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1. Reorganizace – zefektivnění práce nebo ovládnutí elitní policie? 

Téma  reorganizace  policie  bylo  během  posledních  desíti  let  nejednou  otevřeno. Diskutovalo  se  o 

zahraničních zkušenostech či různých možnostech strukturálních změn.1 Shoda v této věci, co se týče 

rozsahu  a  potřebnosti  změn,  i  s ohledem  na  četná  rizika,  nepanovala.  Mezi  odpůrce  významné 

reorganizace  patřil  paradoxně  rovněž  současný  policejní  prezident  Tomáš  Tuhý,  který  ve  svém 

projektu před  jmenováním do  funkce uvedl:  „Organizační  strukturu není  třeba dále  reorganizovat. 

Policie  ČR má za  sebou dost  reorganizací a  tato  struktura  je obecně  shledávána  jako vhodná. Není 

třeba  riskovat  destabilizaci  další  reorganizací,  namísto  toho  je  nezbytné  vyjasnit  role  prvků  této 

organizační  struktury  a  dát  jim  potřebný  obsah.“2  Tento  postoj  policejního  prezidenta  byl  dále 

implementován do Koncepce Policie ČR do roku 2020, ve které se s žádnou významnou reorganizací 

nepočítalo. Tato koncepce byla v aktualizované podobě představena v květnu 2016. Ovšem za dva až 

tři týdny už bylo vše zcela jinak a v bleskovém tempu se začala připravovat reorganizace.  

Této  utajované  reorganizaci  se média  a  různí  komentátoři  věnovali  téměř  denně. Na  počátku  se 

hledala  odpověď  na  jednoduchou  otázku:  „Je  cílem  této  reorganizace  zefektivnění  práce,  nebo 

ovládnutí elitní policie?“ Následně se již pátralo po tom, kdo ve skutečnosti rozhodl o této bleskově 

reformě a čím zájmům naslouchá ministr vnitra Milan Chovanec.  

Snahu o zefektivnění práce policie uváděnou policejním prezidentem můžeme vyloučit jednoduchou 

úvahou.  Reorganizace  tak  významné  instituce,  jakou  je  policie,  vyžaduje  systematický  postup. Na 

počátku musí  vzniknout  analýza  dokládající,  že  reorganizace  je  vůbec  potřebná.  Teprve  následně 

může být zpracován návrh organizačního systému, analýza rizik, způsob komunikace a řízení a přesný 

časový plán. Nedílnou součástí  je vytvoření skupiny nezávislých expertů, která by plán reorganizace 

připomínkovala.  Samozřejmostí  je  pak  konzultace  takového  kroku  se  státními  zástupci,  řediteli 

dotčených  elitních  útvarů  či  členy  bezpečnostního  výboru  Poslanecké  sněmovny.  Tento  postup 

ovšem nebyl ani z minimální části naplněn. 

Rozhodnutí o policejní  reorganizaci bylo evidentně  rozhodnutím náhlým, které z logiky věci mohla 

vyvolat  neočekávaná  událost.  Bývalý  ředitel ÚOOZ  Robert  Šlachta  v této  věci  poukazuje  na  kauzu 

Beretta  z počátku  května  2016,3  která  se  týkala  rozsáhlých  úniků  a  obchodování  s informacemi 

z policejních  spisů.  V této  kauze  byl  také  obviněn  vysoce  postavený  detektiv  protikorupční  policie 

ÚOKFK  Radek  Holub.4  Svým  významem  kauza  Beretta  předčila  dřívější  citlivé  případy  a 

nejpravděpodobněji rozhodující mírou přispěla ke spuštění této zlovolné akce.   

Úniky informací z policejních spisů se dosud příliš neřešily, ačkoliv rozhodující měrou mohou zhatit či 

výrazně  zkomplikovat  vyšetřování  kauz.  Zabývat  by  se  jimi  teoreticky  měla  Generální  inspekce 

bezpečnostních sborů (GIBS), jejíž fungování je ovšem značně problematické. Poměrně výstižná jsou 

zde  slova  vrchní  státní  zástupkyně  Lenky  Bradáčové:  „GIBS  obdržela  v  posledních  třech  letech  33 

podnětů  k  prošetření  úniku  informací  z  protikorupční  policie,  inspekce  ale  nedokázala  rozkrýt  ani 

jeden podnět a u více než poloviny ani nezahájila práci.“5 Nutno navíc dodat, že právě kvůli únikům 

                                                            
1 http://www.ods.cz/clanek/12103‐diskusi‐o‐reorganizaci‐policie‐je‐treba‐zacit‐od‐zacatku‐znovu  
2 http://www.lidovky.cz/veletoc‐sefa‐policie‐0ls‐/zpravy‐domov.aspx?c=A160724_212038_ln_domov_ELE    
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/novym‐policejnim‐prezidentem‐se‐stal‐tomas‐tuhy_304083.html  
3 https://www.youtube.com/watch?v=QlPiEVS‐Djc  
4
 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/uooz‐spustil‐akci‐uvnitr‐policie‐zadrzel‐protikorupcniho‐detektiva‐‐
1612430      
5 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1822030‐sobotka‐policie‐mela‐slachtovi‐nabidnout‐misto‐ve‐statnich‐sluzbach  
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informací Lenka Bradáčová v dubnu 2016 odebrala ÚOKFK případ insolvenčních podvodů.6 Pokud by 

tedy snahy policejního prezidenta o zefektivnění práce policie byly upřímné,  tak by se nepochybně 

zaměřil na zavedení opatření omezující rizika úniků informací, které navrhují státní zástupci. Policejní 

reforma  jde  ovšem  proti  této  snaze  a  vedení  policejní  centrály  avizovalo,  že  chce mít  dostupné 

informace o všech kauzách. Robert Šlachta na rovinu sdělil, že policejní prezidium se pokoušelo od 

něho zjistit, na jakých kauzách pracuje a varovalo ho, aby se vyhnul vyšetřování některých případů.7 

Situace se stala o to více obtížná, když nezávislost úřadu, který by měl tato pochybení vyšetřovat – 

GIBS, zpochybnil dokonce i Ústavní soud.8  

Tuto  bleskovou  reorganizaci  doprovází  celá  řada  podezřelých  okolností,  které  jsou  popsány 

v samostatné kapitole. Nepochybně stojí za zmínku zjištění, že zatímco exředitel ÚOKFK Jaroslav Vild 

tvrdí,  že o  reorganizaci  se oficiálně od policejního prezidia dozvěděl na počátku  května 2016,9  tak 

naopak  exředitel ÚOOZ Robert  Šlachta  sdělil,  že první  informace  se neoficiálně dozvěděl na  konci 

května 2016 a bližší informace se dovídal až v červnu z médií10 Jak je možné slučovat dva elitní útvary 

a komunikovat pouze se zástupcem jednoho z nich?  

Se smutnou  ironií  lze říct, že naopak pozitivního hodnocení se reorganizace dočkala ze strany  Ivana 

Langera, u  kterého probíhala domovní prohlídka  v kauze Vidkun.11 Tento případ prošetřuje ÚOOZ. 

Informaci  o  reorganizaci  velice  vřele  na  svém  Twitteru  přijal  rovněž  lobbista  Ivo  Rittig,  který  je 

obviněn v kauzách, kterými se zabývá ÚOOZ.12 Zatímco někteří mediálně známí státní zástupci  jsou 

z reorganizace zděšeni, lobbisté a lidé trestně stíhání ji oslavují. Je snad třeba názornějšího důkazu o 

zvrácenosti či přímo o zločinnosti jednání ministra vnitra Chovance, policejního prezidenta Tuhého a 

jeho náměstka Laubeho?   

    

                                                            
6 http://www.lidovky.cz/kauza‐sisaka‐na‐protikorupcni‐policii‐konci‐pripad‐povedou‐hradecti‐kriminaliste‐gjo‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160406_103302_ln_domov_sij  
7 http://zpravy.idnes.cz/varovali‐me‐at‐nektere‐kauzy‐nedelam‐rika‐byvaly‐sef‐uooz‐slachta‐pyq‐
/domaci.aspx?c=A160707_082913_domaci_pku 
8 http://www.usoud.cz/aktualne/gibs‐nedostatecne‐vysetrila‐zasah‐policistu‐vuci‐osobe‐branici‐kaceni‐stromu‐v‐narod/  
9 http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/spoluprace‐policie‐a‐statniho‐zastupitelstvi‐by‐nemela‐byt‐o‐
osobnich‐kontaktech‐rika‐jaroslav‐vild‐‐1635950 
10 https://www.novinky.cz/domaci/405945‐slachta‐je‐znepokojeny‐reorganizaci‐o‐pripadnem‐odchodu‐se‐teprve‐
rozhodne.html 
11
 http://www.lidovky.cz/langer‐obvineni‐unikl‐hejtman‐rozboril‐ne‐otazky‐a‐odpovedi‐k‐operaci‐vidkun‐1st‐/zpravy‐

domov.aspx?c=A151020_154611_ln_domov_ogo  
12 http://zpravy.idnes.cz/uooz‐zasahuje‐v‐praze‐razie‐firma‐rittig‐ffv‐/domaci.aspx?c=A140926_102740_domaci_zt  



4 
 

2. Podezřelé a podstatné okolnosti reorganizace 

a) Policejní prezident ve svém projektu odmítal reorganizaci. 

Dne  13.  4.  2014  se  novým  policejním  prezidentem  stal  Tomáš  Tuhý.13  Předcházelo  tomu 

výběrové řízení, ve kterém Tomáš Tuhý předložil svůj projekt vývoje a řízení policie, ve kterém 

odmítl  jakoukoliv  reorganizaci. Na  straně 3  v  kapitole Oblast  koncepce  řízení doslova uvedl: 

„Organizační strukturu není třeba dále reorganizovat. Policie ČR má za sebou dost reorganizací 

a  tato  struktura  je  obecně  shledávána  jako  vhodná.  Není  třeba  riskovat  destabilizaci  další 

reorganizací, namísto toho je nezbytné vyjasnit role prvků této organizační struktury a dát jim 

potřebný obsah.“14 

b) Robert Šlachta měl prokazatelné nepřátele v řadách vlivných kontroverzních a obviněných osob, 

které  jeho útvar prošetřoval. Ze zveřejněných odposlechů  je zřejmé, že  Ivo Rittig a  jeho právníci 

hledali způsob, jak se Robertu Šlachtovi postavit. 

ÚOOZ prošetřoval kauzy spjaté s Ivem Rittigem. Nejednalo se pouze o řadu mediálně známých 

kauz pražského Dopravního podniku či kauzy kolem Jany Nagyové, ale například rovněž o méně 

známé  kauzy  značných  restitucí  v Praze,  kde  v rámci  vyšetřování  byly  zablokovány  rozsáhlé 

zrestituované pozemky.15 Ve zveřejněných odposleších dvorní advokát Iva Rittiga David Michal 

uvedl: „Já  jsem  jí  říkal, že  je přeci, kurva rozdíl,  jestli na nás  jedou tanky se Šlachtou na tom, 

nebo  jestli  prostě  pindá  nějaký  agent  zprava  zleva“16 ….  „já  jsem  jí  říkal:  heleďte,  teďka  na 

férovku, když musíme, Nečas řekne, že to máme všichni zabalit a vypadnout z Český republiky, 

tak jako co se děje, jde po nás jako Šlachta s brokovnicemi nebo co, kurva jako máme dělat?“17 

c) V květnu 2016 byla představena aktualizovaná podoba Koncepce policie ČR do roku 2020, která 

předpokládala zachování a vývoj obou elitních útvarů. Za dva týdny bylo vše jinak. 

Koncepce policie  ČR do  roku 2020,  která byla představena  v aktualizované podobě  v květnu 

2016, popisovala vývoj obou elitních útvarů ÚOOZ a ÚOKFK z hlediska personálního, finančního 

či  technického.  V této  aktualizované  podobě  se  mimo  jiných  věcí  zmiňovalo  „personální 

posílení stavů ÚOOZ“18, „vznik a personální posílení nového pracoviště v rámci ÚOOZ k zajištění 

odhalování  a  vyšetřování  nejzávažnějších  případů  kyberkriminality  na  celostátní  úrovni,“ 

„personální  posílení  ÚOOZ  pro  efektivní  součinnost  s  Národním  centrem  kybernetické 

bezpečnosti v Brně…“19 atd. 

d) Exředitel ÚOKFK byl  informován policejním prezidiem o  reorganizaci na počátku května 2016, 

zatímco exředitel ÚOOZ se o reorganizaci dozvěděl neoficiálně až na konci května.  

Exředitel ÚOKFK  Jaroslav Vild v rozhovoru pro Radiožurnál dne 26.  července 2016  sdělil:  „Já 

jsem  informaci  o  připravované  reorganizaci  (...)  se  dozvěděl  zhruba měsíc  před  tím,  než  ty 

                                                            
13 http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/novym‐policejnim‐prezidentem‐se‐stal‐tomas‐tuhy_304083.html  
14 http://www.lidovky.cz/veletoc‐sefa‐policie‐0ls‐/zpravy‐domov.aspx?c=A160724_212038_ln_domov_ELE  
15 http://www.cninp.cz/?p=1079  
16 https://www.novinky.cz/krimi/405166‐slachta‐po‐nas‐nejde‐delali‐si‐podle‐odposlechu‐nadeje‐rittig‐a‐spol.html  
17 https://www.novinky.cz/krimi/405166‐slachta‐po‐nas‐nejde‐delali‐si‐podle‐odposlechu‐nadeje‐rittig‐a‐spol.html  
18 Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020, strana 54 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/1757756‐
policie‐i‐1.pdf 
19 Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020, strana 55 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/1757756‐
policie‐i‐1.pdf  
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informace  se  objevily  na  veřejnosti  v  médiích.  Dozvěděl  jsem  se  jí  od  svého  přímého 

nadřízeného pana náměstka policejního prezidenta  Laubeho a bylo  to  tedy někdy  v průběhu 

května, řekněme.“20  

Naproti  tomu exředitel ÚOOZ Robert Šlachta se o  reorganizaci dozvěděl neoficiálně na konci 

května 2016, což potvrdil v rozhovoru pro Českou televizi.21  

Tento  rozdílný přístup k oběma  ředitelům útvarů  je značně podezřelý a nelogický.   O  to více 

nabourává tvrzení, že reorganizace byla dlouhodobě plánovaná.  

e) Reorganizace policie byla ohlášena, aniž by byla zpracována jediná analýza, souhrnný dokument, 

příslušné materiály či dokumenty. 

Dne  19.  července  2016  se  Ministerstvo  vnitra  a  policejní  prezidium  pokusilo  vypořádat 

připomínky  nejvyššího  státního  zástupce  Pavla  Zemana.22  Ten  v nich  také  sdělil,  že  nebyl 

s touto reorganizací dostatečně seznámen a že k ní chybí komplexní materiál. Reakce na tyto 

připomínky byly notně neuspokojivé. Následně Pavel Zeman hlasoval v rámci Rady vlády pro 

koordinaci  boje  s korupcí  pro  odložení  reorganizace mimo  jiné  z důvodu  chybějící  odborné 

debaty.23   

Nejvyšší státní zástupce hned ve své první připomínce uvedl: „Zdůrazňuji, že ze strany Policie 

České republiky nebyl doposud zaslán žádný ucelený materiál, který by připravované sloučení 

Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen „ÚOOZ“) a Útvaru odhalování korupce 

a  finanční  kriminality  (dále  jen  „ÚOKFK“)  podrobně  rozebíral,  vysvětlil  by  výhody  takového 

postupu,  obsahoval  podrobné  rozpracování  jednotlivých  kroků  v  personální  a  organizační 

oblasti k zamýšlenému postupu a především z pohledu státního zastupitelství se vypořádal se 

všemi návaznostmi na  trestní  řízení zpracovávaná  těmito útvary.“ Policejní prezidium na  tyto 

připomínky reagovalo slovy: „PČR překládá reorganizační změny podle  interních pravidel, tyto 

takový  materiál  nevyžadují.  Vznik  NCOZ  je  organizační  změna,  nikoliv  změna,  která 

předpokládá materiál takového druhu.“24 

O  doručení  jakýchkoliv  materiálů  k reorganizaci  se  neúspěšně  pokoušeli  státní  zástupci25  i 

jednotlivci – členové bezpečnostního výboru anebo například bývalá nejvyšší státní zástupkyně 

Marie Benešová. Ta následně s údivem sdělila, že žádný dokument k reorganizaci neexistuje.26  

 

                                                            
20 8 minuta, http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/spoluprace‐policie‐a‐statniho‐zastupitelstvi‐by‐
nemela‐byt‐o‐osobnich‐kontaktech‐rika‐jaroslav‐vild‐‐1635950  
21 https://www.novinky.cz/domaci/405945‐slachta‐je‐znepokojeny‐reorganizaci‐o‐pripadnem‐odchodu‐se‐teprve‐
rozhodne.html  
22 http://domaci.eurozpravy.cz/armada‐a‐policie/162590‐vnitro‐vyporada‐pripominky‐zemana‐k‐policejni‐reforme/  
23 Hlasování k usnesení NFPK, 25. července 2016, Lidové noviny 26. 7. 2016 „Policejní šachy štěpí protikorupční radu“, 
Lidové noviny 27. 7. 2016 „Chaos v protikorupční radě“ 
24 Vypořádání připomínek Nejvyššího státní zastupitelství ze strany Policejního prezidia. 19. 7. 2106 
25 http://www.lidovky.cz/zalobce‐zeman‐obsah‐reformy‐stale‐neznam‐ale‐dohodli‐jsme‐se‐ze‐pripominky‐vyporadaji‐g4r‐
/zpravy‐domov.aspx?c=A160615_173458_ln_domov_ele  
26 http://zpravy.idnes.cz/rozhovor‐s‐justicni‐expertkou‐cssd‐marii‐benesovou‐f9c‐
/domaci.aspx?c=A160715_2259731_domaci_jav  
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f) Ministerstvo  vnitra prokazatelně neuvedlo pravdivou  informací,  když na počátku  června 2016 

popřelo, že by se  jakákoliv reorganizace chystala. Urychlená příprava reorganizace probíhala tedy 

utajovaným způsobem.  

O chystané reorganizaci policie informovaly Lidové noviny a NFPK dne 2. června 2016. Tehdy se 

Ministerstvo  vnitra  k možné  reorganizaci  policie  vyjádřilo  slovy:  „Pokud  nějaké  organizační 

změny nastávají, vždy je včas zveřejňujeme. V tuto chvíli žádnou takovou zprávu nemáme.“27 

g)  Vrchní  státní  zastupitelství  v Olomouci  oznámilo,  že  prověřuje  případ,  ve  kterém  disponuje 

informacemi  nasvědčujícími,  že  reorganizace  policie  může  být  prováděná  s cílem  účelového 

rozprášení ÚOOZ.  

Krátce po oznámení reorganizace policie sdělilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci dne 10. 

června 2016, že disponuje  informacemi, které mohou nasvědčovat  tomu, že by  reorganizace 

mohla být prováděná s cílem odstranění ředitele ÚOOZ.28 V této věci si státní zástupci pozvali 

k výslechu policejního prezidenta  i  jeho náměstka Zdeňka  Laubeho. Později k nestandardním 

okolnostem kolem reorganizace vznikla i parlamentní vyšetřovací komise. 

„Nejzávažnější je skutečnost, že ze dvou našich trestních věcí vyplývá podezření, že už zhruba tři 

roky  zpátky  bylo  plánováno  sloučení  ÚOOZ  s  jiným  útvarem  policie  s  celorepublikovou 

působností. Cílem bylo elegantně se zbavit plukovníka Šlachty,“ sdělil náměstek olomouckého 

vrchního žalobce Pavel Komár.29 

h) Policejní prezidium rozhodlo, že od 1. srpna 2016 bude všem členům nové centrály přidáno na 

platu v průměru o pět tisíc korun. Tento krok se jeví jako snaha uplatit policisty, aby setrvali v nové 

centrály a „mlčeli“.   

V minulosti byl v elitních útvarech zpravidla značný problém na získání dodatečných prostředků 

– nemluvě o osobním ohodnocení. Hromadné navýšení mezd o pět tisíc Kč měsíčně na osobu30 

nebylo nijak dopředu ohlášené,  těžko  zde  lze hovořit o  jakémsi plánovaném  kroku. Naopak 

zcela se nabízí  jiné vysvětlení. Na podporu Roberta Šlachty byla během několika dnů sepsaná 

petice, kterou podepsalo 238 příslušníků ÚOOZ.31 Tato utajovaná reorganizace policie přinášela 

tedy  riziko,  že  z ÚOOZ  odejde  značný  počet  zkušených  detektivů. Masové  zvýšení  platu má 

tedy spíše charakter úplatku.   

i) Reorganizace policie podstatně zvýšila riziko úniků informací z policejních spisů. 

Klíčovým problémem při  řešení  zvlášť  citlivých  kauz  jsou úniky  informací  z policie. Nekalosti 

policistů  (včetně  vynášení  informací)  má  šetřit  Generální  inspekce  bezpečnostních  sborů 

(GIBS). O efektivnosti práce GIBS svědčí slova vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové: „GIBS 

obdržela  v  posledních  třech  letech  33  podnětů  k  prošetření  úniku  informací  z  protikorupční 

                                                            
27 http://www.lidovky.cz/jak‐se‐zbavit‐slachty‐policie‐chysta‐slouceni‐protimafianske‐a‐protikorupcni‐jednotky‐g58‐
/zpravy‐domov.aspx?c=A160601_190103_ln_domov_sij  
28 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/reorganizaci‐policie‐zacalo‐prosetrovat‐vrchni‐statni‐zastupitelstvi‐v‐
olomouci‐‐1622239  
29 http://domaci.ihned.cz/c1‐65327010‐robert‐slachta‐rezignoval‐slucovani‐elitnich‐policejnich‐utvaru‐spousti‐koalicni‐krizi  
30
 http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/v‐cesku‐zacne‐fungovat‐novy‐utvar‐proti‐zlocinu_392491.html  

31 http://domaci.ihned.cz/c1‐65333190‐stojime‐za‐nasim‐velitelem‐slachtou‐zastavte‐zmeny‐pise‐238‐detektivu‐
chovancovi		
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policie,  inspekce ale nedokázala rozkrýt ani  jeden podnět a u více než poloviny ani nezahájila 

práci.“32  

Při zvlášť citlivých kauzách, kterými se útvary ÚOOZ nebo ÚOKFK úspěšně zabývaly, byla přijata 

opatření proti únikům  informací. Jednalo se o nezadávání  informací o kauzách do centrálního 

systému  či  nepoužívání  některých  nástrojů  vedoucích  k zanechání  informací  o  zkoumaných 

kauzách. Špičky policie z toho byly mimořádně znepokojeny. Nevěděly, na čem jejich podřízení 

právě  pracují. Mimořádně  znepokojeny  byly  také  politické  špičky,  a  to  ze  stejného  důvodu.  

Zatímco u ÚOOZ končily  informace o probíhajících úkonech u  ředitele Roberta Šlachty, který 

své  nadřízené  již  neinformoval,  u ÚOKFK  takový  styl  práce  přijat  nebyl.  Ředitel  ÚOKFK  své 

nadřízené  o  práci  svých  lidí  řádně  informoval.  V  úspěšné  kauze  Davida  Ratha,33  kterou 

vyšetřoval  ÚOKFK,  však  vyšetřující  policisté  neinformovali  ani  ředitele  ÚOKFK,  ani  nikoho 

dalšího. A právě proto kauza byla úspěšně dotažena do konce. Naopak  jako  tragický přístup 

k vedení  vyšetřování  lze  zpozorovat  například  u  kauzy  insolvenčních  podvodů,  která  byla 

ÚOKFK  z důvodů  úniků  informací  odebrána.34  Nebo  úniky  v případě  kauzy  Opencard  (opět 

ÚOKFK),  jejichž důsledkem  je, že na vyšetřovatele a dozorující státní zástupkyni mířila  trestní 

oznámení ze strany parlamentní vyšetřovací komise, která se případem zabývala.35 

Není  tudíž  překvapením,  že Nejvyšší  státní  zastupitelství  ve  svých  připomínkách  ze  dne  19. 

července  2016  k policejní  reorganizaci  zvlášť  kladlo  důraz  na  opatření  zamezující  únikům 

informací  a  požadovalo  „zakotvení  v  interním  normativním  aktu  na  úrovni  Policie  České 

republiky  takových  podmínek,  aby  bylo  zabráněno  únikům  informací  (možnost  nevkládat 

informace  do  ETŘ,  respektovat  pokyn  státního  zástupce,  aby  v  konkrétní  věci  nebyly 

poskytovány  informace  až  do  případné  realizace  jinému  okruhu  osob,  než  přímým 

zpracovatelům a státnímu zástupci).“ 

Nové  vedení  policejní  centrály  (NCOZ)  se  ovšem  postavilo  proti  těmto  zjištěním  a 

doporučením a sdělilo, že vedení musí mít o všech kauzách podrobný přehled. Důkazem toho 

je  vyjádření  náměstka  nové  centrály NCOZ  a  bývalého  ředitele ÚOKFK  Jaroslava Vilda  (tedy 

toho  útvaru,  který  se  zvlášť  potýkal  s únikem  informací):  „Mám  zákonnou  povinnost 

kontrolovat své podřízené. Ve chvíli, kdy mi mojí podřízení odmítají poskytnout  informace, na 

čem pracují a čemu se věnují, tak si neumím přestavit, jak tuto zákonnou povinnost plním.“36 

j) Do výběrového řízení na šéfa nové centrály se přihlásil jediný zájemce. 

Dne 29. června 2016 týdeník Respekt informoval o tom, že do výběrového řízení na šéfa nové 

centrály NCOZ  se přihlásil  jediný  zájemce – Michal Mazánek,37 který byl  i následně vybrán a 

jmenován  ředitelem  NCOZ.  Takovýto  rychlý  průběh  výběru  právem  vzbuzuje  dojem,  že  o 

řediteli bylo předem rozhodnuto. Pokud ve výběrovém řízení neprobíhá žádná soutěž, pak se 

zpravidla jedná o prvek neprůhlednosti. 

                                                            
32 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1822030‐sobotka‐policie‐mela‐slachtovi‐nabidnout‐misto‐ve‐statnich‐sluzbach  
33 http://neovlivni.cz/uz‐zadny‐dalsi‐rath‐kdo‐bude‐po‐reorganizaci‐koukat‐policistum‐pod‐ruce/  
34 http://www.lidovky.cz/kauza‐sisaka‐na‐protikorupcni‐policii‐konci‐pripad‐povedou‐hradecti‐kriminaliste‐gjo‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160406_103302_ln_domov_sij  
35
 https://www.novinky.cz/domaci/353796‐komise‐k‐opencard‐poda‐trestni‐oznameni‐na‐policii‐a‐statni‐zastupkyni.html		

36 http://neovlivni.cz/uz‐zadny‐dalsi‐rath‐kdo‐bude‐po‐reorganizaci‐koukat‐policistum‐pod‐ruce/  
37 https://www.respekt.cz/politika/slachtu‐nahradi‐michal‐mazanek‐proc‐je‐to‐spatna‐zprava  
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k) Policejní prezidium a Ministerstvo vnitra zcela vypustilo komunikaci. 

Pomineme‐li  fakt,  že  na  počátku  června  2016  Ministerstvo  vnitra  popřelo,  že  by  se 

reorganizace  policie  chystala,  tak  následně  Ministerstvo  vnitra  a  Policejní  prezídium 

nekomunikovalo  směrem  k laické  ani  odborné  veřejnosti.  Během  tiskové  konference 

policejního  prezidia  dne  8.  června  2016  byly  zodpovězeny  jen  tři  vybrané  otázky.  Na  další 

tiskové  konferenci  Policejního prezídia dne  10.  června  2016 policejní prezident  Tomáš  Tuhý 

odmítl  jakoukoliv otázku odpovědět  a  tato  konference  trvala pouze několik minut.38 Během 

června 2016 Tomáš Tuhý a Milan Chovanec nijak nevysvětlili základní otázky vrchním státním 

zástupcům  ani  Nejvyššímu  státnímu  zastupitelství.39  Obdobně  základní  otázky  nebyly 

zodpovězeny  členům  ani  bezpečnostního  výboru  Poslanecké  sněmovny.  Policejní  prezídium 

poprvé odpovědělo na konkrétní otázky a připomínky až 19. července 2016 – jednalo se jakýsi 

pokus  o  vypořádání  připomínek  Nejvyššího  státního  zastupitelství.40  Nutno  zde  dodat,  že 

původně měla být reorganizace spuštěna již 1. července 2016.  

l) Vytvoření NCOZ bylo odstartováno dříve, než byla vytvořena kompletní organizační struktura. 

Chaotickou  situaci  ilustruje  fakt,  že  Policejní  prezídium  zaslalo  Nejvyššímu  státnímu 

zastupitelství  pouze  část  organizační  struktury  nové  centrály:  „Je  nutné  předeslat,  že 

organizační řád Národní centrály proti organizovanému zločinu byl zaslán zřejmě nekompletní, 

neboť  je  v  něm  blíže  popsána  toliko  struktura  spadající  pod  velení  náměstka  ředitele  pro 

výkon.“ Nejvyšší státní zastupitelství dále uvedlo, že se v systému řízení nové centrály některé 

odbory  se  svými  pravomocemi  vzájemně  překrývají,  překrývání  je  i  v místní  příslušnosti 

některých expozitur  a dále,  že některé  sekce  jsou  velice úzce  vymezené,  zatímco  jiné  sekce 

mají  velice  široký  záběr.  Nejvyšší  státní  zastupitelství  ve  své  připomínce  dále  navrhlo,  aby 

existovala zvlášť sekce daňové kriminality, sekce zaměřená proti praní špinavých peněz či sekce 

týkající  se  kriminality  při  čerpání  evropských  dotací.  NCOZ  ovšem  byla  spuštěna  se  čtyřmi 

základními sekcemi. Diskuze o organizační struktuře a počtu sekcí tak byla v podstatě zahájena 

až poté, co byla nová centrála spuštěna.    

m) Chybějící odborná debata 

Na  takto  významné  reorganizaci  by  se měla podílet  skupina  expertů. Doposud není  zřejmé, 

kteří odborníci  se  zabývali přípravou  této  reorganizaci.  Jisté  je,  že na expertní přípravě  této 

reorganizace  se  nepodíleli  státní  zástupci,  ředitelové  obou  elitních  útvarů,  členové 

bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny ani nezávislí experti. Dle dosavadních vyjádření 

se touto přípravou zabývali pouze zaměstnanci Policejního prezidia. 

n)  NCOZ  se  staví  negativně  k  prošetřování  kauz  spjatými  s policisty.  Takovýto  přístup  může 

způsobit nárůst kriminality ve složkách policie. 

Státní zastupitelství může podle § 157, odst. 2, písmeno b) trestního řádu přiřadit kauzu týkající 

se příslušníků policie rovněž jiné policejní složce nežli GIBSu, a to zvlášť v případě, že se kauza 

                                                            
38 http://www.lidovky.cz/tuhy‐pozada‐sobotku‐aby‐o‐situaci‐kolem‐reorganizace‐jednala‐bezpecnostni‐rada‐gc2‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160610_154659_ln_domov_ELE  
39
 http://www.lidovky.cz/zalobce‐zeman‐obsah‐reformy‐stale‐neznam‐ale‐dohodli‐jsme‐se‐ze‐pripominky‐vyporadaji‐g4r‐

/zpravy‐domov.aspx?c=A160615_173458_ln_domov_ele  
40 http://domaci.eurozpravy.cz/armada‐a‐policie/162590‐vnitro‐vyporada‐pripominky‐zemana‐k‐policejni‐reforme/		
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týká  osob  z GIBSu.  Státní  zástupci  mohou  zkrátka  přiřadit  kauzu  takovým  vyšetřovatelům, 

kterým  věří.  Je  tedy  zcela  logické,  že  kauzu  rozsáhlých  úniků  a  obchodování  s informacemi 

v kauze Beretta vyšetřoval ÚOOZ.41 Těsně před  reorganizaci přesunula Lenka Bradáčová  tuto 

kauzu  pod  Národní  protidrogovou  centrálu  s odůvodněním,  že  tuto  věc  nemůže  vyšetřovat 

GIBS.42 Nutno  zde dodat,  že  zpráva Nejvyššího  státního  zastupitelství  z července 2016 právě 

upozorňuje na to, že „nejvyšší patra policie jsou prorostlá zločinem“.43 

Nový ředitel NCOZ Michal Mazánek sdělil, že  jeho úřad nebude prošetřovat kauzy, ve kterých 

budou  figurovat příslušníci policie,  i když později připustil, že na žádost státního zástupce by 

musel k této věci přistoupit.44 K této věci se ovšem staví značně neochotně. 

o) Reorganizace byla provedena pod vlivem náhlého nikoliv plánovaného rozhodnutí. 

Na základě všech doposud zjištěných informací lze dojít k závěru, že rozhodnutí o reorganizaci 

bylo  náhlé,  nikoliv  plánované.  Náhlé  rozhodnutí  musela  způsobit  náhlá  událost  a  v této 

souvislosti  je  i  samým  exředitelem  Robertem  Šlachtou  nejčastěji  zmiňovaná  kauza  Beretta 

z května 2016.45 

p) Blesková reorganizace policie narušila motivaci a atmosféru u elitní policie. 

Dle mnohých svědectví někteří příslušníci elitní policie věnovali práci značně více času, než za 

který  byli  placeni.  Navíc  v případě,  že  pracovník  vidí  ve  své  práci  hluboký  smysl,  je  jeho 

produktivita  mnohem  vyšší.  Během  této  násilné  reorganizace  podepsalo  238  kriminalistů 

z ÚOOZ petici,  která odmítala  tuto  rychlou akci.46 Navíc  způsob,  komunikace navenek a  celý 

proces  značně  narušil  atmosféru  uvnitř  elitní  policie.  Výsledkem  je  demotivace  a  snížená 

výkonnost těchto elitních detektivů. 

 

   

                                                            
41 http://domaci.ihned.cz/c1‐65292540‐nejvyssi‐statni‐zastupce‐zeman‐se‐zastal‐bradacove‐je‐na‐zalobci‐kdo‐bude‐
vysetrovat‐dany‐pripad  
42 http://zpravy.aktualne.cz/domaci/mazanek‐citlivy‐pripad‐beretta‐se‐bude‐vysetrovat‐na‐
narodni/r~d402ab8054b611e6a77e002590604f2e  
43 https://www.novinky.cz/domaci/408503‐nejvyssi‐patra‐policie‐jsou‐prorostla‐zlocinem‐tvrdi‐zprava‐nejvyssiho‐zalobce‐
zemana.html  
44 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef‐policejniho‐superutvaru‐nechce‐vysetrovat‐ve‐vlastnich‐
r/r~e17f7afc561b11e6888a0025900fea04/  
45
 https://www.youtube.com/watch?v=QlPiEVS‐Djc  

46 http://domaci.ihned.cz/c1‐65333190‐stojime‐za‐nasim‐velitelem‐slachtou‐zastavte‐zmeny‐pise‐238‐detektivu‐
chovancovi		
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3. Chronologický souhrn události 

13. 4. 2014  

Novým policejním prezidentem se stal Tomáš Tuhý, který ve výběrovém řízení ve svém projektu jasně 

uvedl,  že  odmítá  jakoukoliv  rozsáhlou  reorganizaci. Na  straně  3  v kapitole Oblast  koncepce  řízení 

doslova  uvedl:  „Organizační  strukturu  není  třeba  dále  reorganizovat.  Policie  ČR má  za  sebou  dost 

reorganizací  a  tato  struktura  je  obecně  shledávána  jako  vhodná. Není  třeba  riskovat  destabilizaci 

další reorganizací, namísto toho  je nezbytné vyjasnit role prvků této organizační struktury a dát  jim 

potřebný obsah.“47 

 13. 1. 2016  

Vláda  projednala  novou  koncepci  policie  do  roku  2020,  ve  které  nepředpokládala  reorganizaci 

policejních útvarů. Dokonce uváděla, že je nezbytné zvýšit technické či finanční kapacity jednotlivých 

útvarů.48 

11. 5. 2016  

ÚOOZ pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze provedl rozsáhlou razii mířící do vnitřní 

struktury policie. Kauza se týká obchodování s informacemi z trestních spisů. Během této razie ÚOOZ 

zadržel  vysoce  postaveného  detektiva  ÚOKFK  Radka  Holuba,  bývalého  policistu  Igora  Gáborika  a 

celníka Pavla Šímu (kauza Beretta).49 

12. 5. 2016 

Detektivové  ÚOOZ  v souvislosti  s kauzou  obchodování  s informacemi  prohledali  kancelář městské 

státní zástupkyně Dagmar Máchové.50 

14. 5. 2016 

Soud poslal do vazby dva ze  tří obviněných v kauze obchodování  s informacemi z policejních  spisů. 

Obvinění jsou stíhání za zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplácení a neoprávněný 

přístup k počítačovému systému.51 

16. 5. 2016 

Městská  státní  zástupkyně  Dagmar  Máchová  přišla  kvůli  zásahu  policie  o  trestní  kauzy  a  byla 

přeřazena na netrestní úsek.52 

 

                                                            
47 http://www.lidovky.cz/veletoc‐sefa‐policie‐0ls‐/zpravy‐domov.aspx?c=A160724_212038_ln_domov_ELE    
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/novym‐policejnim‐prezidentem‐se‐stal‐tomas‐tuhy_304083.html  
48 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/policie‐chce‐do‐roku‐2020‐prijmout‐ctyri‐tisice‐lidi‐novou‐koncepci‐
projedna‐vlada‐‐1573438  
49 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/uooz‐spustil‐akci‐uvnitr‐policie‐zadrzel‐protikorupcniho‐detektiva‐‐
1612430     
50 http://www.lidovky.cz/uooz‐prohledava‐kancelar‐prazske‐mestske‐statni‐zastupkyne‐machove‐1ix‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160512_103258_ln_domov_ELE  
51 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1785629‐razie‐uooz‐dva‐z‐obvinenych‐poslal‐soud‐do‐vazby  

52 http://zpravy.idnes.cz/dagmar‐machova‐nedela‐trestni‐veci‐d5m‐/krimi.aspx?c=A160516_112330_krimi_cen  
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16. – 20. 5. 2016 

Týden  po  policejní  razii  v kauze  Beretta  se  dle  Roberta  Šlachty  zrodila  myšlenka  reorganizace 

policie.53 

Květen 2016 

V květnu  2016  byla  představena  aktualizovaná  podoba  koncepce  policie  ČR  do  roku  2020,  která 

předpokládala  zachování  obou  elitních  úvarů  policie  –  ÚOOZ  i  ÚOKFK.  O  tom  svědčí  citace 

z koncepce, ve které  je  zmiňováno  „personální posílení  stavů ÚOOZ“54,  "vznik a personální posílení 

nového  pracoviště  v rámci  ÚOOZ  k  zajištění  odhalování  a  vyšetřování  nejzávažnějších  případů 

kyberkriminality na celostátní úrovni“, „personální posílení ÚOOZ pro efektivní součinnost s Národním 

centrem kybernetické bezpečnosti v Brně…“55 atd.56 

23. – 27. 5. 2016 

Nejvyšší  státní  zástupce Pavel  Zeman  se poprvé dozvěděl o  chystané utajené  reorganizaci,  k níž 

nedostal žádné bližší informace.57 

2. 6. 2016 

Lidové noviny a NFPK zveřejnily informace o náhlé reorganizaci policie. Protimafiánský útvar ÚOOZ by 

se měl sloučit s protikorupční policií ÚOKFK.58 

2. 6. 2016 

Ministerstvo  vnitra  oznámilo,  že  netuší,  že  by  nějaká  reorganizace měla  nastat.  Doslova  sdělilo: 

„Pokud nějaké organizační změny nastávají, vždy je včas zveřejňujeme. V tuto chvíli žádnou takovou 

zprávu nemáme.“59 

8. 6. 2016 

Policejní  prezidium  poprvé  oficiálně  potvrdilo,  že  chystá  reorganizaci  a  uspořádalo  tiskovou 

konferenci.  Během  této  konference  poskytlo minimum  informaci  a  otázky mohli  položit  pouze  tři 

vybraní novináři.60    

 

 

                                                            
53 http://zpravy.idnes.cz/policie‐reorganizace‐slachta‐laube‐respekt‐fkn‐/domaci.aspx?c=A160619_202021_domaci_jkk  
54 Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020, strana 54 
55 Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020, strana 55  
56 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/1757756‐policie‐i‐1.pdf  
57 http://zpravy.idnes.cz/slouceni‐policejnich‐utvaru‐narodni‐kriminalni‐urad‐p0c‐
/domaci.aspx?c=A160602_091048_domaci_hro  
58 http://www.nfpk.cz/aktuality/4478    
http://www.lidovky.cz/jak‐se‐zbavit‐slachty‐policie‐chysta‐slouceni‐protimafianske‐a‐protikorupcni‐jednotky‐g58‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160601_190103_ln_domov_sij  
59 http://www.lidovky.cz/jak‐se‐zbavit‐slachty‐policie‐chysta‐slouceni‐protimafianske‐a‐protikorupcni‐jednotky‐g58‐
/zpravy‐domov.aspx?c=A160601_190103_ln_domov_sij  
60 http://zpravy.idnes.cz/centrala‐organizovany‐zlocin‐rozvoj‐policie‐do‐roku‐2020‐piq‐
/domaci.aspx?c=A160608_083148_domaci_pku		
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8. 6. 2016 

Členové bezpečnostního výboru Poslanecké  sněmovny měli projednávat Koncepci policie  ČR, která 

předpokládala  zachování  a  rozvoj  obou  policejních  útvarů.  Z důvodu  nastalé  situace  bylo  jednání 

chaotické. 

9. 6. 2016 

Proběhlo  jednání  Rady  vlády  pro  koordinaci  boje  s korupcí,  kdy  na  bod  programu  byla  v úvodu 

připsána  reorganizace  policie. Během  diskuze  k tomuto bodu byl předložen  tento návrh  usnesení: 

„Rada  vlády  pro  koordinaci  boje  s  korupcí  vyjadřuje  znepokojení  nad  způsobem,  kterým  je 

připravována  a  prezentována  v médiích  zásadní  reorganizace  Policie  ČR.“  Bohužel  toto  usnesení 

nebylo přijato a nejvyšší státní zástupce a nevládní organizace byly přehlasovány.61   

10. 6. 2016 

Vrchní  státní  zastupitelství  v Olomouci  oznámilo,  že  prověřuje  případ,  ve  kterém  disponuje 

informacemi  nasvědčujícími,  že  reorganizace  policie  může  být  prováděna  s cílem  účelového 

rozprášení ÚOOZ.62 

10. 6. 2016 

Policejní prezidium uspořádalo další tiskovou konferenci, která trvala pouze několik minut. Policejní 

prezident  na  ní  přečetl  připravené  prohlášení.  Položení  otázek  nebylo  připuštěno.  Různí  novináři 

popisovali situaci tak, že policejní prezident byl viditelně nervózní a zpocený.63 

14. 6. 2016 

Policejní prezident z pokynu ministra vnitra odložil reorganizaci policie o 1 měsíc.64 

15. 6. 2016 

Nejvyšší  státní  zástupce  Pavel  Zeman  zaslal  policejnímu  prezidentovi  celkově  třináct  připomínek, 

nicméně  zároveň  k tomu uvedl,  že  tyto připomínky připravil,  aniž by mu Ministerstvo  vnitra nebo 

policejní prezidium  reformu představilo. Pavlu Zemanovi  tedy nebyl k této  reformě doručen  žádný 

souhrnný materiál.65 

20. 6. 2016 

Ředitel  ostravské  ÚOOZ  Jiří  Komárek  sdělil,  že  policejní  prezident  Tomáš  Tuhý  je  podezřelý  z 

„brutálního úniku informací“.66 

 

                                                            
61 http://www.korupce.cz/scripts/detail.php?pgid=1059  
62 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/reorganizaci‐policie‐zacalo‐prosetrovat‐vrchni‐statni‐zastupitelstvi‐v‐
olomouci‐‐1622239  
63 http://www.lidovky.cz/tuhy‐pozada‐sobotku‐aby‐o‐situaci‐kolem‐reorganizace‐jednala‐bezpecnostni‐rada‐gc2‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160610_154659_ln_domov_ELE  
64 http://zpravy.idnes.cz/reorganizace‐policie‐se‐o‐mesic‐posune‐dh7‐/domaci.aspx?c=A160614_194741_domaci_kop     
65
 http://www.lidovky.cz/zalobce‐zeman‐obsah‐reformy‐stale‐neznam‐ale‐dohodli‐jsme‐se‐ze‐pripominky‐vyporadaji‐g4r‐

/zpravy‐domov.aspx?c=A160615_173458_ln_domov_ele  
66 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1822490‐sef‐ostravskeho‐uooz‐tuhy‐je‐podezrely‐z‐brutalniho‐uniku‐informaci		
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23. 6. 2016 

Během  mimořádného  jednání  bezpečnostního  výboru  nebylo  Robertu  Šlachtovi  umožněno  se 

vyjádřit k plánované reorganizaci policie.67   

28. 6.2016 

Poslanecké  sněmovna  zřídila  vyšetřovací  komisi  k nestandardním  okolnostem  kolem  reorganizace 

policie.68 

29. 6.2016 

Do výběrového řízení na ředitele nové centrály se přihlásil jediný zájemce – Michal Mazánek.69 

30. 6. 2016 

Členové  správní  rady  Nadačního  fondu  proti  korupci  vyzvali  ve  společném  prohlášení ministra 

vnitra Milana Chovance k odstoupení.70 

7. 7. 2016 

Robert Šlachta sdělil, že ohlášení reorganizace předcházelo období, kdy  lidé z policejního prezidia 

se pokoušeli od něho zjistit citlivé  informace o kauzách, kterými se ÚOOZ zabýval. Robert Šlachta 

měl být dokonce upozorněn, aby se některým případům nevěnoval.71    

9. 7. 2016 

Několik elitních detektivů ÚOOZ ohlásilo v souvislosti s reorganizací odchod do civilu.72   

19. 7. 2016 

Policejní prezídium a Ministerstvo vnitra se pokusilo vypořádat s připomínkami Nejvyššího státního 

zastupitelství.73 

25. 7. 2016 

Skončilo  hlasování  Rady  vlády  pro  koordinaci  boje  s korupcí  ohledně  usnesení,  které  navrhovalo 

odložení reorganizace do doby, než proběhne odborná diskuze a bude dokončena práce vyšetřovací 

komise. Hlasování  skončilo nerozhodně  9:9  a  toto usnesení  tedy nebylo přijato. V osmnáctičlenné 

                                                            
67 http://zpravy.idnes.cz/slachtovi‐nedali‐poslanci‐sanci‐aby‐pred‐nimi‐promluvil‐p2f‐
/domaci.aspx?c=A160623_125722_domaci_kop  
68 http://www.lidovky.cz/snemovna‐zridila‐vysetrovaci‐komisi‐k‐reorganizaci‐policie‐plb‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160628_195731_ln_domov_ELE  
69 http://www.lidovky.cz/snemovna‐zridila‐vysetrovaci‐komisi‐k‐reorganizaci‐policie‐plb‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160628_195731_ln_domov_ELE  
70 http://www.nfpk.cz/aktuality/4515  
71 http://zpravy.idnes.cz/varovali‐me‐at‐nektere‐kauzy‐nedelam‐rika‐byvaly‐sef‐uooz‐slachta‐pyq‐
/domaci.aspx?c=A160707_082913_domaci_pku  
72
 http://zpravy.idnes.cz/mazanek‐reorganizace‐policie‐uooz‐komarek‐odchody‐detektivu‐p58‐

/domaci.aspx?c=A160708_212223_domaci_rych  
73 http://domaci.eurozpravy.cz/armada‐a‐policie/162590‐vnitro‐vyporada‐pripominky‐zemana‐k‐policejni‐reforme/		
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Radě je nezbytná většina pro schválení usnesení. Byla to poslední šance k odložení reorganizace před 

jejím samotným zahájením.74 

27. 7. 2016 

Bývalý šéf ostravského ÚOOZ Komárek podal trestní oznámení na ministra vnitra Milana Chovance, 

policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho.75    

28. 7. 2016 

Vrchní  státní  zástupkyně  Lenka  Bradáčová  přesunula  kauzu  Beretta  z ÚOOZ  pod  Národní 

protidrogovou centrálu.76   

28. 7. 2016 

Vyšetřovací komise  téměř 9 hodin vyslýchala exředitele ÚOOZ Roberta Šlachtu a vrchního státního 

zástupce v Olomouci Ivo Ištvana.77 

29. 7. 2016 

Do médií unikly  informace z jednání vyšetřovací komise, podle kterých měl Robert Šlachta uvést, že 

„z telefonu blízkých policejního prezidenta unikaly informace z policejních spisů“.78 

1. 8. 2016 

Byla zahájena reorganizace elitních policejních útvarů a vytvořena nová centrála. 

 

   

                                                            
74 http://www.korupce.cz/scripts/detail.php?pgid=1059  
75 http://www.lidovky.cz/byvaly‐sef‐ostravske‐expozitury‐uooz‐podal‐trestni‐oznameni‐na‐chovance‐tuheho‐a‐laubeho‐
gwg‐/zpravy‐domov.aspx?c=A160727_123147_ln_domov_sk  
76 http://zpravy.aktualne.cz/domaci/mazanek‐citlivy‐pripad‐beretta‐se‐bude‐vysetrovat‐na‐
narodni/r~d402ab8054b611e6a77e002590604f2e/  
77 http://www.lidovky.cz/vysetrovaci‐komise‐k‐reorganizaci‐policie‐zacala‐s‐vyslechem‐istvana‐1kt‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A160728_143800_ln_domov_ELE  
78
 http://zpravy.aktualne.cz/domaci/z‐telefonu‐blizkeho‐spolupracovnika‐tuheho‐unikaly‐

informace/r~fefda222558311e69d46002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term
=position‐2  
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4. Vyjádření expertů k probíhající reorganizaci policie 

Záměrně v této části nejsou uváděni experti, kteří byli přímo dotčeni samotnou reorganizací.  

a) Karel Randák  

‐ bývalý ředitel civilní rozvědky, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci: 

„Předložený materiál nemá hlavu ani patu, což svědčí o bezradnosti lidí, kteří plán připravovali. 

Ono je totiž strašně těžké zdůvodnit takový plán něčím jiným než obecnými, hloupými frázemi. 

Vůbec se neví, jakým způsobem policisté budou rozděleni do pěti sekcí, kolik lidí ta která sekce 

bude mít. Vždyť protikorupční policie v nové struktuře zůstane de facto netknutá, což znamená, 

že bude mít kolem 400 členů. Kolik policistů ale bude čítat sekce pro boj s kyberzločinem? Pět 

šest  expertů? To by nešlo,  takže  vytrhnete  z  jiné  sekce  vyšetřovatele,  zařadíte  je do  kolonky 

kyberzločin a oni se to třeba doučí. Tím pádem ale rozbijete již existující funkční týmy, které se v 

současnosti  věnují  živým  kauzám.  Ministr  Chovanec  půjde  přesně  proti  svému  původnímu 

tvrzení,  že  se  změny  nedotknou  živých  kauz.  Samozřejmě,  že  reorganizace  se  živých  kauz 

dotkne.“79 

b) František Bublan  

‐ bývalý ministr vnitra, bývalý ředitel civilní rozvědky: 

„Samozřejmě dnes  to má  trochu  podtext  toho,  že  je  za  tím nějaká účelovost,  zvlášť  když  se 

mluvilo pouze o sloučení těch dvou útvarů. To se mi zdálo taky trošku jako účelové, ale jinak si 

myslím,  že  základní myšlenka  je  dobrá,  aby  útvary,  které mají  celorepublikovou  působnost, 

měly nějaké společné vedení.“80 

 „Já být na místě policejního prezidenta, když  toto nastalo,  tak bych  tu  reformu  ještě odložil, 

nechal bych nějakou větší diskusi. A možná, kdyby projevil nějakou velkorysost, protože Robert 

Šlachta  se  osvědčil  jako  vedoucí  policista. Navíc  ta  jeho  působnost  byla  dosti  široká,  někdy 

zasahoval  třeba  i do působnosti protikorupční policie.  Já bych Robertu Šlachtovi nabídl místo 

ředitele tohoto velkého útvaru a vidělo by se, jestli by se osvědčil, či nikoliv. Já myslím, že je to 

schopný  člověk.  Kdyby  se  postupovalo  tímto  směrem,  možná  bychom  se  vyhnuli  těmto 

problémům, které se potom přenášejí do politiky.“81 

c) Martin Fendrych  

‐ bývalý náměstek ministra vnitra, bývalý šéfredaktor týdeníku Respekt: 

„Co hraje ministr vnitra za hru? Zastavit rozjetý ÚOOZ. Jak  jsme psali,  je nebezpečný, protože 

ho právě ony sekretariáty nekontrolují, nemají od něj  informace. Byly doby, kdy ministr vnitra 

Gross  (ČSSD) pravidelně docházel na protikorupční policii pro  informace. Na ÚOOZ za Šlachty 

nemá smysl chodit. Nic nedá. Proto musí z kola ven.“82 

 

                                                            
79 http://ceskapozice.lidovky.cz/karel‐randak‐reorganizace‐policie‐se‐dotkne‐zivych‐kauz‐pjv‐
/tema.aspx?c=A160720_153445_pozice‐tema_lube  
80 http://www.blesk.cz/clanek/zpravy‐politika/400133/exministr‐bublan‐zmeny‐u‐policie‐jsem‐chtel‐taky‐ted‐zavani‐
ucelovosti.html  
81 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/je‐chyba‐ze‐se‐o‐reorganizaci‐policie‐nevedla‐vetsi‐diskuse‐rika‐byvaly‐
ministr‐vnitra‐bublan‐‐1622572  
82 http://nazory.aktualne.cz/komentare/nezavisla‐policie‐fuj‐chovanec‐likviduje‐slachtu‐a‐
uooz/r~ee3ac25e2eef11e682380025900fea04/  
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d) Miroslav Antl  

‐ bývalý náměstek policejního prezidenta, bývalý krajský státní zástupce: 

„Celé je to špatně (...). Není možné takové změny chystat potají. Navíc protimafiánský útvar je 

úspěšnou  jednotkou,  což  se  nedá  říct  o  ostatních  útvarech.  Znám  situaci.  Vytvářet  nad 

úspěšným  úřadem  další  ‚nadúřad‘,  to  nikdo  nemůže  vysvětlit.  Jde  o  to,  znechutit  výborně 

pracující policisty a současně mít kontrolu nad informacemi. Aby náhodou neutekly informace o 

chystaném stíhání nějakých politiků nebo dokonce členů vedení čehokoliv – a to nemyslím  jen 

jednu stranu.“83  

e) Karel Tichý  

‐  bývalý  důstojník  v protikorupční  policii,  který  šéfoval  týmu  zabývající  se  vyšetřováním  kmotra 

Františka Mrázka: 

„Všimněte si, že se ohledně té současné reorganizace ze strany policejního prezidia jen tiše mlčí 

o  tom,  jak bude  fungovat přenos  informací. Kdo komu bude  raportovat. Kdo bude vědět, na 

čem se právě pracuje.“84 

f) Václav Láska  

‐ bývalý vyšetřovatel, známý právník: 

„Podařilo  se, pane policejní prezidente.  Splnil  jste  letitý  sen  lidí  jako Rittig a  spol.  Splnil  jste 

jejich plán.  

Nicméně pro mě  jste přestal být prvním mužem policie. Ano  funkce Vám zůstává.  Já vím. Ale 

odjakživa jsem odmítal respektovat lidi, kteří dělají nemravné věci, jenom proto, že mají funkci 

a frčky. Koneckonců proto jsem kdysi sám od policie odešel.“85 

g) Jan Schneider  

‐ bezpečnostní expert: 

„Prostý  výklad  analýzy  chystané  reorganizace  tedy  naznačuje,  že  jediným  jejím  důvodem  by 

mohla být naprostá manažerská bezradnost a snaha předstírat odbornou řídící činnost. 

Výklad  z  hlediska  analýzy  zúčastněných  útvarů,  nebo  z  hlediska  analýzy  probíhajících  jevů 

neskýtá nic, co by nebylo možno odstranit při stávající struktuře. Muselo by však dojít k vysoce 

odbornému  a  v  zájmu  věci  vedenému  jednání  příslušných  policejních  funkcionářů  jak mezi 

sebou, tak i se státním zastupitelstvím. 

Výklad sofistikovaný, čtoucí mezi řádky, pak naznačuje, že by mohlo jít o snahu politiků nějak se 

dostat k policejnímu poznatkovému fondu. Vyloučit nelze ani ošklivou variantu, že reorganizace 

má  efektivně  utlumit  činnost  kriminální  policie  –  ovšemže  na  základě  zakázky  politického 

a/nebo kriminálního podsvětí (a nebyl by to první pokus).“86 

                                                            
83 V ČSSD bublá vzdor vůči policejní reformě, Lidové noviny, 14. 6. 2016 
84 http://neovlivni.cz/uz‐zadny‐dalsi‐rath‐kdo‐bude‐po‐reorganizaci‐koukat‐policistum‐pod‐ruce/  
85
 Právo s Láskou, 10. 6. 2016, Facebook 

86 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Jde‐o‐neco‐uplne‐jineho‐Jan‐Schneider‐naznacuje‐skryty‐duvod‐
zmen‐v‐policii‐kvuli‐kterym‐se‐kyve‐vlada‐440133  
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h) Jan Rytíř  

‐ právník a bývalý vyšetřovatel Policie ČR: 

„Můj  soukromý  názor  je,  že  jde  o  prasárnu  nejhrubších  zrn,  že  se  hraje  do  noty  nějakému 

mocenskému zájmu. Proč zasahovat a  slučovat něco, co  funguje? Stát potřebuje stabilitu, ne 

neustálé změny.“87 

i) Tomáš Almer  

‐ 12 let řídil Útvar zvláštních činnosti, 22 let pracoval na Ministerstvu vnitra 

„Můžete  najmout  systémového  inženýra  a  on  nakreslí  toho  nejlepšího  pavouka  s  nejlepšími 

vazbami a logistikou. Ale i tenhle člověk se musí bavit s lidmi, kterých se to týká. Jinak to dělat 

nejde. Musíte  zkoumat vnitřní kulturu organizace. Zvlášť když  jde o  slučování útvarů. Musíte 

zkoumat i psychické dopady, ti lidé pracují v nějaké atmosféře. A pominout to je fatální chyba.“ 

„Šlachta není  žádný blázen,  stejně  jako není blázen  šéf ostravské expozitury ÚOOZ Komárek. 

Policejní  prezident  Tuhý  Šlachtu  chválí,  ale  dokáže  ho  propustit  během  čtvrthodiny.  Tam  se 

musí odehrávat něco, co neumím pojmenovat.“88 

j) Leopold Černý  

‐ bývalý vedoucí odboru korupce ÚOKFK 

„Z mého  pohledu  to má  2  problematické momenty  tato  změna  nyní.  Zaprvé  ta  rychlost,  ta 

překotnost, kdy  je  to opravdu ze dne na den a nikdo o  tom nebyl  informován,  takový  šok. A 

druhá věc, a to mi připadá takové nekorektní ve vztahu k partnerům ke státním zástupcům, že 

o  tom  nebyli  předem  informování  a  tato  změna  nebyla  diskutována  a  nemohli  se  k tomu 

vyjádřit.“89 

                                                            
87 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Byvaly‐policejni‐vysetrovatel‐zcela‐vazne‐Reorganizace‐policie‐je‐
prasarna‐Hraje‐se‐do‐noty‐mocenskym‐zajmum‐Babis‐a‐Chovanec‐se‐neceho‐boji‐439826  
88
 http://archiv.ihned.cz/c1‐65355130‐slachta‐neni‐magor‐duvody‐proc‐chce‐vystoupit‐pred‐poslanci‐mohou‐byt‐vaznejsi‐

nez‐v‐pripade‐kubiceho‐rika‐expolicista‐almer  
89 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767‐studio‐ct24/216411058300610  
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