 
právním zástupcem?

11.1.3.4. Právo informovat třetí osobu
1. Informoval by někdo třetí osobu o zadržení stěžovatele policií? Pokud ano, kdo by 

třetí osobě zavolal – policie nebo stěžovatel?

2. Jaký by byl nejzazší okamžik pro informování třetí osoby? Co by se stalo, pokud by i 
přes vynaloženou snahu třetí osoba určena stěžovatelem nebyla dostupná?

11.1.3.5. Vyšetřování obvinění ze špatného zacházení 
1. Jaké jsou možné způsoby zahájení vyšetřováníobvinění ze špatného zacházení? 

(Např. zaslal by lékař zdravotnickou dokumentaci příslušnému orgánu, podal by 
stížnost právní zástupce, ohlásil by to svému nadřízenému nebo státnímu zástupci 
důstojník provádějící výslech apod.?)

2. Který státní orgán by proved vyšetřování údajného špatného zacházení? (policie, 
státní zastupitelství, speciální oddíl státního zastupitelství, speciální soudce, 
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speciální nezávislý orgán apod.) Existuje-li nějaká zvláštnost ohledně úkolů, 
pravomocí nebo nezávislosti vyšetřovacího orgánu, rozpracujte prosím tento aspekt.

3. V  případě, že existuje zvláštní orgán, mohl by za určitých okolností provést 
vyšetřování případu jiný vyšetřovací orgán? Pokud ano, mohly by důkazy získané 
v průběhu tohoto vyšetřování použity státním zástupcem/soudcem?

4. Byl by k dispozici nějaký opravný prostředek proti rozhodnutí, že nebude zahájeno 
trestní stíhání policistů?

5. Byl by stěžovatel v  případě podání stížnosti vystaven riziku, že bude následně 
obviněn z toho, že se dopustil násilí vůči úřední osobě?

11.1.3.6. Procesní postavení stěžovatele
1. Měl by stěžovatel v  trestním řízení vedeném proti příslušníkům policie právní 

postavení? Pokud ano, jaká by měl práva?

2. V  případě, že by stěžovatel patřil do skupiny zranitelných osob, byl by slyšen 
v speciálních podmínkách?

3. Měla by oběť nárok na určité ochranné opatření? (kdo může mít přístup k osobním 
údajům oběti obsažených ve spise, co se stane existuje-li reálné nebezpečí odplaty 
ze strany pachatelů atd.)

11.1.3.7. Podání obžaloby stěžovatelem
1. Bylo by pro stěžovatele možné, aby vystupoval v pozici „soukromého žalobce“ proti 

příslušníkům policie? Pokud ano, za jakých právních podmínek?

2. Je-li podání obžaloby stěžovatelem možné, je jeho předpokladem formální obvinění 
policistů v  trestním řízení anebo má stěžovatel nezávislé právo zahájit trestní 
řízení proti policistům? Má právní kvalifikace trestného činu státním zástupcem 
nějaký vliv na možnost stěžovatele jednat jako dodatečný soukromý žalobce? (např. 
v Maďarsku nemůže osoba falešně obviněná ze spáchání trestného činu vystupovat 
jako soukromý žalobce, a to v důsledku toho, že primárním cílem trestání falešného 
obvinění je ochrana soudního systému, nikoliv falešně obviněné osoby)

3. Je-li podání obžaloby stěžovatelem možné, byl by obligatorně právně zastoupen? Měl 
by stěžovatel nárok na bezplatnou právní pomoc? Pokud ano, za jakých podmínek?

4. Je-li podání obžaloby stěžovatelem možné, čelil by při tom nějakým problémům, 
jako jsou například krátké lhůty?

5. Existovaly by nějaké zásadní rozdíly v  právech náležejících státnímu zástupci a 
soukromému žalobci?

6. Kromě soukromé obžaloby, jaké další opravné prostředky by měl stěžovatel v případě 
policejního špatného zacházení k dispozici?

11.1.3.8. Dokazování
(prosím uveďte, zda existují nějaké rozdíly v  případech podání soukromé 
obžaloby)
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1. Bylo by od policistů zapojených do incidentu požadováno sepsání úředního záznamu 
o policejním opatření/použití donucovacích prostředků?

2. Bylo by možné takové záznamy použít jako důkaz v trestním řízení proti policistům? 
Pokud ano, byl by nějaký rozdíl v „důkazní síle“ těchto záznamů v porovnání s důkazy 
předloženými stěžovatelem?

3. Byli by všichni policisté, jež se podíleli na mučení, slyšeni jako svědci?

4. Byl by stěžovatel s policisty konfrontován (byli by podrobeni křížovému výslechu) 
v trestním řízení?

5. Konala by se v  těchto případech rekognice? Dělo by se tak poznáváním osob 
bezprostředně nebo pomoci fotografií?

6. Byli by lékaři, kteří ošetřovali zadrženou osobu, slyšeni jako svědci?

7. Měl by stěžovatel možnost v řízení navrhovat otázky k pokládání ostatním svědkům?

8. Co by stalo pokud by stěžovatel tvrdil, že byl mučen za účelem vynucení doznání? 
V rámci trestního stíhání stěžovatele pro násilí vůči úřední osobě, byla by obvinění ze 
špatného zacházení ze strany policie relevantní pro posouzení přípustnosti důkazů 
získaných výslechem nebo váhy připisované těmto důkazům (pro účely této otázky 
předpokládejte, že se stěžovatel u výslechu doznal k napadenípolicisty)?

9. Existuje nějaký významný rozdíl v  průběhu řízení, kdy jde policista obviněn 
z napadení obviněného v porovnání s tím, kdy je osoba obviněna z napadení policisty 
(např. vyšší důkazní standard, rozdíly v trestu apod.)? 

11.1.3.9. Závěry 
S  ohledem na způsoby, jakými jsou řešeny případy špatného zacházení ze strany 
úředních osob ve vaši jurisdikci, identifikujte ty věci, které fungují dobře i ty věci, které 
naopak nefungují, tj. které zvyšují nebo snižují efektivitu vyšetřování případů špatného 
zacházení a mučení. DO svých odpovědí zahrňte právní úpravu, postupy, praktická 
opatření a instituce a je-li to možné, i statistické údaje. 
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 11. 2. Příloha II –Ukázkové otázky pro rozhovory

11.2.1. Otázky pro soudce

11.2.1.1. Vyšetřování špatného zacházení ze strany úřední osoby, nuceného 
výslechu a nezákonného zadržení

1. Z Vaší zkušenosti co obvykle vede k odhalení těchto trestných činů? Jinými slovy, co 
bývá podnětem k zahájení trestního řízení (žaloba či obvinění podané obětí, interní 
policejní stížnost, nebo vyšetřování, trestní oznámení podané třetí stranou, atd.)?

2. Stalo se Vám, a pokud ano, jak často, že nedostatky ve vyšetřování těchto trestných 
činů byly překážkou v soudním řízení? Jaké jsou nejčastější nedostatky či pochybení 
spojené s vyšetřováním podobných případů? Používá státní zástupce při vyšetřování 
a rozhodování o podání obžaloby stejná měřítka v těchto případech jako v případech, 
kdy obžalovaným není úřední osoba? Jaké jsou podle Vás nejčastější problémy 
způsobené nedostatky a pochybeními?

3. Pokud žalobce nepřistupuje k vyšetřování těchto případů s náležitou pečlivostí, 
může se podle Vás institut dodatečné soukromé žaloby stát účinným nástrojem k 
zajištění toho, aby se všechny podobné případy dostaly před soud, kde o nich bude 
řádně rozhodnuto?

4. Z Vaší zkušenosti, které faktory brání vhodnému a účinnému vyšetření těchto 
trestných činů?

11.2.1.2. Důkaz
1. Z Vaší zkušenosti, podávají obvykle obhájci obětí těchto trestných činů návrhy, 

připomínky či žaloby, v případě, že jejich klient(ka) prohlašuje, že byl(a) podroben(a) 
špatnému zacházení při zatýkaní či zadržení?

2. Z Vaší zkušenosti jak užitečné jsou v těchto případech zprávy nebo protokoly 
zpracované policií, z hlediska důkazního řízení / vyšetřování skutkové podstaty 
případu? Z hlediska jejich důkazní hodnoty jaké jsou největší nedostatky těchto 
zpráv/záznamů? Jsou tyto nedostatky vlastní pouze určitým případům nebo se 
vztahují na vyšetřování trestných činů obecně?

3. Bývá při trestním řízení většinou nařízena konfrontace oběti s obžalovaným během 
vyšetřování/důkazního řízení, pokud si jejich svědectví odporují? Existují případy, 
ve kterých to navzdory rozdílným svědectvím není nutné? Z Vaší zkušenosti, jak 
přínosné jsou podobné křížové výslechy?

4. Bývají při těchto trestních řízeních obvykle nařízeny identifikace svědkem z řady 
podezřelých (lineup) jako součást dokazování? Existují případy, ve kterých to není 
nutné? Z Vaší zkušenosti, jak přínosné z hlediska dokazování jsou tyto identifikace 
pomocí lineup? Jsou obvykle prováděny pomocí osob nebo pomocí fotografií? Pokud 
se obvykle jedná o identifikaci pomocí fotografií, jaký je Váš názor na tento postup 
podle 122§ (1) trestního zákoníku, a jak spolehlivý podle Vás tento způsob identifikace 
je?
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5. Bývá při těchto trestních řízeních zvykem nařídit svědectví lékaře, který provedl 
vyšetření (v případě, že oběť byla ve vazbě a lékař ji vyšetřoval při přijetí)? V jakých 
případech byste nepovažoval(a) svědectví vyšetřujícího lékaře za nutné?

6. Bývá při těchto trestních řízeních zvykem nařídit výslech všech policistů/
zaměstnanců vazební věznice, nejenom těch obviněných, kteří mohli být přítomni 
nebo jakýmkoli způsobem zúčastněni v případu? Pokud ne, tak proč? 

7. Bývá při těchto trestních řízeních zvykem nařídit svědectví svědků povolaných 
obětí, dodatečným soukromým žalobcem či jejich právními zástupci?

8. Z  Vaší zkušenosti nakolik postačující jsou při těchto trestních řízeních lékařská 
vyšetření a s nimi spojená dokumentace jako důkazy prokazující dané trestné činy? 
Obsahuje tato dokumentace detailní popis okolností, za kterých byla vytvořena 
(například: byl(a) doprovázející policista(tka) přítomen(a) lékařskému vyšetření; 
byl(a) doprovázející policista(tka) ten(ta), kdo byl(a) obviněn(a) z údajného zneužití, 
atd.)? Je podle Vás výrazný rozdíl mezi lékařským vyšetřením a s  ním spojenou 
dokumentací provedenou lékařem pracujícím pro policii, vazební věznici nebo 
pro veřejné zdravotnické zařízení? Co by se podle Vás dalo zlepšit na lékařských 
vyšetřeních a s  nimi spojené dokumentaci, aby to vedlo k  podpoře vyšetřování 
podobných případů?

9. Z  Vaší zkušenosti, nakolik relevantní jsou pro rozhodnutí soudu nálezy soudního 
znalce v oboru zdravotnictví? Například: mezi svědectvím oběti a nálezy soudního 
znalce, které z  nich má větší důkazní váhu; do jaké míry musí být tvrzení oběti 
podpořeno posudkem soudního znalce? Je problém, pokud soudní znalci svědčící 
v  těchto případech jsou také zapojeni v  jiných případech nařízených dotčeným 
vyšetřovací úřadem?

10. Jaké důkazní prostředky jsou podle Vás nejúčinnější při prokazování těchto 
případů? Jak obvykle bývají video nahrávky k  dispozici za účelem dokazování? 
Nakolik relevantní je, pokud se údajné špatné zacházení/nucený výslech odehrál 
v místnosti, kterou měla kamera snímat, ale z nějakého důvodu kamera nefungovala, 
či nahrávka není k dispozici (je poškozená, smazaná)? Vyskytly se případy, kdy byly 
v takovéto situaci prohlédnuty uniformy policistů či vnitřek policejního auta (kvůli 
krevním stopám)? Byly by takové prostředky šetření nutné?

11. Při posuzování svědectví odpůrce berete, nebo brali byste, v potaz, pokud by tvrdil(a), 
že byl(a) obětí špatného zacházení, nuceného výslechu nebo nezákonného zadržení?

12. Jaké mohou podle Vás nastat rozdíly s  ohledem na důkazní obtíže/dokazování/
prokazatelnost, v závislosti na tom, jestli bylo řízení zahájeno z důvodu špatného 
zacházení, nuceného výslechu, nezákonného zadržení či násilí na úřední osobě? 

13. Došlo podle Vás za dobu Vašeho působení ke změnám v legislativě, které usnadnily 
dokazování obvinění ze špatného zacházení, nuceného výslechu, nezákonného 
zadržení? Pokud ano, jak se zjednodušilo dokazování? Jaké změny v legislativě či 
praxi by podle Vás podpořily lepší určování/dokazování těchto trestných činů?
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11.2.1.3. Oběť
1. Jaké podle Vás mohou nastat obavy s  ohledem na práva a procesní status obětí 

špatného zacházení, nuceného výslechu, nezákonného zadržení? (Například: jaká 
práva by měla být obětem zaručena; či k  jakým nedostatkům nebo pochybením 
dochází při prosazovaní jinak vysoce kvalitních zákonných pravidel?)

11.2.1.4. Dodatečná soukromá žaloba
1. Jaké jsou podle Vás obvyklé procesní obtíže, kterým musí čelit osoby podávající 

dodatečnou soukromou žalobu? Jsou povinnosti spojené s dodatečnou soukromou 
žalobou nepřiměřeně zatěžující, nebo práva – jakkoli opodstatněná – která současná 
legislativa těmto osobám nezaručuje (obzvláště s  ohledem na práva a povinnosti 
žalobců)?

2. Z  Vaší zkušenosti, jaké rozdíly lze pozorovat (pokud nějaké lze vůbec pozorovat) 
během řízení, podle toho jestli je soukromý žalobce zastupován vlastním najatým 
právním zástupcem nebo přiděleným právním zástupcem?

11.2.1.5. Sankce
1. Z  Vaší zkušenosti, jsou pravidla pro stanovení výše trestu za špatné zacházení, 

nucený výslech, nezákonné zadržení, tak, jak jsou obsaženy v  trestním zákoníku, 
přiměřené?

2. Zdají se Vám při pohledu na soudní praxi tresty vyměřené za trestní činy špatného 
zacházení, nuceného výslechu, nezákonného zadržení přiměřené? Z naší zkušenosti, 
policisté, kteří byli shledáni vinnými ze zneužití pravomoci, nedostávají nikdy zákaz 
vykonávání své profese. Proč si myslíte, že tomu tak je? Z  naší zkušenosti je ve 
skutečnosti běžnou praxí, že v těchto případech dochází k předběžnému osvobození, 
a obvinění policisté, kteří byli shledáni vinnými, dál slouží u policejního sboru. Proč 
se to tak běžně děje?

3. Co je podle Vás důvodem toho, že ačkoli pouze zlomek žalob (4-8%) skončí odvoláním 
úřední osoby z funkce (což nás vede k závěru, že státní zástupci přikračují k odvolání 
pouze v těch nejzávažnějších případech), míra úspěšnosti odvolání je výrazně nižší 
než u jakéhokoli jiného typu trestného činu (okolo 66% oproti průměru 92-95%)?

4. Jaká je soudní praxe, co se týče vznášení obvinění z křivého nařčení, pokud trestní 
řízení proti úřední osoběneskončí shledáním viny? Existují v  této záležitosti 
rozdíly mezi trestním řízením proti úředním osobáma jinými podobnými trestnými 
řízeními?

11.2.2. Otázky pro lékařské experty
Následující dotazník se vztahuje k lékařským vyšetřením, a s nimi spojené dokumentaci, 
zranění, které zadržené osoby utrpěly v důsledku mučení, ponižujícího či nelidského 
zacházení ze strany členů policejního sboru (dále jen „špatné zacházení“).

1. Procházejí lékaři provádějící vyšetřování obviněných speciálním školením ohledně 
způsobů vyšetřování a rozpoznávání zranění utrpěných v  důsledku špatného 
zacházení? Pokud ano, doporučení, či směrnice, jakých mezinárodních organizací 
jsou součástí tohoto školení?
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2. Procházejí lékaři provádějící vyšetřování obviněných speciálním právním školením, 
týkajícím se toho, co se dá kvalifikovat jako špatné zacházení či nucený výslech?

3. Z Vaší zkušenosti jak lze rozpoznat zranění utrpěná v důsledku špatného zacházení a 
odlišit je od jiných zranění? Opomineme-li postupy a nástroje pro lékařské vyšetření, 
jakým způsobem můžete ještě určit pravděpodobnou příčinu zranění (např. výpověď 
obviněného, výslech policistů, atd.)?

4. Posuzujete během vyšetření také psychický stav obviněného? Jaký důraz je kladen 
na vyšetření zranění utrpěných v důsledku psychického týrání?

5. Jaké postupy se obvykle používají při lékařském vyšetření obviněných? Z  Vaší 
zkušenosti, které z těchto postupů se při identifikaci zranění utrpěných v důsledku 
špatného zacházení obzvláště osvědčily?

6. Z Vaší zkušenosti, existují nějaké materiální či osobní okolnosti, při jejichž absenci je 
identifikace skutečné příčiny zranění zadržené osoby problematická? Vzpomenete 
si na nějaký případ z  Vaší lékařské praxe, kdy nebylo možno navzdory Vašemu 
odbornému názoru dokázat, že to konkrétní zranění bylo způsobeno v  důsledku 
špatného zacházení?

7. Vyjmenujte prosím součásti lékařské dokumentace, vytvářené při přijímání 
obviněného a stručně je popište. Bývají součástí lékařské dokumentace obvykle i 
fotografie zranění?

8. V případě, že nelze s jistotou říci, že zranění bylo způsobeno špatným zacházením, 
uvedli byste i přesto špatné zacházení jako možnou příčinu zranění?

9. Z Vaší zkušenosti, kde je hranice jistoty, za kterou už byste hlásili státnímu zástupci, 
že došlo ke zranění v  důsledku špatného zacházení? Za jakých okolností hlásíte 
státnímu zástupci, že zranění, které obviněný utrpěl, jsou v důsledku špatného 
zacházení? 

10. Jakou roli hraje závažnost zranění (doba na zotavení, stupeň bolesti, atd.) při 
identifikaci zranění utrpěného v  důsledku špatného zacházení a při jeho hlášení 
státnímu zástupci?

11. Z  Vaší zkušenosti, existují nějaké nedostatky či okolnosti spojené se  zákonným 
postavením lékařů provádějících vyšetření vězňů či zadržených, které snižují ochotu 
lékařů určit jako příčinu zranění špatné zacházení a/nebo nahlásit tato zranění 
státnímu zástupci?

12. Víte o případech, kdy bylo raději přistoupeno k řešení případu špatného zacházení 
se zadrženou osobou „uvnitř“, namísto toho, aby byl případ nahlášen státnímu 
zástupci? (Například, že lékař neinformoval státního zástupce, ale spíše policistu 
s kázeňskou pravomocí?)

13. Do jaké míry podle Vás brání obviněným strach z  policejní odplaty, negativního 
zacházení při trestním řízení či žaloby pro křivé nařčení v  tom, aby uvedli jako 
příčinu svých zranění špatné zacházení? Řešil(a) jste během své praxe případ, kdy 
se osoba, která nahlásila špatné zacházení, stala obětí policejní odplaty či byla 
obviněna z křivého nařčení?
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14. Jsou při lékařské prohlídce při přijetí obviněného přítomni policisté? Pokud to 
vyšetřující lékař uzná za vhodné, může požádat přítomné policisty, aby místnost 
opustili? Za jakých okolností lékař obvykle uzná za vhodné provést vyšetření bez 
přítomnosti policistů? Obsahuje lékařská dokumentace zmínku o tom, zda byli 
prohlídce přítomni policisté či ne?

15. Z  Vaší zkušenosti, pokud obviněný požádá o lékařskou prohlídku na základě 
údajného špatného zacházení, umožní mu to úřady? Odpovězte prosím na tuto 
otázku s ohledem na přítomnost či nepřítomnost policistů, pokud se domníváte, že 
by Vaše odpověď byla jiná než na předchozí otázky.

16. Z Vaší zkušenosti, býváte žádán(a), abyste předstoupil(a) jako svědek při trestních 
řízeních ve věcech špatného zacházení ze strany policistů? Myslíte si, že Vaše 
svědectví je v těchto případech odůvodněné?

17. Z  Vaší zkušenosti, býváte žádán(a), abyste předstoupil(a) jako svědek při 
disciplinárních řízeních ve věcech špatného zacházení ze strany policistů? Myslíte 
si, že Vaše svědectví by v těchto případech bylo odůvodněné?

18. Z  Vaší zkušenosti, v  jaké fázi trestního konání dochází ke špatnému zacházení 
nejčastěji? Kteří policisté se dopouštějí násilí na obviněných nejčastěji (např. 
policisté, kteří provádějí zatčení, výslech, policisté v detenčním zařízení, atd.)?

19. Z Vaší zkušenosti, jaká jsou nejčastější zranění spojená se špatným zacházením? 
Jaké jsou nejčastější formy špatného zacházení?

20. Došlo podle Vás v posledních dvaceti letech ke změnám v legislativě či praxi, které 
usnadnily identifikaci zranění způsobených špatným zacházením, zahajování řízení 
pro určení odpovědnosti, zajištění toho, aby původci přijali zodpovědnost, a ochranu 
obviněných? Jaké změny v legislativě či praxi by podle Vás mohly vést k naplnění 
výše zmíněných cílů?

11.2.3. Dotazy pro policisty
Následující dotazník se vztahuje k  disciplinárním řízením proti členům policejního 
sboru, ve věci činů, které spadají do široce definované kategorie špatného zacházení.

11.2.3.1. Následky disciplinárního řízení
1. Z Vaší zkušenosti, jak obvykle dochází k odhalení činů, které lze široce definovat 

jako nevhodné chování (dále pouze nevhodné chování)/co bývá podnětem k zahájení 
disciplinárního řízení (žaloba či obvinění podané obětí, interní policejní stížnost, 
nebo vyšetřování, trestní oznámení podané třetí stranou, atd.)?

2. Z  Vaší zkušenosti, v  jaké fázi trestního konání dochází k  nevhodnému chování 
nejčastěji? Kteří policisté se dopouštějí násilí na obviněných nejčastěji (např. 
policisté, kteří provádějí zatčení, výslech, policisté v detenčním zařízení, atd.)?

3. Z  Vaší zkušenosti, jaké jsou nejčastější formy špatného zacházení, kterých se 
policisté dopouštějí při zatýkání, zadržení či výslechu?

4. Do jaké míry podle Vás brání strach obětí ze žaloby za falešné obvinění tomu, aby 
byly případy nevhodného chování vyšetřeny? Z Vaší zkušenosti, jak často dochází 
k žalobám podaným na oběti pro falešné obvinění?
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5. Z Vaší zkušenosti, jaké faktory brání vhodnému a účinnému průběhu disciplinárních 
řízení a vyšetření v případech údajného nevhodného chování?

6. Z Vaší zkušenosti, podávají obvykle obhájci obětí návrhy, připomínky či žaloby, v 
případě, že jejich klient(ka) prohlašuje, že byl(a) podroben(a) špatnému zacházení 
při zatýkaní či zadržení? Z Vaší zkušenosti, je v tomto ohledu nějaký rozdíl mezi tím, 
pokud je obhájce přidělen ex offo a pokud je najat soukromě?

7. Z  Vaší zkušenosti, jak přínosné jsou zápisy/zprávy o policejních opatřeních při 
vyšetřování skutkové podstaty těchto činů? Jaké jsou největší nedostatky těchto 
zápisů/zpráv s ohledem na jejich důkazní hodnotu? Bývají tyto nedostatky omezeny 
na konkrétní případy nebo platí pro vyšetřování nevhodného chování obecně?

8. Je běžné, že zraněný obviněný bývá vyslechnut při disciplinárním řízení?

9. Jaký je běžný postup řešení, v případě, že výpovědi oběti a policisty jsou v rozporu? 

10. Bývá při disciplinárních řízeních běžné, že je lékař, který provedl prohlídku 
obviněného, vyzván, aby podal svědectví?V  jakých případech vy podle Vás bylo 
zbytečné vyslechnout vyšetřujícího lékaře?

11. Bývá při disciplinárních řízeních běžné, že policisté, kteří byli incidentu přítomni, 
kromě policisty, proti němuž je vzneseno obvinění, bývají žádáni o svědectví? Pokud 
ne, tak proč?

12. Z  Vaší zkušenosti, nakolik postačující jsou lékařská vyšetření a s  nimi spojená 
dokumentace jako důkazy prokazující nevhodné chování? Obsahuje tato 
dokumentace detailní popis okolností, za kterých byla vytvořena (například: byl(a) 
doprovázející policista(tka) přítomen(a) lékařskému vyšetření; byl(a) doprovázející 
policista(tka) ten(ta), kdo byl(a) obviněn(a) z  údajného zneužití, atd.)? Jaké jsou 
obvyklé náležitosti takovéto lékařské dokumentace (např.: obsahuje obvykle 
fotodokumentaci utrpěného zranění)?

13. Co by se podle Vás dalo zlepšit na lékařských vyšetřeních a s  nimi spojené 
dokumentaci, aby to vedlo k podpoře vyšetřování podobných případů?

14. Setkal(a) jste se při své praxi s  případem, kdy lékař provádějící vyšetření oběti 
oznámil, že shledal zranění obviněného jako pravděpodobný následek policejního 
násilí, raději policistovi s kázeňskou pravomocí než státnímu zástupci?

15. Je obvyklé, že je při disciplinárním řízení požádán o svědectví soudní znalec v oboru 
lékařství? Pokud ne, tak proč? Jaký je běžný postup řešení v případě, že je svědectví 
soudního znalce a lékaře, který provedl vyšetření obviněného, v rozporu?

16. Jaké důkazní prostředky jsou podle Vás nejefektivnější/nejpřiměřenější při 
dokazování nevhodného chování?

17. Jak obvykle bývají video nahrávky k  dispozici za účelem dokazování? Nakolik 
relevantní je, pokud se údajné špatné zacházení/nucený výslech odehrál v místnosti, 
kterou měla kamera snímat, ale z nějakého důvodu kamera nefungovala, či nahrávka 
není k dispozici (je poškozená, smazaná)?
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18. Setkal(a) jste se během své praxe s případem, kdy se během disciplinárního řízení 
zjistilo, že nevhodnost chování byla natolik závažná, že bylo nutno vznést trestní 
obvinění na dotyčného policistu?

19. Došlo podle Vás v posledních dvaceti letech ke změnám v legislativě či praxi, které 
usnadnily prokazování takovéhoto nevhodného chování/trestného činu? Jaké 
změny v legislativě či praxi by podle Vás mohly vést k lepšímu určování nevhodného 
chování, či trestných činů?

11.2.3.2. Ochrana obětí
1. Jaké legislativní změny či opatření v praxi by podle Vás mohly vést ke snížení počtu 

případů nevhodného chování/trestných činů spáchaných na obviněných?

2. Jak je zajištěna bezpečnost obviněných během doby trvání disciplinárního řízení, a 
to od začátku do konce?

3. Bývají ti, kdož jsou vyšetřováni pro možné nevhodné chování, obvykle postaveni 
mimo službu?

11.2.3.3. Následky nevhodného chování
1. Jaké disciplinární tresty bývají obvykle policistům uděleny v případech nevhodného 

chování? Jak často dochází k  propuštění dotyčného policisty? Z  Vaší zkušenosti, 
jaké činy bývají považovány za dostatečně závažné pro to, aby byl dotyčný policista 
propuštěn?

2. Kde máte při posuzování závažnosti nevhodného chování stanovenou hranici mezi 
nevhodným chováním a trestným činem? Na základě jakých kritérií rozhodnete o 
tom, zda se jedná o nevhodné chování či trestný čin?

3. Z naší zkušenosti je běžnou praxí, že dochází k předběžnému osvobození v trestních 
řízeních v případě špatného zacházení, nuceného výslechu a nezákonného zadržení, 
a obvinění policisté, kteří byli shledáni vinnými, dál slouží u policejního sboru. Co si 
o této praxi myslíte a jaké důvody za tím podle Vás stojí?

11.2.4. Otázky pro státní zástupce
Vyšetřování špatného zacházení ze strany úřední osoby, nuceného výslechu a 
nezákonného zadržení

1. Z Vaší zkušenosti co obvykle vede k odhalení těchto trestných činů? Jinými slovy, co 
bývá podnětem k zahájení trestního řízení (žaloba či obvinění podané obětí, interní 
policejní stížnost, nebo vyšetřování, trestní oznámení podané třetí stranou, atd.)?

2. Do jaké míry podle Vás brání strach obětí ze žaloby za falešné obvinění tomu, aby 
byly případy špatného zacházení, nuceného výslechu a nezákonného zadržení 
vyšetřeny? Z Vaší zkušenosti, jak často dochází k žalobám podaným na oběti pro 
falešné obvinění? 

3. Z  Vaší zkušenosti, jaké faktory brání vhodnému a účinnému vyšetření případů 
zneužití pravomoci v  úředním řízení, vynucených přiznání, či nezákonného 
zadržení?
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4. Z Vaší zkušenosti, podávají obvykle obhájci obětí těchto trestných činů návrhy, 
připomínky či žaloby, v případě, že jejich klient(ka) prohlašuje, že byl(a) podroben(a) 
špatnému zacházení při zatýkaní či zadržení?

5. Z  Vaší zkušenosti, jak přínosné jsou zápisy/zprávy sepsané policií pro účely 
důkazního řízení/při vyšetřování skutkové podstaty těchto činů? Jaké jsou největší 
nedostatky těchto zápisů/zpráv s ohledem na jejich důkazní hodnotu? Bývají tyto 
nedostatky omezeny na konkrétní případy nebo platí pro vyšetřování nevhodného 
chování obecně?

6. Bývá při trestním řízení většinou nařízena konfrontace oběti s obžalovaným během 
vyšetřování/důkazního řízení, pokud si jejich svědectví odporují? Existují případy, 
ve kterých to navzdory rozdílným svědectvím není nutné? Existují případy, kdy 
toto není navzdory rozporům nutné? Z Vaší zkušenosti, jak přínosné jsou podobné 
křížové výslechy?

7. Bývají při těchto trestních řízeních obvykle nařízeny identifikace svědkem z řady 
podezřelých (lineup) jako součást dokazování? Existují případy, ve kterých to není 
nutné? Z Vaší zkušenosti, jak přínosné z hlediska dokazování jsou tyto identifikace 
pomocí lineup? Jsou obvykle prováděny pomocí osob nebo pomocí fotografií? Pokud 
se obvykle jedná o identifikaci pomocí fotografií, jaký je Váš názor na tento postup 
podle 122§ (1) trestního zákoníku, a jak spolehlivý podle Vás tento způsob identifikace 
je?

8. Bývá při těchto trestních řízeních zvykem nařídit svědectví lékaře, který provedl 
vyšetření (v případě, že oběť byla ve vazbě a lékař ji vyšetřoval při přijetí)? V jakých 
případech byste nepovažoval(a) svědectví vyšetřujícího lékaře za nutné?

9. Bývá při těchto trestních řízeních zvykem nařídit výslech všech policistů/
zaměstnanců vazební věznice, nejenom těch obviněných, kteří mohli být přítomni 
nebo jakýmkoli způsobem zúčastněni v případu? Pokud ne, tak proč?

10. Z  Vaší zkušenosti nakolik postačující jsou při těchto trestních řízeních lékařská 
vyšetření a s nimi spojená dokumentace jako důkazy prokazující dané trestné činy? 
Obsahuje tato dokumentace detailní popis okolností, za kterých byla vytvořena 
(například: byl(a) doprovázející policista(tka) přítomen(a) lékařskému vyšetření; 
byl(a) doprovázející policista(tka) ten(ta), kdo byl(a) obviněn(a) z údajného zneužití, 
atd.)? Jaké jsou obvyklé náležitosti takovéto lékařské dokumentace (např.: obsahuje 
obvykle fotodokumentaci utrpěného zranění)?

11. Je podle Vás výrazný rozdíl mezi lékařským vyšetřením a s  ním spojenou 
dokumentací provedenou lékařem pracujícím pro policii, vazební věznici nebo 
pro veřejné zdravotnické zařízení? Co by se podle Vás dalo zlepšit na lékařských 
vyšetřeních a s  nimi spojené dokumentaci, aby to vedlo k  podpoře vyšetřování 
podobných případů?

12. Z Vaší zkušenosti, oznamují obvykle lékaři státním zástupcům, pokud shledají, že 
obviněný utrpěl s velkou pravděpodobností zranění v důsledku špatného zacházení, 
nebo pokud obviněný prohlašuje, že byl podroben špatnému zacházení?

13. Z  Vaší zkušenosti, nakolik relevantní jsou pro rozhodnutí soudu nálezy soudního 
znalce v oboru zdravotnictví? Například: mezi svědectvím oběti a nálezy soudního 
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znalce, které z  nich má větší důkazní váhu; do jaké míry musí být tvrzení oběti 
podpořeno posudkem soudního znalce?

14. Jaké důkazní prostředky jsou podle Vás nejúčinnější při prokazování těchto 
případů? Jak obvykle bývají video nahrávky k  dispozici za účelem dokazování? 
Nakolik relevantní je, pokud se údajné špatné zacházení/nucený výslech odehrál 
v místnosti, kterou měla kamera snímat, ale z nějakého důvodu kamera nefungovala, 
či nahrávka není k dispozici (je poškozená, smazaná)? Vyskytly se případy, kdy byly 
v takovéto situaci prohlédnuty uniformy policistů či vnitřek policejního auta (kvůli 
krevním stopám)? Byly by takové prostředky šetření nutné?

15. Jaké mohou podle Vás nastat rozdíly s  ohledem na důkazní obtíže/dokazování/
prokazatelnost, v závislosti na tom, jestli bylo řízení zahájeno z důvodu špatného 
zacházení, nuceného výslechu, nezákonného zadržení či násilí na úřední osobě?

16. Došlo podle Vás v posledních dvaceti letech ke změnám v legislativě, či se zavedly 
nové postupy v praxi, které usnadnily dokazování obvinění ze špatného zacházení, 
nuceného výslechu, nezákonného zadržení? Pokud ano, jak se zjednodušilo 
dokazování? Jaké změny v legislativě či praxi by podle Vás podpořily lepší určování/
dokazování těchto trestných činů?

11.2.4.1. Ochrana obětí
1. Jaké podle Vás mohou nastat obavy s  ohledem na práva a procesní status obětí 

špatného zacházení, nuceného výslechu, nezákonného zadržení? (Například: jaká 
práva by měla být obětem zaručena; či k  jakým nedostatkům nebo pochybením 
dochází při prosazovaní jinak vysoce kvalitních zákonných pravidel?)

2. Z  Vaší zkušenosti, jak bývá zainteresovaná osoba, kterou identifikuje obviněný, 
uvědoměna? Bývá to obvykle obviněný či úřední osoba, kdo zainteresovanou 
osobu uvědomí? Co nastane v případě, že osobu identifikovanou obviněným nelze 
zastihnout?

11.2.4.2. Dodatečná soukromá žaloba
1. Jaké jsou podle Vás obvyklé procesní obtíže, kterým musí čelit osoby podávající 

dodatečnou soukromou žalobu? Jsou povinnosti spojené s dodatečnou soukromou 
žalobou nepřiměřeně zatěžující, nebo práva – jakkoli opodstatněná – která současná 
legislativa těmto osobám nezaručuje (obzvláště s  ohledem na práva a povinnosti 
žalobců)?

11.2.4.3. Sankce
1. Z  Vaší zkušenosti, jsou pravidla pro stanovení výše trestu za špatné zacházení, 

nucený výslech, nezákonné zadržení, tak, jak jsou obsaženy v  trestním zákoníku, 
přiměřené?

2. Zdají se Vám při pohledu na soudní praxi tresty vyměřené za trestní činy špatného 
zacházení, nuceného výslechu, nezákonného zadržení přiměřené? Z naší zkušenosti, 
policisté, kteří byli shledáni vinnými ze zneužití pravomoci, nedostávají nikdy zákaz 
vykonávání své profese. Proč si myslíte, že tomu tak je? Z  naší zkušenosti, je ve 
skutečnosti běžnou praxí, že v těchto případech dochází k předběžnému osvobození, 
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a obvinění policisté, kteří byli shledáni vinnými, dál slouží u policejního sboru. Proč 
se to tak běžně děje?

3. Co je podle Vás důvodem toho, že ačkoli pouze zlomek žalob (4-8%) skončí odvoláním 
úřední osoby z funkce (což nás vede k závěru, že státní zástupci přikračují k odvolání 
pouze v těch nejzávažnějších případech), míra úspěšnosti odvolání je výrazně nižší 
než u jakéhokoli jiného typu trestného činu (okolo 66% oproti průměru 92-95%)?


