
  

 
 
 
 
 

 
Milan Chovanec 

ministr vnitra 
 

V Praze  30. července 2014 
Č. j. : MV-103002-1/OBP-2014 
 

 
Vážený pane doktore,  
 

obdržel jsem Vaše podání ze dne 7. července, v němž poměrně zevrubně popisujete 

případ Mgr. Ing. Františka Steinera, Ph.D. a PhDr. Luďka Kuly, a současně mne a nejvyššímu 

státnímu zástupci kladete dva dotazy týkající se pochybení příslušných policistů a státních 

zástupců v této trestní věci. 

 

   Předně bych Vám rád sdělil, že sice stojím v čele Ministerstva vnitra, nicméně mne 

žádný právní titul neopravňuje k tomu, abych jakkoliv ingeroval do činnosti orgánů činných 

v trestním řízení nebo jakkoliv hodnotil jejich postup v konkrétních trestních věcech. Trestní 

řízení je vedeno pod dozorem státního zástupce, o vině pachatele je poté rozhodováno 

nezávislými soudy. Podle zákona o policii Ministerstvo vnitra vytváří podmínky pro plnění 

úkolů policie a policejní prezident ministrovi vnitra odpovídá za činnost policie. 

   

Já osobně i celé vedení Policie České republiky vítáme návrhy aktivních občanů, 

které jsou motivovány snahou zefektivnit výkon služby příslušníků Policie ČR. Těmto návrhům 

věnuje Policie ČR náležitou pozornost, která v odůvodněných případech vede ke změně 

interních normativních předpisů. V této souvislosti tedy vítám i podnět spolku, 

který zastupujete. 

 

Uplatňování regresních nároků vůči konkrétním příslušníkům Policie ČR 

za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup přísluší podle zákona č. 82/1998 Sb.,                                

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 



 2 

úředním postupem Ministerstvu spravedlnosti, nikoliv tedy Ministerstvu vnitra. V této 

souvislosti Vám však mohu sdělit, že podle informací Ministerstva vnitra je tento právní institut 

příslušným odborem Ministerstva spravedlnosti v praxi využíván. Zároveň nesmíme zapomínat, 

že trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů, tedy i příslušníků Policie ČR odhaluje                

a objasňuje Generální inspekce bezpečnostních sborů, jako nezávislý policejní orgán. Nelze 

tedy podle mého názoru paušálně hovořit o neodpovědnosti příslušníků Policie ČR. Nesdílím 

tedy Váš názor, že orgány činné v trestním řízení jsou nikým nekontrolovanou a nikomu 

nezodpovědnou skupinou osob.  

   

Trestní řízení jako jakákoliv lidská činnost se přirozeně neobejde bez lidských 

pochybení a omylů. Podstatné je, aby systém trestního řízení umožňoval dostatečnou ochranu 

proti těmto negativním jevům. Jsem přesvědčen o tom, že trestní řád tyto adekvátní prostředky 

obrany dotčeným osobám poskytuje, v některých případech jsou však podle mého názoru 

bohužel spojeny až s přílišnými časovými průtahy. 

 

 
 

S úctou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
 
JUDr. Tomáš SOKOL 
Sokolská tř. 60 
120 00 Praha 2 - Nové Město 

Milan Chovanec 
podepsáno elektronicky 
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