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Predhovor

Pojem "polícia" by sme všeobecne mohli chápať ako označenie
sily mierových dôstojníkov predstavujúcich represívnu zložku na
všeobecné udržiavanie poriadku v štáte, dodržiavanie zákonov
obyvateľmi a taktiež na ochranu práv a bezpečnosti občanov, ich
majetku a v neposlednom rade stíhanie páchateľov trestnej činnosti.
Veď už v roku 1829 Sir Richard Mayne napísal:
"Hlavným predpokladom účinnej polície je prevencia kriminality,
a tiež vypátranie a potrestanie páchateľov, ak už k spáchaniu
trestného činu došlo. A voči týmto cieľom musí byť nasmerované
všetko úsilie polície. Ochrana života a majetku, zachovanie
verejného poriadku a absencia trestného činu, ukážu, či boli tieto
snahy úspešné, a či bol dosiahnutý účel, ktorý jej bol určený."
Predkladaná kniha sa zaoberá problematikou dejín polície na
území vybraných krajín Európy. Nemôže a ani si nechce nárokovať
privilégiá samostatnej vedeckej štúdie. Pokúša sa len ozrejmiť
a zhrnúť zo zorného uhla moderných odborných policajných hľadísk
tie poznatky policajno-bezpečnostnej vedy, ktoré sa dotýkajú
policajných dejín.
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Má sa nimi získať prehľad o postupnom formovaní dnešnej polície.
Našou snahou bolo priblížiť fungovanie policajných zložiek na
našom území, ale aj v najväčších štátoch starého kontinentu. Pre jej
účely je dôležitých viacero aspektov a preto sme zobrali do úvahy nie
len geografické ukazovatele, ale aj ukazovatele, ktoré ovplyvňujú
jednotlivé historické prepojenie a politické vplyvy na vývoj polície
v Európe.
Táto úloha však nebola ľahká, nakoľko v priebehu dejín sa jednotlivé
usporiadania, či už išlo o štáty alebo iné formy usporiadania, menili
v rôznych rozsahoch. Preto odporúčame k hlbšiemu štúdiu tohto
odvetvia odbornú literatúru, na ktorú odkazujeme v rámci
poznámkového aparátu jednotlivých kapitol tejto knihy. Tieto texty
sú určené študentom nielen policajnej akadémie, ale aj študentom
práva a verejnej správy.
Náš primárny cieľ stanovený pri výbere tejto problematiky je do
určitej miery splnený, ale vzhľadom na rozsiahlu matériu a široké
spektrum možností pri jej spracovaní, bude téma dejín polície aj
naďalej predmetom nášho skúmania.
Bratislava, august 2015
JUDr. Eduard Kačík, CSc.
Bc. Jozef Makar
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I. K A P I T O L A
CHARAKTERISTIKA POJMU A FUNKCIE
POLÍCIE
1. Pojem polícia a jeho súvis s históriou a dejinami
polície
Pre vznik pojmu polícia existujú dve teórie. Prvou z nich je,
že na počiatku stálo grécke slovo “polis” označujúce mesto.
Z neho je odvodené latinské slovo “politia”, ktoré označuje verejnú
správu. Druhou z teórií je, že slovo polícia vzniklo ako latinizovaná
podoba gréckeho slova “politia”, pričom jeho zmysel nie je možné
presne ohraničiť. Jeho význam sa však pohybuje v intenciách
spôsobu organizácie spoločnosti, ktorá by mala zabezpečovať
verejnú moc. Slovo polícia, teda samotný pojem a formovanie
jeho významu malo nepochybne súvis i s Platónovým termínom
“politeia”, ktorého význam môžeme určiť ako poriadok na určitom
úseku správania sa v rámci určitého usporiadania.
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Leopardov slovník tiež uvádza význam výrazu “politio” občianstvo,
občiansky život, obecná správa, obecná činnosť, obecná správa
a zriadenie ale aj slobodná obec. Z toho je zrejmé, že význam slova
polícia mal v počiatkoch veľmi široký význam, ktorý sa
formoval najmä jeho prostredníctvom jeho vývoja.
Pojem polícia tiež bolo možné stotožniť s pojmom vnútorná
správa. Táto skutočnosť je zaujímavá z toho pohľadu, že dnes
je polícia v rámci štruktúry v rámci ministerstiev zaradená pod
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Teda význam pojmu
polícia už na jeho počiatku korešpondoval s jeho dnešným
významom.
V súčasnosti je možné pojem polícia charakterizovať z rôznych
pohľadov, jedným z nich je spôsob, ktorým pojem polícia
charakterizujú právne predpisy. V prostredí Slovenskej republiky
charakterizuje políciu, resp. policajný zbor zákon č. 171/1992 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
,,zákon o Policajnom zbore”).
Uvedený právny predpis charakterizuje pojem polícia, ktorý je
možné stotožniť s pojmom policajný zbor prostredníctvom
ustanovenia § 1 ods. 1
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Úvodné nasledovne:
,,Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy
vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti
vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem
a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných
záväzkov Slovenskej republiky.“
Pod pojem polícia je nepochybne možné tiež zaradiť
obecnú políciu, ktorú charakterizuje zákon č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
,,zákon o obecnej polícii”) prostredníctvom ustanovenia § 2 ods. 1
nasledovne:
,,Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní
obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia
v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí
starostu obce.”
Zaujímavým faktom však tiež je ako polícia charakterizuje sama
seba, pričom sme na tieto účely použili stránku Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky takto:
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Policajný zbor
 spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri
ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb
a pri ochrane majetku,
 odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
 spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov,
nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov
z trestnej činnosti,
 vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené
vyšetrovanie o trestných činoch,
 vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
 zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej
republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu Ústavného
súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej
republiky a ďalších osôb určených zákonom alebo vládou,
 zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov
určených zákonom alebo vládou a spolupôsobí pri fyzickej
ochrane jadrových zariadení,
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 zabezpečuje ochranu štátnej hranice, ak osobitný predpis
neustanovuje inak,
 spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol
porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
 dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
a spolupôsobí pri jej riadení,
 odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak
ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje
a prejednáva,
 vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach
 poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi
a chránenému svedkovi,
 vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť,
 spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva,
 plní úlohy štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovujú
osobitné predpisy,
 plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti
ustanovenej zákonom.”1

1

www.minv.sk/?PZ_SR
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Mestská polícia taktiež prostredníctvom svojej webovej stránky
charakterizuje pojem polícia zo svojho uhľa pohľadu nasledovne:
,,Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je poriadkový
útvar, ktorý zriadilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným
nariadením č. 3/1991 na základe zákona 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov. Mestskú políciu tvorí päť
okrskových staníc, Stanica zásahu PCO, Stanica jazdeckej polície
a kynológie s celomestskou pôsobnosťou, sekretariát, vnútornoorganizačné oddelenie a ekonomické oddelenie.“2
Pre účely tejto knihy sme z mnohých mestských polícií, resp.
obecných polícií vybrali mestskú políciu hlavného mesta
Bratislava. Samozrejme ešte je možné vymedziť ďalšie
pojmologické ukazovatele ako charakterizácia polície z hľadiska
železničnej polície a iných parciálnych zložiek polície. Takéto
široké vymedzenie by však z pohľadu rozsahu nebolo účelné.
Vo všeobecnosti je však možné povedať, že samotný pojem
polícia je možné i z hľadiska pojmológie vnímať v rôznych
pohľadov. V prvom rade ide o pohľad na pojem polícia ako
súhrn rôznych činností, ktoré dnes polícia vykonáva.

2

www.mestskapolicia.bratislava.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=700011&id_u=10
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V druhom rade je možné pojem polícia vnímať inštitucionálne ako
organizáciu. Ale existuje mnoho iných na základe celého spektra
kritérií. V druhom rade je treba zdôrazniť, že samotný pojem
polícia svoj význam rozširoval nie vplyvom samotného času ako
veličiny, alebo vývojom jazyka ale práve konkretizáciou
a rozširovaním pôsobností a právomocí polície ako ju poznáme dnes.

2. Historický vývoj pojmu polícia
Mnohotvárnosť policajných organizácií je historicky podmienená.
Samotná inštitúcia polície sa vyvíjala a menila. Polícia jedného
obdobia bola iná než polícia obdobia predošlého. Menili sa aj jej
povinnosti a právomoci. Niekedy boli právomoci širšie a inokedy
užšie. Postupne vznikli tri základné civilizačné modely polície:
- staroveká, stredoveká a novoveká, ktoré môžu byť vnútorne ďalej
členené. Ale ani tím nie je problém uzatvorený.
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Ešte skôr, než vznikla prvá staroveká policajná organizácia, sa v
lone rodových a neskoršie kmeňových spoločností zrodili
jednotlivé policajné funkcie. Niektoré sa vytvárali spolu
s ľudskou spoločnosťou, iné až na vyššom stupni jej organizovanosti
- pred 10 000 až 12 000 rokov.3
Jednoznačne najstaršia bola strážna,

respektíve hliadková

činnosť. Relatívne najmladšia bola hospodársko - kontrolná a
dozorná činnosť, tak typická pre antickú, stredovekú a dlho i
novovekú políciu.
Na vznik policajných funkcií tak bez závažnejších problémov
naviazal vznik prvých už skutočne policajných organizácií.
Boli postupne vytvárané pred 4000 až 5000 rokmi. Vznikali
spoločne s ustanovovaním štátu a štátnej moci.

3

SKULOVÁ, S., Správa policie v současné právní úpravě, Masarykova univerzita,
Brno, 1993. s. 13
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Stredovek predstavoval úpadok polície. Jej tradície uchovávali len
väčšie mestá, ktoré si pre svoju ochranu vytvárali nočné stráže a
hliadky. Celoštátna polícia dlho neexistovala. Policajné právomoci
v tej dobe vykonávali feudáli.
Obrodu a znovuzrodenie polície priniesol až novovek. Bol
spätý so snahou o vytvorenie absolutistických štátov, riadených
z jedného centra.4
Prvú modernú políciu založili v roku 1667 vo Francúzsku. Polícia
bola poštátnená a podriadená panovníkovi.5

4

Tamtiež
MACEK, P., FILÁK, A., Základy teórie policajně bezpečnostní činnosti, Police
History, Praha, 2004, s. 60.
5
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3. Právny základ policajnej činnosti
Polícia je verejným orgánom, ktorý musí vzniknúť na základe
zákona. Policajné operácie sa musia vždy vykonávať v súlade s
národným právom a s tými medzinárodnými normami, ktoré štát
prijal.
Legislatíva upravujúca postavenie a pôsobnosť polície musí byť
prístupná verejnosti a dostatočne jasná a presná a ak treba musí byť
doplnená ďalšími jasnými normatívnymi aktmi prístupnými
verejnosti.6
Policajný personál musí spadať pod pôsobnosť tej istej
legislatívy ako obyčajní občania a výnimky môžu byť
ustanovené len pre účely dosahovania potrebnej účinnosti polície
v demokratickej spoločnosti. Táto časť zakotvuje právny základ
polície ako inštitúcie a celej jej pôsobnosti v právnom štáte. Sú tu
obsiahnuté aj právne požiadavky odvodené z Európskeho dohovoru
o ľudských právach a s ním spojenej judikatúry. Články 2 až 5
zhrňujú niektoré zo zásad obsiahnutých v pojme vlády zákona vo
vzťahu k polícii.

6

Bližšie pozri: www.europarl.europa.eu
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4. Delenie polície
Najdôležitejší rozdiel z hľadiska kompetencií a obsahu (v tom
zmysle, že štát a obec obstarávajú obsahovo rôzne policajné
odvetvia) je medzi políciou štátnou a miestnou.
Štátna polícia je riadená ústrednými orgánmi štátnej správy,
prevažne ministerstvom vnútra a jej činnosti sú financované zo
štátneho rozpočtu.
Miestna (municipálna) polícia je potom podriadená miestnym
orgánom samosprávy a z prevažnej väčšiny sú jej činnosti hradené
z mestského rozpočtu, resp. z rozpočtu obce.7
Významné je aj delenie polície zo štrukturálneho hľadiska:
 horizontálne
 vertikálne
Horizontálne hľadisko určuje počet a druh policajných orgánov
v danom štáte, oblasti, resp. území.
Vertikálne hľadisko určuje stupeň podriadenosti jednotlivých
policajných inštitúcii vo vzťahu k ústrednému orgánu štátnej správy
7

BERŽI, L., KAČÍK, E.: Polícia a jej pojem vo vývoji štátu a práva, Bratislava, 1993, s.
50-56
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s pôsobnosťou v oblasti, v ktorej policajné zložky vykonávajú svoje
právomoci.
Systémy policajného mechanizmu môžeme rozdeliť do troch
modelov:
 centralizovaný
 polo centralizovaný
 decentralizovaný
Centralizovaný model – typickým znakom je podriadenosť
policajného mechanizmu jednému ústrednému orgánu štátnej
správy, zvyčajne sa jedná o ministerstvo vnútra. Na celoštátnej
úrovni existuje jediná organizácia, ktorá sa ďalej delí na
rozličné zložky a útvary, avšak tieto majú stanovený
obmedzený okruh právomocí. Najvýraznejším predstaviteľom
tohto modelu je Francúzsko, avšak ani tu sa tento model nevyznačuje
všetkými jeho charakteristickými vlastnosťami. Vo francúzskom
systéme obecné a štátne úrady vykonávajú spravidla obsahovo
rovnakú policajnú agendu, ale s rôznou územnou pôsobnosťou.

19

Činnosťami polície rozumieme právnym poriadkom upravený
a aprobovaný procesný postup orgánov polície. Činnosti polície
zasahujú v súčasnosti už skoro do každej oblasti štátnej správy
a v súvislosti s rastúcim trendom zasahovania štátu do širokého
spektra spoločenských oblastí ako sú napr. školstvo, životné
prostredie, veda či výskum sa ich činnosti naďalej rozširujú.
Ďalšou dôležitou formou delenia polície z hľadiska kompetencií
a právomocí je rozdelenie na zložky:
- poriadkovej polície
- kriminálnej polície
- politickej polície
- riadiace
- zabezpečovacie
- administratívne zložky
Tieto zložky sú potom vo väčšine prípadov ďalej rozvetvené
o rôzne špecializované služby a rezortné oddiely. Toto členenie sa
však vo formálnej organizácií špecifického policajného zboru
odraziť nemusí, nakoľko jednej zložke môžu byť pridelené
kompetencie viacerých iných zložiek, napr. poriadkovej polície
budú pridelené kompetencie aj v oblasti riadiacej činnosti.
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Decentralizovaný model – najvýraznejším predstaviteľom tohto
modelu sú Spojené štáty americké. Pre tento model je
príznačným, že vedľa seba existuje niekoľko vzájomne
nezávislých policajných organizácií a vývoj policajných zložiek
vznikal zdola, t.j. hlavnú úlohu v jeho vytváraní zohrali obce.
V štáte neexistuje centralistický orgán, ktorý by bol nadriadený
ostatným policajným orgánom, resp. že by niesol primárnu
zodpovednosť za činnosti a úlohy polície. To znamená, že policajné
zložky sú rozdelené na:
- národnú úroveň
- celoštátnu úroveň
- miestnu úroveň.8
Medzi úlohy poriadkovej polície patrí zabezpečovanie ochrany
verejného poriadku. Pod týmto máme na mysli ochranu poriadku
v najširšom zmysle slova, ako napr. riadenie dopravy,
zabezpečovanie poriadku a pokojného občianskeho spolunažívania
na verejných priestranstvách a v súkromí, zabezpečovanie
bezpečnosti pri verejných podujatiach, spolupôsobenie pri ochrane

8

CORDNER W. G.: Police Administration, Routledge, New York, 2014, str. 311,
ISBN: 978-13175241236
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základných práv a slobôd, najmä pri ochrane zdravia, osobnej
slobody, života a pri ochrane majetku, odhaľovanie priestupkov
a zisťovanie ich páchateľov, spolupôsobenie pri pátraní po osobách
a pri pátraní po veciach. V Slovenskej republike plnia úlohy
poriadkovej polície jednotlivé obvodné oddelenia a policajné stanice
okresného riaditeľstva Policajného zboru, odboru poriadkovej
polície. Sú podriadené prezídiu Policajného zboru a ústredným
orgánom štátnej správy v tomto sektore je Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky.9
Medzi úlohy kriminálnej polície patrí najmä ochrana
hospodárskych a majetkových záujmov štátu a obyvateľstva, ochrana
života, zdravia a bezpečnosti občanov, plnenie úloh národného centra
na úseku boja proti trestnej činnosti falšovania a pozmeňovania
peňazí, cenných papierov a všeobecne verejných listín, riadenie
a kontrola odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania trestných
činov, angažovanie sa pri objasňovaní organizovanej trestnej
činnosti, výkon operatívno-pátracích činností v prípadoch závažnej
trestnej činnosti.

9

Služba poriadkovej polície Policajného zboru – Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky: www.minv.sk/?informacie-1
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Politická polícia vykonáva najmä dozor nad nelegálnou
činnosťou politických strán, hnutí a organizácií, riadi
a zabezpečuje boj proti teroristickým skupinám a osobám,
zabezpečuje ochranu ústavy a zákonov štátu pred ich
porušovaním cudzími štátmi na vlastnom území.
Najznámejšou a najvýznamnejšou zložkou politickej polície je
tajná polícia. Jej úlohou je výzvedná činnosť, operuje v utajení,
mimo dohľad verejnosti a právnych predpisov, často krát na
hranici zákonnosti.10
Medzi najznámejšie zložky tajnej polície patrili napr.:
 ŠTB (Štátna bezpečnosť v ČSSR – medzi rokmi 19451990),
 ÁVO (Államvédelmi Osztály – Štátne ochranné oddelenie
v Maďarsku – medzi rokmi 1946 -1989),
 Gestapo (Geheime Staatspolizei v Nemecku – v rokoch
1933–1945),

10

MCCORMICK, K.R.E., VISANO,L.A.: Understanding Policing, Toronto, 1992, str.
284-285, ISBN: 978-1551300054
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 Stasi (Ministerium für Staatssicherheit vo východnom
Nemecku – v rokoch 1950-1989)
 KGB (Výbor pre štátnu bezpečnosť v Sovietskom zväze –
v rokoch 1954-1991),
 CIA (Central Intelligence Agency v USA – od roku 1947 –
súčasnosť)
Medzi riadiace, zabezpečovacie a administratívne zložky
patrí spravidla ústredné centrum riadenia, ktoré je vo väčšine
prípadov označené ako ministerstvo vnútra, a miestne útvary,
jednotky či stanice polície. Medzi hlavné úlohy ministerstva vnútra
patrí pôsobenie vo sfére zvyšovania účinnosti a efektívnosti boja
s kriminalitou, najmä koordináciou jednotlivých opatrení a aktivít
v oblasti boja proti zločinnosti, ďalej zabezpečuje plnenie
a resadzovanie programových dokumentov v oblasti boja
s kriminalitou prostredníctvom jednotlivých ústredných orgánov
štátnej správy, či iných orgánov, úradov, alebo inštitúcií, hodnotí
analýzy stavu zločinnosti a jeho vývoja, dôsledky určitých opatrení
na kriminalitu a s ňou spojené negatívne sociálne javy, ale hlavne
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je hlavným iniciátorom legislatívnych návrhov v oblasti riešenia boja
s kriminalitou.11
Právny poriadok Slovenskej republiky nedisponuje legálnou
definíciou pojmu polícia a v zmysle vyššie uvedených skutočností,
plní funkcie polície jedna hlavná zložka, ktorou je Policajný zbor
Slovenskej republiky, ktorý sa ďalej delí na organizačné zložky.
Podľa ustanovenia § 1 ods.1) zákona č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore:
„Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní
úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti
zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných
foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú
z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.“ [Národná rada
Slovenskej republiky: Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,
Bratislava, 1993]

11

Ministerstvo vnútra – Úlohy koordinačného orgánu:
www.minv.sk/?MEKO_ulohy
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II. K A P I T O L A
ČESKOSLOVENSKO

1. Organizácia Československej polície
po roku 1918

Organizácia bezpečnostnej služby v Československej republike
bola spätá s výkonom správy bývalej Rakúsko - Uhorskej monarchie.
V roku 1754 zriadila cisárovna Mária Terézia vo Viedni úrad
policajných komisárov, ktorý bol v roku 1772 cisárom Jozefom II.
prebudovaný na policajné riaditeľstvo. Podľa vzoru tohto úradu bolo
v roku 1784 zriadené policajné riaditeľstvo v Prahe, Brne
a Bratislave. V Košiciach bolo zriadené policajné komisárstvo.
V ostatných mestách a na vidieku prislúchal výkon bezpečnostnej
služby vrchnosti a mestským obciam. Obecným zriadením českým
z roku 1864 bol výkon bezpečnostnej služby uložený obciam.
V 50. a 60. rokoch 19. storočia sa na území, v tejto dobe už bývalej,
rakúskej monarchie organizovalo žandárstvo.
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Žandárstvo bolo vtedy podriadené najvyššiemu policajnému
a dvorskému úradu ministerstva vnútra. Na tejto základni bola
budovaná organizácia bezpečnostného aparátu Československej
republiky. 12
V novej republike sa v podstate zachoval systém Rakúsko Uhorska, ako dokladá Macek s Uhlíř:
"Vlastný výkon bezpečnostnej služby bol rozdelený medzi žandárstvo
v teréne a políciu v mestách, ktorá bola buď štátna, alebo komunálna
(mestská, obecná)“.
V podstate tak bol zachovaný rakúsky systém, kedy žandárstvo
podporované komunálnou políciou plnilo úlohy na vidieku a štátnej
polície v štatutárnych mestách. Neskôr dochádzalo k procesu
zoštátnenia policajnej správy. Postupné vytváranie nového
bezpečnostného aparátu sa dialo na základe zákonných opatrení NS
formou vládnych nariadení. Vnútorná organizácia bezpečnostných
zložiek a ich činnosť boli stanovené a upravované internými
predpismi Ministerstva vnútra. Medzi úradmi s policajnými
právomocami sa zaradovali zemské úrady, štátne policajné úrady

12

www.valka.cz/clanek_14486.html
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a obce. Vedľa toho existovali úrady so špeciálnymi policajnými
právomocami (banské, plavebné, železničné atď.). 13
S postupným vývojom štátu dochádzalo aj k zdokonaľovaniu
a špecializácií jednotlivých štátnych zložiek. Vedľa vojsk začali
vznikať samostatné bezpečnostné zbory, ktoré mali na starosť
ochranu vnútorného poriadku. 14
Za éry prvej republiky sa polícia delila na dve zložky a to ZUSB,
teda Zboru uniformovanej strážnej bezpečnosti a ZNSB, teda Zboru
neuniformovanej strážnej bezpečnosti. Rozdelenie polície výstižne
zachytil Uhlíř:
"Až do roku 1945, nezávisle na premenách štátnych zriadení, boli
zavedené na našom území dva typy policajných zborov (od 19.
storočia sa vedľa nich vyskytuje i žandárstvo). Na jednej strane to
bola štátna polícia, na druhej strane väčšie množstvo mestských

a obecných polícií, pre ktoré sa za I. republiky užívalo sumárne
označenie komunálne polície. Podobne je tomu od začiatku 90. rokov
20. storočia ... "15

13

MACEK, P., UHLÍŘ, L., Dějiny policie a četnictva II. Československá republika
(1918 - 1939). Police History, Praha 1999, s. 19.
14
MACEK, P., UHLÍŘ, L., Dějiny policie a četnictva II. Československá republika
(1918 - 1939). Police History, Praha 1999, s. 19.
15
UHLÍŘ, L., Dějiny evropských policejních sborů. Police History, Praha 2007, s.
13.
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O udržiavanie poriadku v štáte sa teda staralo niekoľko zložiek.
Rozdelenie ich kompetencií načrtol Macek a Uhlíř takto:
"Udržiavanie verejného poriadku, pokoja a bezpečnosti v rámci
územia celého štátu bolo úlohou štátu a štát sa ju snažil splniť tak, že
potrebné bezpečnostné úlohy zabezpečoval zásadne vlastnými
orgánmi.“
Tieto úlohy boli vykonávané:
a) v prevažnej miere okresnými politickými úradmi, tj.
bezpečnostnými úradmi prvej stolice a žandárstva, ktoré im bolo
podriadené
b) menšie mierou štátnymi policajnými úradmi a policajnými
orgánmi im pridelenými, a to v úradných obvodoch, ktoré boli týmto
úradom prikázané.16
Z toho teda vyplývalo okrem iného aj to, že žandárstvo
vykonávalo verejnú bezpečnostnú službu mimo územia
autonómnych miest, ale v prípade potreby mohlo pôsobiť aj tam. 17

16

MACEK, P., UHLÍŘ, L., Dějiny policie a četnictva II. Československá republika
(1918 - 1939). Police History, Praha 1999, s. 40.
17
MACEK, P., UHLÍŘ, L., Dějiny policie a četnictva II. Československá republika
(1918 - 1939). Police History, Praha 1999, s. 40.
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Dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika.
Budovanie československého štátneho aparátu a reorganizácia
štátnych orgánov, ich urýchlená aktivizácia (najmä bezpečnostných
zložiek) sa uskutočňovala v nových demokratických podmienkach. 18
Vznik Československa, ktorého charakter bol nepochybne
"kvalitatívne vyššou" formou štátu a vlády v porovnaní
s monarchisticko konštitučným režimom Rakúsko - Uhorskej
monarchie, bol však poznačený ešte mnohými prežitkami z obdobia
dualistického štátoprávneho usporiadania vo všetkých oblastiach
spoločenského života.19 Úsilie vládnucej koalície od prvých dní
existencie samostatného československého štátu bolo zamerané na
budovanie spoľahlivých mocenských orgánov, najmä orgánov
verejnej správy.
Prvým aktom orgánu domáceho odboja, Československého
Národného výboru v Prahe bolo vydanie tzv. recepčnej normy,
zákona č. 11/1918 Zb. z. a n., ktorý v podstate prevzal existujúci
štátny aparát.20

18

BIANCHI, L., Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu,
II.
diel, Bratislava SAV, 1974, s. 42-155.
19
BIANCHI, L., Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu,
II.
diel, Bratislava SAV, 1974, s. 42-155.
20
VANĚCEK, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Praha 1974, s.
369-401.
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Tým si vedúci činitelia parlamentu a vlády zabezpečili prechod
politickej moci do svojich rúk cestou právnej kontinuity s bývalým
rakúskym a uhorských právnym poriadkom.21
Recepčnou normou z roku 1918 prebral novovzniknutý štátny
útvar, Československo, všetky dovtedajšie inštitúcie v záujme
zachovania kontinuity. V celej republike bol tak prevzatý
predlitavský model polície.
V kontexte dobových udalostí však dovtedajší početný stav
nemohol postačovať na udržanie dobrej bezpečnostnej situácie.
Preto boli policajné stavy mimoriadne rozširované, hlavne stavy
neuniformovaných príslušníkov. Len pre ilustráciu: v roku 1919 bol
stav príslušníkov neuniformovanej polície v meste Praha navýšený
až o viac ako 340% z pôvodných 174 mužov až na 600.22

V období 1. Československej republiky bola vytvorená sústava
centrálnych orgánov štátnej moci a správy. Význačné miesto zaujal
"Úrad pre správu vnútornú", neskoršie Ministerstvo vnútra.

21

WEYR F., Československé právo správní a štátni, Brno 1921, s. 374, II. vydanie
Praha 1924, s. 483.
22
WEYR F., Československé právo správní a štátni, Brno 1921, s. 374
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Do služieb tohto ministerstva boli takmer bez výnimky prevzatí
úradníci bývalého Rakúsko - Uhorska bez akejkoľvek zmeny
pôvodných organizačných ako aj služobných normatív. 23
Osvedčený systém recipovaný z Rakúsko - Uhorska rozdeľoval
pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi miestnu ("obecnú")
políciu, štátnu políciu a četníctvo. Pre doplňovanie jednotlivých
ozbrojených zložiek stanovil nový režim pomerne náročné kritériá
a dôsledne uplatňované služobné predpisy. Náročnosť spočívala
v kritériách na politický profil, odborné, fyzické a osobné
predpoklady.24
Dňa 2. novembra 1918 bola zákonom č. 2/1918 Zb. utvorená
platforma pre kreáciu jednotlivých ministerstiev. Bolo vytvorené
Ministerstvo vnútra ako najvyššia inštancia politickej správy, ktoré
bezprostredne nadväzovalo tak organizačne ako aj personálne na
Prezídium miestodržiteľstva v Prahe.

23

KAČÍK, E. : Polícia vo vývoji verejnej správy, Akadémia PZ SR, Bratislava, 1996,
s. 54
24
KAČÍK, E. : Polícia vo vývoji verejnej správy, Akadémia PZ SR, Bratislava, 1996,
s. 54
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Organizačne sa členilo na Prezídium, ktoré zaisťovalo personálne
záležitosti, záležitosti ministra, Národného zhromaždenia a pod.25
Štyri odbory rozčlenené do 16 oddelení, oddelenie 17 (zárobkové
spolky) a oddelenie N (štátna bezpečnosť). Ministerstvo sa časom
štrukturálne menilo. Keďže Ministerstvo vnútra malo predstavovať
inštitúciu na udržanie "pokoja a poriadku", najvhodnejším orgánom
pre túto činnosť bolo četníctvo.
Zákonom č. 218/1920 Zb. zo dňa 14. apríla prešlo četníctvo od
Ministerstva národnej obrany (MNO) pod právomoc Ministerstva
vnútra, ktorému bolo fakticky podriadené ihneď od 28.októbra 1918.
V novej československej vláde sa čoskoro po jej kreovaní rozpútali
straníckopolitické konfrontácie ohľadne rezortnej príslušnosti
četníctva.
Ministerstvo národnej obrany (MNO) totiž využilo skutočnosť, že
doposiaľ neexistoval nový zákon o četníctve a vypracovalo
urýchlene návrh na zlúčenie četníctva s československou brannou
mocou. Podľa neho sa mala síce zachovať doterajšia podriadenosť
četníctva politickým úradom po línii výkonu príslušnej služby, avšak

25

KAČÍK, E. : Polícia vo vývoji verejnej správy, Akadémia PZ SR, Bratislava, 1996,
s. 55
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vo veciach vojenských a hospodárskych malo četníctvo i v dobe
mieru podliehať MNO, t.j. Ministerstvu národnej obrany. 26
Najvyššou četníckou inštanciou malo byť Generálne veliteľstvo
četníctva (GVČ) ako samostatný odbor MNO. No i Ministerstvo
vnútra sa snažilo svoj faktický stav voči četníctvu realizovať
vlastnými, spočiatku „ kompromisnými návrhmi." Ministerstvo
národnej obrany vynechalo v rámci pripomienkového konania
zámerne Ministerstvo vnútra a tento návrh zaslalo iba Generálnemu
veliteľstvu četníctva - GVČ. Tak ho rozoslalo na vyjadrenie na
Zemské veliteľstvo s tým, že by to oznámilo Ministerstvu vnútra.
Už 29. septembra 1919 Prezídium Ministerstva vnútra vytklo GVČ,
že rokuje s Ministerstvom národnej obrany svojvoľne bez zvolenia
a predchádzajúceho zmocnenia Ministerstva vnútra. V stanovisku
Ministerstva vnútra sa dôrazne pripomína, že generálny veliteľ
četníctva je orgánom Ministerstva vnútra. Napokon sa celá záležitosť
dostala až na rokovanie ministerskej rady. Tu sa opäť potvrdilo, akú
váhu prikladá minister vnútra, Švehla, četníctvu, keď presadil svoj
rozsiahly politický vplyv na rozhodnutie, aby četníctvo i naďalej

26

KAČÍK, E. : Polícia vo vývoji verejnej správy, Akadémia PZ SR, Bratislava, 1996,
s. 57
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zostalo vojensky organizovaným zborom, podliehajúcim
Ministerstvu vnútra.
Inštitúciou príslušnou pre riešenie otázok tzv. "vnútorného
nebezpečenstva štátu" a výzbroje četníctva malo byť Ministerstvo
národnej obrany. Za týmto účelom pridelilo ku Generálnemu
veliteľstvu četníctva jedného štátneho dôstojníka. Bezprostrednému
veleniu armády malo podliehať četníctvo iba v prípadoch vojnového
stavu. Zmeny v bezpečnostnom aparáte boli odrazom zmien vo
verejnej správe. 27
V tejto súvislosti možno poznamenať, že právomoc a činnosť
nižších inštitúcii politickej správy - okresných hajtmanstiev bola
na krátky čas po vzniku ČSR obmedzená činnosťou národných
výborov. 28

27

KAČÍK, E. : Polícia vo vývoji verejnej správy, Akadémia PZ SR, Bratislava, 1996,
s. 57
28
KAČÍK, E. : Polícia vo vývoji verejnej správy, Akadémia PZ SR, Bratislava, 1996,
s. 58
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2. Štruktúra Československej polície

Polícia bola, rovnako ako žandárstvo, podriadená v najvyššej
inštancii ministerstvu vnútra. Dislokácie po roku 1918 vyzerali
nasledovne: policajné riaditeľstvo v Prahe a Brne, policajný
komisariát v Plzni a Moravskej Ostrave, pohraničný policajný
komisariát Podmokly (dnes súčasť Děčína), Chebe a Bohumíne.
Do čela policajných úradov smeli byť obsadený len úradníci
s právnickým vzdelaním.
Ich podriadený boli tvorený z úradníkov, kancelárov a zriadeneckého
personálu. Hlavná náplň agendy štátnych policajných úradov
predstavovala podľa Macka a Uhliře:
"... starostlivosť o zachovanie verejnej bezpečnosti, poriadku,
záležitosti spolkové, tlačové a zhromažďovacie, evidenciu
obyvateľstva, starostlivosť o bezpečnosť osôb a majetku, služby
dopravné, zbrojné záležitosti, dohľad nad divadlami, autorizáciu
verejných produkcií, dohľad nad hostincami a verejnými
miestnosťami, mravnostné záležitosti. "29

29

MACEK, P., UHLÍŘ, L., Dějiny policie a četnictva II. Československá republika
(1918 - 1939). Police History, Praha 1999, s. 21.
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Prevzatie moci v novej republike neprebiehalo jednoducho.
Na Slovensku boli štátny policajti prevelený na základe rozkazu
budapeštianskeho Ministerstva vnútra do Maďarska, a tak sa
vzniknutá situácia musela riešiť provizórne a postupne. Ministerstvo
s plnou mocou pre správu Slovenska zriadilo špeciálne policajné
oddelenie, ktoré viedol bývalý pražský policajný riaditeľ K. Křikava,
a ďalší Česi prichádzali počas roka 1919.
Hlavné policajné oddelenie bola dislokované v Bratislave
a v Košiciach. Podobná situácia nastala aj v Podkarpatskej Rusi.30
Hlavné spravovanie polície pre Čechy vykonávalo Policajné
riaditeľstvo v Prahe, ktoré bolo najväčším štátnym policajným
úradom. V roku 1918 tu pracovalo 1450 mužov a v roku 1928 už
2272. Riaditeľstvo vydávalo aj Ústredný policajný vestník (vydával
bezpečnostný oddiel), od roku 1937 vydávaný pod názvom
Československý policajný vestník a pre obvod krajiny Slovenskej
pod názvom Policajný oznamovateľ. 31

30
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Pre bezpečnosť štátu a kriminálnu službu malo veľký význam
oddelenie pre verejnú bezpečnosť, ktorého agenda spadala pod
železničné oddelenia (trestné činy spáchané na železnici na celom
území ČSR), poštové odd. (pre riaditeľstvo pôšt Praha a Pardubice),
odd. pre stíhanie falšovateľov platidiel, odd. pre stíhanie vreckových
zlodejov a lupičov pokladní, mravnostné odd. (boj proti obchodovaniu
so ženami a deťmi), evidenčné odd., zisťovacie odd. (ústredná
Daktyloskopická registrácia a ústredná zbierka fotografií páchateľov
pre celú ČSR), ústredný ohlasovací úrad obyvateľstva. 32
Políciu v Československu popísali Macek a Uhlíř nasledovne:
"Sieť štátnych policajných úradov bola po roku 1918 postupne
rozširovaná. Zriaďovanie štátnych policajných úradov podľa potreby
umožňoval zák. č. 165/1920 Zb. z. a n., o zriaďovaní nových štátnych
policajných úradov, ktorý zmocňoval vládu do 5 rokov odo dňa
účinnosti zákona zriaďovať so súhlasom obce štátne policajné úrady
tam, kde bolo treba“.
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Zákon ukladal štátnym policajným úradom starať sa o pokoj, verejnú
bezpečnosť, bezpečnosť osôb a majetku, udržiavať verejný poriadok
a viesť v mieri obyvateľstvo aj cudzincov. Novozriadené policajné
úrady mali prevziať odbor pôsobnosti obecnej (polícia bezpečnostná,
mravnostná) a odbor pôsobnosti okresnej správy politickej vo
veciach policajnej správy.
Na základe zák. č. 165/1920 a 306/1924 Zb. z. a n. boli zriadené
ďalšie štátne policajné úrady. V českých krajinách sa jednalo jednak
o dôležitejšie centra (Plzeň, Kladno, Ostrava) a ďalej o miesta
s národnostne zmiešaným a z hľadiska štátu nespoľahlivým
obyvateľstvom (Liberec, Cheb, Karlovy Vary, Jihlava, Znojmo). 33
Ďalšou významnou zmenou bolo vydanie zák. č. 208/1931 Zb. z.
a n., o zriaďovaní štátnych policajných úradov, ktorý dopĺňal už
vydaný zák. č. 165/1920 Zb. z. a n.
Zmena umožňovala vláde zriaďovať štátne policajné úrady
v týchto obciach, ktorých zastupiteľstvo s tým prejavilo súhlas.
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Uznesením vlády z marca 1935 bol zvýšený systematizovaný počet
miest štátnej policajnej služby o 5784 a v roku 1937 predstavoval
14.246 osôb. V rokoch 1936 až 1938 bolo zriadených 49 nových
štátnych policajných úradov a 2 policajné riaditeľstvá (Liberec
a České Budějovice). "34
Pôsobnosť obcí rozobral Macek takto:
"V najnižšej inštancii vykonávala policajnú funkciu obec, pokiaľ
nebola v tomto smere prenesená jej pôsobnosť na štátny policajný
úrad. Rozsah miestnej polície a počet výkonných orgánov bol závislý
na veľkosti a potrebách obce a možnosti ich financovania. V tomto
zmysle sa starali obce o bezpečnosť osôb a majetku, o udržiavanie
obecných ciest a ľahkú dopravu, ďalej zabezpečovali funkciu polície
napríklad polícia poľná, potravinárska, trhová, mravnostná,
stavebná a požiarna. Obce si zriaďovali ako výkonné orgány vlastné
obecné stráže bezpečnosti, ... "35
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Vládne policajné orgány mali za úlohu starať sa o verejnú
bezpečnosť a pokoj, udržiavať verejný poriadok (najmä bdieť nad
verejnou mravnosťou), mať v evidencii obyvateľstvo a cudzincov,
plniť úlohy uložené osobitnými predpismi. Pôsobnosť úradov
prekrývala územný obvod. Rozsah činnosti, zriaďovanie a rušenie
policajných úradov určovalo ministerstvo vnútra.
Kde obce nestačili na svoje úlohy v oblasti policajnej (hlavne
v kriminálnych prípadoch), vyžadovali prostredníctvom okresného
úradu pomoc žandárstva. Starostovi alebo jeho zástupcom bola
osobne a disciplinárne podriadená stráž bezpečnosti, čo bol
samostatný zbor, ktorý bdel nad dodržiavaním poriadku, bezpečnosti
osôb a majetku. Mal povinnosť pomáhať žandárstvu a vojsku. V čele
stráže bezpečnosti stál policajný úradník. Služba trvala 24 hodín
a nasledovalo 24 hodín voľna, čo sa za mimoriadnych okolností
mohlo meniť.
Kompetencie stráže bezpečnosti uviedol Macek takto:
"Členovia stráže boli oprávnení na zisťovanie osobnej totožnosti,
predvedenie či zatknutie osoby a prevedení osobnej a domovej
prehliadky. Tieto oblasti pôsobnosti boli upravené takmer obdobne
ako príslušné oprávnenia četníkov. " 36
36
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Ďalej mala stráž bezpečnosti rovnaké úlohy ako žandárstvo pri
požiaroch, povodniach, úrazoch, nálezoch mŕtvol, atď.
O príjmy zamestnancov štátnej policajnej služby sa staral zemský
úrad. Obstarával tiež pre policajné úrady vo svojom obvode účtovné
a pokladničné služby, správu budov a vecných zariadení a potrieb.
Penzie zamestnancov štátnej policajnej služby (prípadne pozostalých)
poukazoval tiež zemský úrad, ale vyplácal ich finančný úrad. 37
Jedným z útvarov československej polície bola obranná
spravodajská služba. Ako kľúčová zložka pôsobila po línii
Ministerstva vnútra, ministerstva zahraničia, ministerstva národnej
obrany, ministerstva spravodlivosti a kancelárie prezidenta
republiky. Mala za úlohu kontrolovať v štáte nebezpečné elementy
(extrémne politické zoskupenia, nacionalistické hnutia so
separatistickými tendenciami, atď.).38
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Spravodajská služba sústreďovala poznatky o týchto skupinách (aj
prehľady funkcionárov), vydávala pokyny a smernice a riadila
činnosť zameranú proti týmto nekalým živlom. Spolupracovala tiež
so zahraničím, dochádzalo tým k odovzdávaniu poznatkov
a vzájomnej pomoci. Zistené informácie potom spravodajská služba
odovzdávala Prezídiu Ministerstva vnútra, predsedníctvu
ministerskej rady, prezidentovi republiky a podľa povahy vecí aj
jednotlivým ministerstvám, ktorých sa daný prípad týkal. 39
Štruktúru a organizáciu obrannej spravodajskej služby popísali
Macek a Uhlíř nasledovne:
"V roku 1923 bola spravodajská služba zreorganizovaná v súvislosti
s vydaním zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Zb. z. a n.
Ministerstvo vnútra zriadilo ku dňu 1. 11.1923 Spravodajskú
ústredňu (ZUS), ktorá bola integrálnou súčasťou policajného
riaditeľstva v Prahe a v služobnom styku bola priamo podriadená
policajnému prezidentovi. Spravodajská ústredňa viedla evidenciu
všetkých prípadov výzvednej činnosti a všetkých osôb odsúdených
pre vyzvedačstvo či z neho podozrivých. Zoznam obsahoval mená
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(vrátane krycích), osobné údaje, popisy osôb, ich kontakty, metódy
práce a pod. "40
Spravodajská ústredňa sídlila v Odbočkách spravodajskej
ústredne (OZUs) v Prahe, Brne, Opave (od roku 1932 preložené
do Ostravy), v Bratislave, Košiciach, Užhorode a od roku 1932 aj
v Plzni a Liberci.
V roku 1937 prebehla rozsiahla reorganizácia a v rámci prezídia
bolo zriadené oddelenie pre štátnu bezpečnosť, ktorého náplňou
práce bolo podľa Macka nasledovné:
"... starať sa o bezpečnosť štátu, verejných inštitúcií štátu, zariadení
dôležitých pre obranu štátu, štátnych činiteľov domácich aj
zahraničných, sledovanie verejného politického hnutia, sociálneho,
národnostného, náboženského atď., aby nimi neboli ohrozené štátne
a verejné záujmy. Sledovať tuzemskú i zahraničnú tlač a viesť
evidenciu osôb verejne činných, ďalej organizáciu politických,
ilegálnych a inak činných obyvateľov, ohrozujúcich bezpečnosť
štátu. " 41
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Výzvednú a spravodajskú službu zabezpečovala aj vojenská
spravodajská organizácia. Túto spravodajskú organizáciu od
základov prebudoval František Moravec. Pôsobil ako prednosta
operačného oddelenia v štábe druhej pešej divízie v Plzni. Ako sám
vo svojich pamätiach opísal:
"Zaviedol som úzku spoluprácu s veliteľstvami polície a žandárstva
na celom území, a to nielen z hľadiska proti výzvednej práce, ale tiež
preto, aby sme od nich získali zoznamy potencionálnych agentov pre
využitie k práci výzvednej." 42
Ďalším útvarom československej polície bola Všeobecná
kriminálna ústredňa (VKÚ), zriadená v roku 1929 pri policajnom
riaditeľstve v Prahe. Spolupracovala so všetkými štátnymi
bezpečnostnými úradmi a četníckymi stanicami (tie mali povinnosť
poskytovať VKÚ bezodkladne informácie o všetkých zločincoch
nižšie vymenovaných kategórií, VKÚ však voči četníckym staniciam
a bezpečnostným úradom nemala prikazovacie právo). 43
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Hlavná činnosť Všeobecnej kriminálnej ústredne:
- vedenie ústredného prehľadu zločincov špecialistov a zvlášť
nebezpečných zločincov, sústreďovanie správ všetkých
bezpečnostných orgánov o týchto zločincoch a ich činoch,
- spoluúčasť na zdokonaľovaní teoretického výcviku bezpečnostných
orgánov, nadväzovanie stykov so zahraničnými a medzinárodnými
inštitúciami, ktoré mali za úlohu pátranie po zločincoch, navyše
prebrala niektoré zložky po iných oddeleniach, napr. falšovatelia
platidiel, daktyloskopické ústredné stanice, ústredie na boj proti
obchodu so ženami a deťmi, železničné oddelenie, poštové odd.,
právne odd., odd. na zisťovanie totožnosti, odd. pátrania po
nezvestných osobách, evidencia neznámych mŕtvych, odd.
porovnávania a skúmania písma, ústredná zbierka podobizní,
redakčné odd. (Ústredný policajný vestník a Policajný oznamovateľ),
policajné múzeum. 44
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Ďalšie odvetvie polície sa nazývalo Medzinárodná komisia
kriminálnej polície. Komisia sa koncipovala po dohode o vytvorení
Interpolu, ten začal vznikať po apríli 1914, kedy sa v Monaku zišiel
medzinárodný kongres kriminalistov, kde sa zhodli na potrebách
spolupráce. Hlavnými bodmi, na ktorých sa dohodli:
- urýchlenie a zjednodušenie stíhania utečených zločincov,
- zlepšenie prostriedkov na identifikáciu osôb,
- vznik ústavu pre skúmanie remeselných zločinnosti,
- zjednodušenie riadenia pri vydávaní zatknutých zločincov
do cudziny. 45
Zbory stráže bezpečnosti obsahovali zložku uniformovanú
a neuniformovanú. Mestská i štátna polícia mali rovnaký rozsah služby,
líšili sa len v podriadenosti. Štátna polícia podliehala štátnym policajným
úradom a komunálne polície zase jednotlivým obciam. Komunálne
policajné zbory využívali pri službe hlavne predpisy platné pre
žandárstvo, keďže sa vyznačovali svojou prepracovanosťou.
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O zriaďovaní a fungovaní komunálnych policajných zborov napísal
Macek toto:
"Komunálny policajný zbor bol zriaďovaný a financovaný
z prostriedkov obce, ktorá v rámci svojej samostatnej pôsobnosti
a s prihliadnutím k svojim potrebám a možnostiam stanovila jeho
výstroj, výzbroj a úlohy." 46
Dochádzalo tak k čiastkovým odlišnostiam.
Po rozpade Rakúsko - Uhorska bol u nás prevzatý model
z Predlitavska. Kým žandárstvo vykonávalo z počiatku len službu
peši, polícia mala aj jazdné (tzv. Hipomobilné) oddiely. Časom ale
prebehla motorizácia, a to u oboch zložiek. Poslanie a úlohy zborov
stráže bezpečnosti rozpísal Macek takto:
"K uniformovanej stráži patrila poriadková a strážna služba,
k neuniformovanej stráži zaisťovanie spravodajskej služby. Výkon ich
služby bol upravený služobným poriadkom Ministerstva vnútra.
Podľa neho uniformovaná stráž bezpečnosti vykonávala hliadky
a pochôdzky a strážila väzňa, poskytovala prvú pomoc, konala služby
telefónne a telegrafné a vykonávala vôbec všetky úlohy, ktoré boli
v záujme bezpečnostnej služby predpísané právnymi normami,
46
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neuniformovaná stráž vykonávala službu spravodajskú, vyšetrovaciu,
dohliadacie, pátracie, kancelársku, telefónne, telegrafné, práce
daktyloskopické a i. "47
Posledným a postupom času stále významnejším oddelením bola
dopravná polícia. Oddelenie dopravnej stráže vzniklo v roku 1919,
spočiatku pešie a cyklistické, od roku 1927 vznikol aj motorový
oddiel a od roku 1936 boli zavedené automobily. V roku 1937 slúžilo
v tomto útvare už 197 mužov, a navyše v tejto dobe vykonávali
dopravnú službu aj jednotlivé okresné policajné komisárstva.
V teréne vykonávalo cestnú kontrolu hlavne žandárstvo, výnimku
tvorili len obvody štátnych policajných úradov (tam hliadkovala
polícia). 48
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Zaujímavosťou je, že za prvej republiky sa na našich cestách
jazdilo vľavo, zmena smeru jazdy bola plánovaná až za druhej
republiky opatrením stáleho výboru č. 275/1938 z 10. 11.1938
s účinnosťou od 1. 5.1939. Zmena teda bola plánovaná, ale nakoniec
došlo k predčasnej realizácií v dôsledku nemeckej okupácie. 49
Vzdelávanie novoprijatých policajtov prebiehalo v zvláštnych
nástupných školách a pre ďalšie zdokonaľovanie týchto gazistov
sa konali pravidelné týždenné školy, hodnostné školy, a ďalej
i špeciálne kurzy (napr.: telegrafné, jazykové, zdravotnícke,
plavecké, dopravné, ...). 50
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3. Vznik a budovanie štátnych policajných úradov

V Českých krajinách zostal, ako je uvedené v dôsledku právneho
dualizmu, dovtedy platný rakúsky systém, spočívajúci v rozdelení
agendy medzi štátne politické úrady a samosprávne orgány. Vedúce
postavenie mali však jednoznačne Štátne úrady.
Na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi všetku politickú správu
obstarávali dovtedy samosprávne (autonómne) korporácie municipia. Pre obstarávanie jednotlivých agend politickej správy sa
zriadili ako špecifické správne útvary, municipia, a to župy alebo
mestá s právom municipiálnym. Municipia boli podriadené priamo
Ministerstvu vnútra.
Českej reprezentácii na presadzovanie jej politických a hospodárskych
záujmov najmä na Slovensku nevyhovovala stará organizácia politickej
a tým aj policajnej správy.
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Zákon č. 64/1918 Zb. rozpustil starú samosprávu a zriadil funkciu
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. Na Podkarpatskej
Rusi zastával podľa štatútu zo 16. 4. 1919 podobnú funkciu
administrátor. Osobitosť vývoja situácie na Slovensku pri jeho
začleňovaní do československého štátu sa plne premietala aj do
organizácie novovzniknutej policajnej správy.
Ekonomická náročnosť zriaďovania nových policajných úradov
bola z veľkej časti prenesená na obce. Aj keď uznesenie o zriadení
takéhoto úradu bolo viazané na súhlas zastupiteľstva obce, zákon
obsahoval aj ustanovenie, podľa ktorého mohla vláda, štátny
policajný úrad zriadiť v obci bez súhlasu zastupiteľstva v prípade, že
„...obec hrubě zanedbala péči o veřejnou bezpečnost, klid a pořádek,
nebo přesahuje-li řádné plnění této povinnosti vlastní síly obce.“
V praxi táto reforma znamenala prenesenie väčšiny ekonomickej
záťaže na obce, ktoré mali na výber medzi vlastnou obecnou
políciou, zriadenou na vlastné náklady, alebo štátnou políciou, na
ktorej chod museli tak isto prispievať z vlastných zdrojov.

52

Prínosom zriaďovania štátnych úradov však bola nesporne ich vyššia
efektivita oproti zborom obecnej polície.
Štandardná koncepcia delenia na Zbory uniformovanej stráže
bezpečnosti a Zbory neuniformovanej stráže bezpečnosti ostala aj
naďalej v platnosti a vznikali tak samostatné jednotky po celom
území republiky pod vedením prednostov policajných úradov. Táto
decentralizácia policajných zložiek spôsobovala často problémy,
hlavne s koordináciou viacerých policajných úradov, v prípadoch
kedy si situácia vyžadovala nasadenie štátnej polície z rôznych
územných obvodov. Taktiež chýbala jasná úprava spolupráce
s ostatnými zložkami, ako napríklad žandárstvo alebo finančná stráž.
Bezpečnostná situácia v sudetských oblastiach, kde väčšinu
policajnej správy vykonávala obecná polícia riadená nemeckými
zastupiteľstvami, si vyžadovala odstránenie tohto politicky
nežiaduceho stavu. Zmena prišla vo forme vládneho nariadenia
č. 51/1936 Zb. z. a n. a to formou zjednotenia Zborov uniformovanej
stráže bezpečnosti a Zborov neuniformovanej stráže bezpečnosti do
dvoch jednotných celkov, odstraňujúc pôvodnú roztrieštenosť
a podriadenie oboch zborov ministerstvu vnútra, ktoré malo možnosť
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upraviť vnútornými predpismi ich organizáciu, výkon moci
veliteľskej, stanoviť zásady pre ich pôsobnosť, nariadiť spôsob
vyškolenia, výcviku, výstroje, výzbroje, vydať služobný poriadok
a upraviť iné veci s tým súvisiace.
Problém s nespoľahlivými osobami v obecných zboroch stráže
bezpečnosti vyriešila vláda tak, že všetci členovia obecnej stráže
bezpečnosti boli školení a cvičení pod dohľadom štátnych
policajných zborov a ustanovenie do funkcie bolo viazané na
predchádzajúci súhlas politického úradu nadriadeného obci.
Toto opatrenie malo vplyv aj na celkovú zvýšenú spôsobilosť členov
obecnej stráže bezpečnosti vykonávať svoju funkciu, keďže sa im
dostalo kvalitnejšieho výcviku.51
Slovensko bolo pred vznikom Československej republiky právne
územím "Uhorského kráľovstva". V každom municipiu bola zriadená
mestská municipiálna polícia. Policajná organizácia zostala tak, ako
sa vytvorila v priebehu druhej polovice 19. storočia.
Takže na Slovensku boli ponechané v platnosti všetky uhorské
zákony a nariadenia.52
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Vychádzajúc z ustanovení týchto noriem, vecná pôsobnosť polície
sa upravila zákonmi a nariadeniami, ktoré prikazovali určité
záležitosti do kompetencie politických štátnych úradov. Tieto úrady
boli integrálnou súčasťou mestskej správy ako mestský policajný
kapitanát alebo hlavný mestský policajný kapitanát. Prednosta úradu
(policajný kapitán) bol členom mestského magistrátu.53
Činnosť mestských policajných kapitanátov bola preventívna,
vyhľadávacia, judikatívna a v správnom konaní rozhodujúca v prvej
inštancii. Vyhľadávacia činnosť sa upravila trestným poriadkom.
V prípade, ak bol v obvode mestského policajného kapitanátu
spáchaný priestupok, spadajúci do jeho kompetencie, mali jeho
úradníci i právo výkonu policajného trestného súdnictva ako
správneho úradu 1. inštancie (pozri Časť L, kap. Č. 2).
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Čiže úlohou mestských policajných kapitanátov bolo udržiavanie
verejného poriadku, ochrana bezpečnosti osôb a majetku
a vyhľadávanie páchateľov trestných činov. 54
V jednotlivých mestách bola zriadená mestská municipiálna polícia,
do ktorej sa po pripojení k ČSR do čela policajného kapitanátu
postupne dosadzovali policajní úradníci z Čiech a Moravy. Bolo
zriadené zemské Četnícke veliteľstvo so sídlom v Užhorode.
V provincii Deutschböhmen, ktorá vznikla ihneď po vzniku
Československa v dôsledku toho že nemecká menšina sa postavila
proti začleneniu do nového štátu, sa zriadilo tiež samostatné zemské
četnícke veliteľstvo, ktoré v novembri 1918 rozoslalo na četnícke
stanice obežníky, požadujúce od četníkov sľub vernosti nemeckej
vláde, inak im hrozilo stratou miest. Paradoxné je, že četníckym
veliteľom pre provinciu sa stal pplk. Stingl, ktorý bol pôvodne
vyslaný zemským veliteľom Četníctva Prahy do Liberca. 55
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Jeho úlohou bolo starať sa najmä o to, aby tamojšie četníctvo naďalej
pevne zotrvalo v rámci pôvodnej organizácie Četníctva
a kompetenčnej príslušnosti zemskému veliteľstvu v Prahe.
Na získanie Četníkov použila totiž provinčná vláda DeutschOhmen
osvedčený prostriedok - sľub zvýšenia platu.
K neutralizácii tohto vplyvu rozoslalo 3. decembra 1918 GVČ
obežník adresovaný "všetkým staniciam četníckym v Čechách",
v ktorom sa uvádza, že v Československom štáte ponechajú v trvalej
službe všetko Četníctvo národnosti nemeckej, ktoré sa podriadi
GVČ. Po obsadení pohraničných oblastí Československou armádou
odišli do Nemecka spolu s príslušníkmi Volkwehru viacerí
príslušníci Četníctva. Tým stratili nárok na spiatočné prijatie do
československého Četníctva, kým ich kolegovia, ktorí tu zostali
a podriadili sa, boli vzhľadom k tomu, "že boli vedení neznalosťou
situácie" prijatí späť, lebo je "ich potreba."
Jedným z útvarov Československej polície bola obranná
spravodajská služba. Ako kľúčová zložka pôsobila po línii
Ministerstva vnútra, ministerstva zahraničia, ministerstva národnej
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obrany, ministerstva spravodlivosti a kancelárie prezidenta
republiky. Mala za úlohu kontrolovať v štáte nebezpečné elementy
(extrémne politické zoskupenia, nacionalistické hnutia so
separatistickými tendenciami, atď.).
Spravodajská služba sústreďovala poznatky o týchto skupinách
(aj prehľady funkcionárov), vydala pokyny a smernice a riadila
činnosť zameranú proti týmto nekalým živlom. Spolupracovala tiež
so zahraničím, dochádzalo k odovzdávaniu poznatkov a vzájomnej
pomoci. Zistené informácie potom spravodajská služba odovzdávala
prezídiu Ministerstva vnútra, predsedníctvu ministerskej rady,
prezidentovi republiky a podľa povahy vecí aj jednotlivým
ministerstvám, ktorých sa daný prípad týkal. 56
Štruktúru a organizáciu obrannej spravodajskej služby popísali
Macek a Uhlíř nasledovne:
"V roku 1923 bola spravodajská služba zreorganizovaná v súvislosti
s vydaním zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Zb. z. a n. MV
zriadilo ku dňu 1. 11.1923 Spravodajskú ústredňu (ZUS), ktorá bola
integrálnou súčasťou policajného riaditeľstva v Prahe a v služobnom
styku bola priamo podriadená policajnému prezidentovi. Táto vyššie
56
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uvedená Spravodajská ústredňa viedla evidenciu všetkých prípadov
výzvednej činnosti a všetkých osôb odsúdených pre vyzvedačstvo či
z neho podozrivých. Zoznam obsahoval mená (vrátane krycích),
osobné údaje, popisy osôb, ich kontakty, metódy práce a pod. "[20]
ZUŠ sídlila v odbočkách spravodajskej ústredne (OZUs) v Prahe,
Brne, Opave (od roku 1932 preložené do Ostravy), v Bratislave,
Košiciach, Užhorode a od roku 1932 aj v Plzni a Liberci. 57
V roku 1937 prebehla rozsiahla reorganizácia a v rámci prezídia
bolo zriadené oddelenie pre štátnu bezpečnosť, ktorého náplňou
práce bolo podľa Macka nasledovné:
"... starať sa o bezpečnosť štátu, verejných inštitúcií štátu, zariadení
dôležitých pre obranu štátu, štátnych činiteľov domácich aj
zahraničných, sledovanie verejného politického hnutia, sociálneho,
národnostného, náboženského atď., aby nimi neboli ohrozené štátne
a verejné záujmy. Sledovať tuzemskú i zahraničnú tlač a viesť
evidenciu osôb verejne činných, ďalej organizáciu politických,
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ilegálnych a inak činných obyvateľov, ohrozujúcich bezpečnosť
štátu! "58
Výzvednú a spravodajskú službu zabezpečovala aj vojenská
spravodajská organizácia. Túto spravodajskú organizáciu od
základov prebudoval František Moravec. Pôsobil ako prednosta
operačného oddelenia v štábe druhej pešej divízie v Plzni.
Ako sám vo svojich pamätiach opísal:
"Zaviedol som úzku spoluprácu s veliteľstvami polície a žandárstva
na celom území, a to nielen z hľadiska proti výzvednej práce, ale tiež
preto, aby sme od nich získali zoznamy potencionálnych agentov pre
využitie k práci výzvednej." 59
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4. Organizácia Československej polície v období
druhej ČSR

Vytvorenie Protektorátu Čiech a Moravy spôsobilo v organizačnej
štruktúre bezpečnostných zložiek a hlavne polície veľké zmeny.
Dôvody sú hneď dva - rozdielny vývoj na Slovensku a vplyv Tretej
ríše a jej bezpečnostných zložiek pôsobiacich na našom území. Azda
najmenšou zmenou prešli policajné zložky prenechané pod správou
protektorátnej vlády, ktoré v podstate fungovali naďalej podľa
poslednej platnej právnej úpravy, nariadenia č. 51/1936 Zb. z. a n.
Zmenu zaznamenali len vo formálnych záležitostiach, ako obmena
republikových názvov za protektorátne alternatívy. Zriaďovanie
vládnych policajných úradov bolo naviazané na predchádzajúci
súhlas ríšskeho protektora. Zo systému policajných úradov boli
logicky vylúčené tie úrady, ktoré zahŕňali sudetské územia pripojené
k Tretej ríši. V Čechách ostali fungovať štyri policajné riaditeľstvá
a na Morave tri. Protektorát bol nútený na celom svojom území
prevziať nemecký rasový antisemitistický systém a nasledujúce
predpisy vydávať s jeho súladom.
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Pre systém bezpečnostných zložiek bolo podstatné vládne nariadenie,
ktorým sa židia kompletne vylúčili z verejného života a štátnych
služieb. Všetci židia slúžiaci v bezpečnostných zboroch boli následne
preložení do trvalej výslužby, existovala však výnimka, ktorou
mohol štátny prezident osobu vyňať z pôsobnosti tohto nariadenia
na návrh vlády.60
Základným dokumentom, ktorý rozhodujúcim spôsobom
ovplyvnil ďalšie smery budovania nového bezpečnostného aparátu
bol Košický vládny program, ktorý vyjadroval zámery a úlohy
vlády vo vzťahu k správnemu aparátu, súčasťou ktorého bol i aparát
bezpečnostný. Východiskom pri budovaní jednotného
bezpečnostného aparátu na Slovensku i v českých krajinách sa stali
„Hlavné zásady výstavby nového bezpečnostného aparátu“, ktoré
boli schválené na schôdzi vlády 17. apríla 1945 v Košiciach.
Po obnovení ČSR boli v policajnom systéme vykonané zásadné
zmeny. Polícia (štátna a obecná) a žandárstvo boli spojené do jedinej
zložky označovanej ako Zbor národnej bezpečnosti.
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Na základe hlavných zásad nový bezpečnostný zbor sa skladal
z troch zložiek:
1. uniformovaného zboru – spojil štátnu políciu, žandárstvo
a obecnú do polície (poriadková a kriminálna služba – Verejná
bezpečnosť VB),
2. neuniformovaného zboru – spravodajské služby (štátna
bezpečnosť),
3. pohotovostného zboru – pôsobil predovšetkým na hraniciach,
neskôr ako poriadkové pohotovostné útvary – pluky podriadené
pod VB.
V rokoch 1942 až 1944 pôsobia na území Čiech a Moravy
novovytvorené policajné zložky, protektorátny policajný prápor
Čechy /Protektoratspolizei-Bataillon Böhmen/ a protektorátny
policajný prápor Morava /Protektoratspolizei-Bataillon Mähren/.
Prápor Čechy bol sformovaný v roku 1942 po 8 mesačnom výcviku
príslušníkmi protektorátnej polície a žandárstva. Vyzbrojený prápor
350 mužov rozdelený do troch rôt bol prevelený do Nemecka, kde
pôsobil až do roku 1944, kedy bol navrátený späť do protektorátu
a po následnom ďalšom výcviku boli príslušníci práporu rozdelení
do jednotlivých staníc. 61
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Hlavné zásady zo 17. apríla 1945 nastolili smery rozvoja polície
v Čechách a na Morave a to:
1. žandárstvo a políciu nerozpustiť, ale očistiť a ponechať vo výkone
služby, pretože ich nie je možné nahradiť novými vycvičenými
orgánmi
2. podchytiť ozbrojenú masu obyvateľstva a snažiť sa urýchlene
začleniť mladých ľudí do polície
Iná situácia bola na Slovensku, kde Nariadením Slovenskej
Národnej Rady č. 6/1945 a o rozpustení žandárskych a policajných
organizácii, preverení príslušníci môžu byť začlenení do služby
Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) a Nariadením SNR č.7/1945,
ktoré stanovilo organizáciu bezpečnostnej služby na Slovensku,
tvorenú zborom Národnej bezpečnosti, zloženého z veliteľov
a členov. Smernica Ministerstva vnútra č. 3700-26/6-45-V/4
o organizácii Zboru národnej bezpečnosti z 30.6.1945 stanovila
vertikálnu organizáciu Zboru národnej bezpečnosti na hlavné,
zemské, okresné a miestne veliteľstva a stanice a v hlavných črtách
určila pôsobnosť ZNB. Výkon služby sa mal zatiaľ riadiť predpismi,
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ktoré boli v platnosti v bývalých jednotlivých zložkách
bezpečnostnej služby, pokiaľ neodporovali tomuto výnosu
a programovým zásadám vlády. To znamená, že okrem predpisov
z obdobia 1. Československej republiky sa používali aj vládne
nariadenia o miestnej a výkonnej polícii z obdobia okupácie.
Ich použiteľnosť sa zrušila až v roku 1947 zákonom č. 149/1947 Zb.
o Národnej bezpečnosti. Tento vládny návrh zákona vyhrotil značné
názorové rozpory medzi komunistickými a nekomunistickými
poslancami. Tieto sa týkali najmä problematiky politickej a osvetovej
výchovy, samotného názvu nového Zboru, okruhu osôb, ktoré ho
budú tvoriť a pod. Veľmi sporným bodom návrhu zákona bolo
samotné postavenie štátno-bezpečnostnej zložky. Nekomunistickí
poslanci nesúhlasili so samotným postavením tejto zložky, pretože
v nej videli hlavný nástroj boja KSČ proti vonkajšiemu, ale aj
vnútornému nepriateľovi. Prijatím tohto zákona sa odstránili
odlišnosti vo vývoji bezpečnostných orgánov v Českých krajinách
a na Slovensku zakotvil vojenskú organizáciu zboru, princíp
vojenskej disciplíny a úzku súčinnosť s národnými výbormi.62
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Právna úprava postavenia bezpečnostného aparátu v rokoch 1945 –
1948 bola dovŕšená zákonom č. 286/1948 o Národnej bezpečnosti.
Tento zákon reagoval na zmenené politické pomery z februára 1948.
Dôkazom toho je jeho dôsledný triedny charakter, ktorý sa prejavil
tým, že na prvé miesto medzi úlohy zboru bola zaradená ochrana
ľudovodemokratického zriadenia a štátnych hraníc. Oddanosť
ľudovo-demokratickému zriadeniu bola považovaná za jednu zo
základných požiadaviek prijatia do zboru. Tieto skutočnosti, ako
i jednostranné preberanie sovietskych skúsenosti z budovania
bezpečnostných orgánov boli značne preferované vo výstavbe našich
bezpečnostných orgánov i v nasledujúcom období. Taktiež došlo aj
k zmene hierarchie usporiadania na okresné oddelenia a krajské
správy.63
Vzhľadom k tomu, že počas Košických rokovaní bol na post
ministra vnútra dosadený komunista Václav Nosek, je prirodzené,
že na povojnovom budovaní bezpečnostných (nearmádnych) zložiek
mala od začiatku najväčší vplyv práve KSČ.
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V počiatočnej fáze tejto výstavby niesla na pleciach veľkú časť úloh
Komisie pre vnútornú národnú bezpečnosť pri krajinských
národných výboroch, ktorá v sebe mala zastúpenie ZNV, URO
(Ústredná rada odborov), Revolučných gárd, partizánov a Slovenskej
národnej rady a pod. Medzi jej hlavné úlohy patrilo budovanie Zboru
národnej bezpečnosti a očista bezpečnostných orgánov na základe
národnej spoľahlivosti a ľudovej demokracie. 64
Komisia ukončila svoju činnosť veľmi skoro a to už v auguste
roku 1945, pričom jej úlohy prešli na novo utvorený Zemský odbor
bezpečnosti pri ZNV. Táto zložka vznikla výlučne z popudu
komunistov a súvisí s dvoma jeho hlavnými cieľmi - zjednotiť
bezpečnostné zložky pod jeden útvar a k tomu vytvoriť jeden tajný,
ktorý bude ten hlavný a bude kontrolovať a podávať pravidelné
správy. Touto tajnou zložkou mal byť práve ZOB. Lepšie povedané
jeho druhé oddelenie - spravodajské, ktoré sa malo stať akousi
protiváhou štátnej bezpečnosti. Tá však v tom čase mala pramálo
spoločného s jej pofebruárovou menovkyňou, už len preto, že ju
vtedy ovládali národní socialisti.

64

www.valka.cz/clanek_14486.html

67

Pretože by však komunisti mali značný problém do nej preniknúť
svojimi ľuďmi, pretože služba v predfebruárovej štátnej bezpečnosti
vyžadovala istú kvalifikáciu, vytvoril si paralelnú spravodajskú
službu, kam mohli bez obáv umiestňovať sebe oddaných
"robotnícke kádre". 65
ZOB / II organizačne nepatril pod SNB, jeho priamym
nadriadeným orgánom bol ZNV a najvyšším odbor Z (pre politické
spravodajstvo). Územne sa potom členil na oblastné spravodajské
odbočky (DDA) a oblastné spravodajské pobočky (OZPO).
Prislúchala mu však iba spravodajská služba, t.j. nemohol zasahovať
do výkonu - vyšetrovanie, zatýkanie a pod. To mala na starosti štátna
bezpečnosť. Od začiatku však okrem iného zbieral spravodajské
poznatky týkajúce sa činnosti nekomunistických strán. 66
Prvým povojnovým legislatívnym zakotvením doterajších
smerníc a výnosov ministra vnútra bol zákon o národnej bezpečnosti
z júla 1947.
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Hoci pre komunistov predstavoval úspech v prvom z ich cieľov zjednotenie bezpečnostných zložiek pod jednotný Zbor národnej
bezpečnosti, v tom druhom znamenal skrytú hrozbu. Existencia
ZOBU tu totiž bola obmedzená do konca roka 1947, potom mala
činnosť spravodajskej služby upraviť vláda. Aby teda nezostali
ZOBY bez opory v zákone, podarilo sa komunistom začleniť ich
do doterajšej štátnej bezpečnostnej zložky SNB na všetkých
geografických úrovniach. 67
V oblastných úradovniach ŠtB tak vznikli tajné spravodajské
referáty Z, ktoré podliehali iba prednostovi Ostby, ktorý však v tom
čase bol už takmer všade komunistický. Skoršie dôležité siete OZO,
poprípade OZPO potom preberajú tzv. Regionálne rezidenti, v snahe
komunistov získať dva na sebe nezávislé zdroje informácií. Vďaka
tomu potom v Štátnej bezpečnosti všetkých úrovní postupne
získavajú prevahu. Za architekta tohto procesu je považovaný Štěpán
Plaček. 68
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FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek SNB
v letech 1948-1989. In: Sborník archivních prací, roč. 41, 1991, č. 2, s. 451.
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Čo sa týka samotnej činnosti spravodajských zložiek, už za
existencie ZOBU jeho pracovníci obsluhovali siete agentov,
informátorov a dôverníkov. V tomto ohľade Štátna bezpečnosť po
februári plynulo nadviazala na túto zabehnutú prax, zmenila sa iba
organizačná štruktúra a predovšetkým početné stavy ŠtB. 69
Ak sa pozrieme na východiskový stav z konca roka 1947, kedy
v Štátnej bezpečnosti a spravodajstve pracovalo 2 793 osôb, zistíme,
že do polovice roka 1952 tento počet presiahol trinásť tisíc, potom
číslo začína klesať. 70
Po čistkách, ktoré nasledovali po februárovom prevrate, dochádza
k výraznej organizačnej zmene v októbri toho istého roku, kedy sa
Ministerstvo vnútra rozdelilo na dve skupiny:
- Skupina I - "Bezpečnosť"
- Skupina II - "Vnútorná správa"
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HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí, s. 37.
KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948-1956. Brno
1999, s. 12.
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Skupina I - v sebe zahŕňala všetku pôsobnosť poriadkovej,
kriminálnej a štátnej bezpečnostnej služby, čo znamenalo dovŕšenie
centralistických snáh komunistov. Posledne menovaná zložka niesla
označenie BA, čiže Veliteľstvo ŠtB. Tá tolerovala ako vnútornú
(ozn. BAA), tak zahraničnú rozviedku (bab), s ďalšími pomocnými
útvarmi. Hoci zostala zachovaná jednota Zboru národnej
bezpečnosti, postupne sa tu konštituovali dva úplne samostatné
subjekty – úplne autonómna Štátna bezpečnosť s vedúcim
postavením a Verejná bezpečnosť. 71
Začiatkom roku 1949 sa uskutočnila už spomínaná
administratívna reforma, v súvislosti s ktorou vzniká krajské
veliteľstvo ŠtB, a ktorá sa stala základnými výkonnými jednotkami
štátnej bezpečnostnej služby. 72
V máji roku 1950 dochádza k ďalšej ďalekosiahlej zmene, keď
celá skupina I bola vyňatá z ministerstva vnútra a stala sa základom
pre nové Ministerstvo národnej bezpečnosti.
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K jeho vzniku výdatne prispeli sovietski poradcovia, s ktorej
požehnaním v čele stál spomínaný Ivanovický rodák Ladislav
Kopřiva. Po organizačnej stránke sa útvary obsiahnuté v doteraz
jednotnom Zbore národnej bezpečnosti teraz členili do pôsobnosti
celkovo piatich námestníkov MNB, pričom hneď ten prvý
zodpovedal okrem iného za štátnu bezpečnosť a zahraničnú
rozviedku. Okrem toho pribralo ministerstvo niektoré záležitosti
doteraz patriace pod kompetencie národných výborov (občianske
preukazy, zbrane atď.). 73
Jednotu rozviedkových a kontrarozviedkových zložiek potom
stvrdili začlenením vojenskej kontrarozviedky (VKR) pod Štátnu
bezpečnosť v roku 1951. Z celkového pohľadu dalo zriadenie nového
ministerstva priechod enormnému posilneniu Bezpečnosti
v spoločnosti aj v politike. 74
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Ďalšia zmena v júli 1952 zdanlivo upravuje len označenie,
kedy doterajšie veliteľstvo nahradili správy, že z najvyššieho orgánu
Veliteľstva ŠtB sa stala Hlavná správa ŠtB. V skutočnosti však
znamenajú zladenie centrálnych orgánov s organizačnou štruktúrou
krajov, okresov a najnižších článkov. V neposlednom rade mala
zmena skoncovať s dovtedy vojenskou organizáciou ŠtB, VB
a ďalších; údajne tým malo dôjsť k likvidácii posledných západnych
vplyvov a "buržoáznych" zvyklostí. V dôsledku toho sa skoršie
krajské veliteľstvo mení na krajskú správu ŠtB, na okresnej úrovni
potom veliteľstvo oddielu ŠtB nahrádza okresné oddelenia ŠtB.
Podobne je tomu aj u poriadkovej zložky bezpečnosti, kde sa
prvýkrát objavuje nový pojem Verejná bezpečnosť.
Až do zániku Ministerstva národnej bezpečnosti v septembri
roku 1953 sa organizačná štruktúra podstatnejšie nemení. Počas tohto
obdobia dochádza k masívnym čistkám nielen v Štátnej bezpečnosti,
ale aj v celom straníckom aparáte.
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Hoci sa po zlúčení oboch ministerstiev pristúpilo k pôvodnému
názvu "ministerstvo vnútra", naplnením sa viac-menej zhodovalo
so zaniknutým Ministerstvom národnej bezpečnosti, pretože väčšina
agendy vnútornej správy sa rozdelila medzi vládu a ďalšie
ministerstvá. Štátnu bezpečnosť čakali po organizačnej stránke veľké
zmeny. Zanikla Hlavná správa ŠtB a jej jednotlivé odbory sa stali
samostatnými organizačnými jednotkami Ministerstva vnútra,
pričom na samotnú HS ŠtB nadväzovala II. správa ministerstva
vnútra. Tým došlo k rozdrobeniu ešte nedávno jednotného kolosu.
Aj samotný výraz "štátna bezpečnosť" na najbližších viac ako 10
rokov oficiálne takmer mizne. Príslušníci ŠtB sa teraz nazývali
"operatívny orgány ministerstva vnútra" a taktiež aj nižšie
organizačné články nesú názov krajská správa MV, resp. okresné
oddelenia MV. Naproti tomu štruktúra Verejnej bezpečnosti zostala
nezmenená.75
Mohlo by sa zdať, že týmito zmenami bola nastúpená cesta
k decentralizácii moci, avšak opak je pravdou, postupne došlo
k nahromadeniu moci v rukách nového ministra Rudolfa Baraka. 76
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V takejto organizačnej podobe so štátom sa bezpečnostné zložky
viac-menej udržali až do polovice 60. rokov. Zmena prichádza iba
na nižších článkoch a to v súvislosti s administratívnou reformou
v roku 1960, kedy došlo k zániku okresných oddelení v miestach,
ktoré stratili funkciu centra správneho celku, krajským správam
sa zase po väčšinou významne rozšíril obvod pôsobnosti.
Zhruba od polovice 50. rokov sa postupne mení pracovné zameranie
Štátnej bezpečnosti. V súvislosti s poklesom "protištátnej činnosti"
sa viac obracia na hospodársky úsek a odhaľovanie "sabotáži".77
Do februárového prevratu sa vývoj štátnej bezpečnostnej služby
nesie v znamení komunistických snáh o jej ovládnutie.
K tomuto účelu sa vytvorila paralelná spravodajská služba
- Zemský odbor bezpečnosti, ktorého druhé oddelenie bolo krátko
pred februárom začlenené do vtedajšej štátnej bezpečnosti a postupne
ju mocensky ovládlo. Po "víťazstve pracujúcich" dochádza
k oddeleniu bezpečnostnej a správnej zložky na Ministerstve vnútra,
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pričom prvá menovaná sa stane základom pre nové Ministerstvo
národnej bezpečnosti. To vzniklo z popudu sovietskych poradcov,
ktorých vplyvom dochádzalo tiež k častým zmenám v označení
jednotlivých zložiek v prvých rokoch piatej dekády. V neposlednom
rade pomohli rozpútať vlnu čistiek v bezpečnostnom a straníckom
aparáte. 78
Po zániku Ministerstva národnej bezpečnosti a nástupe nového
ministra Baraka sa ešte nedávno prísne jednotná Štátna bezpečnosť
rozdelila na jednotlivé správy Ministerstva vnútra a až do konca
sledovaného obdobia mizne aj samotný pojem "Štátna bezpečnosť".
V roku 1960 potom prichádzajú výraznejšie zmeny iba na nižších
organizačných článkoch - krajoch a okresoch. 79
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III. K A P I T O L A

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1. Vznik úradu mierového sudcu a systém policajnej
moci

Vo väčšine európskych štátov až do obdobia novoveku platilo, že
najvyššie právomoci v oblasti vyšetrovania mal vo svojich rukách
kráľ. No v Anglicku to bolo trochu inak. Keltskí a anglosaskí králi
väčšinou neboli neobmedzenými vládcami a ich panovnícke
právomoci boli často krát limitované zhromaždením ich šľachticov.
V období stavovskej monarchie došlo k pokusom zo strany
Tudorovcov, ako aj prvých Stuartovcov k výraznejšiemu posilneniu
panovníckych právomocí, ale nakoniec žiadnymi zvláštnymi
vyšetrovacími právomocami nedisponovali.

77

Počas anglickej revolúcie v roku 1649 došlo k zmene kráľovstva
na republiku a takisto aj najvyššie vládne právomoci prešli do rúk
lorda protektora, ktorým sa stal Oliver Cromwell, a neskôr aj jeho
syn Richard. Aj keď sa potom obmedzená vládna moc vrátila do rúk
Stuartovcov, je zaujímavé, že čo sa týka vyšetrovacích právomocí
lordov protektorov, tak tie boli omnoho vyššie ako mali ich
kráľovskí predchodcovia.
Kráľovskú moc, ale tiež obmedzovali aj ich súdy. V období
stredoveku došlo k posilneniu ich právomocí až natoľko, že v zásade
pôsobili nezávisle od vôle kráľa a tiež si podriadili oblasť
vyšetrovania. V roku 1579 došlo k obrovskému kroku v tomto smere,
a síce k prijatiu zákona Habeas Corpus Act, a ten zaručil tak
nedotknuteľnosť a osobnú slobodu bezúhonného občana ako aj
nezávislosť súdov tak na inštitúciach štátnej správnej moci, ako aj na
kráľovi samotnom, ktorý už tiež do vyšetrovania zasiahnuť nemohol.
Veľmi podobne sa vyvíjali aj vyšetrovacie právomoci najvyšších
hodnostárov, ktorí pôsobili na dvore, konkrétne išlo o kancelárov.
Kráľovská rada (curia regis) sa stala prvým vládnym orgánom.
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Neskôr sa z nej vyčlenila prvá vláda, teda štátna rada (Permanent
council) a neskôr tajná rada (Privy council). Celý proces vzniku
tajnej rady vrcholil počas vlády Henricha VII. a tiež Henricha VIII.
aby potom vyvrcholil za pôsobenia kancelára Thomasa Cromwella,
ktorý tajnú radu presadil definitívne.80
Významné vyšetrovacie právomoci získal aj parlament
(Parliament), ktorého základ tvorila Veľká rada (Great Council) 20.
Parlament časom získal spoluúčasť na riadení štátu a bol zložený
z dvoch častí. Za vlády anglosaských kráľov fungovali rôzne
zhromaždenia, či už popredných šľachticov ako napríklad Witan,
alebo kniežat nazývajúce sa Shiregemoot a tiež zhromaždenia okresov
– Hundredgemoot. Všetky tieto zhromaždenia mali veľmi významné
vyšetrovacie právomoci, ktoré ale boli neskôr, v období
normandských kráľov značne obmedzované tak rastúcou kráľovskou
mocou, ako aj zosilneným postavením miestnej šľachty. No ich moc
predovšetkým najviac obmedzovala rastúca nezávislosť súdnej moci.

80

Normandskí králi najskôr vládli pevnou rukou, ale neskôr v roku 1215 ich
právomoci značne obmedzila Veľká
listina slobôd (Magna Charta libertatum) a tá im zakazovala svojvoľne
zaobchádzať s podriadenou šľachtou.
(DT)
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Zhromaždenia miestnej šľachty sa svojím spôsobom
pretransformovali na porotný systém. 81
Na základe práv garantovaných Veľkou listinou slobôd, gróf
Simon z Montfortu v roku 1258 zasadnutie Veľkej rady, na ktorej bol
zvolený 27 členný výbor barónov – Parlament.
Po roku 1265 sa začali na jeho zasadaniach zúčastňovať 4 šľachtici
z každého grófstva a taktiež 2 predstavitelia slobodných miest, ktoré
mali právomoci vlastníkov pôdy. Následne získal Parlament právo
prejednávať žaloby proti zneužívaniu vládnych funkcií
(Impeachment), ale taktiež aj právomoci obžaloby, zosadenia
a odsúdenia kráľa.82 Parlament existoval od svojho vzniku de iure
nepretržite, aj keď ho jednotliví králi zvolávali len vtedy, keď ho
potrebovali. V roku 1343 došlo k jeho rozdeleniu na 2 časti:
komory – snemovňu lordov (House of Lords) a dolnú komoru
(House of Commons).
Jeho miesto v systéme štátnej moci definitívne potvrdil v roku 1689
zákon o právach (Bill of Rights).
81

SLUŠNÝ, J.: Světové dějiny policie: středověk, novověk, 1.vyd. Praha: SLÁVY
DCERA, 2006. ISBN 80903725-2-X, s.454
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K odsúdeniu kráľa došlo v Anglicku 4 krát v histórii. V roku 1327 bol z funkcie
kráľa odvolaný a následne
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Parlament počas svojej činnosti mnohokrát využil svoje
vyšetrovacie právomoci, tie sa hlavne koncom 18. a taktiež v 19.
storočí často týkali aj polície. Dochádzalo hlavne k preverovaniu
účinnosti policajných reforiem, a všeobecnej činnosti polície ako
takej. Navyše mal parlament právomoci prostredníctvom interpelácií,
etícií a ministerských žalôb skúmať aj každý obor vládnej činnosti.83
V starom Anglicku existovali ľudia, ktorí predstavovali
vznikajúci súdny a vyšetrovací systém. Dokonca už za vlády
Viliama I. Dobyvateľa existovali kráľovskí vyšetrovatelia, ktorí
na mieste podrobovali šetreniu činnosti správcov grófstiev a následne
výsledky svojej činnosti hlásili kráľovi. V období vlády Henricha II.
došlo ešte k posilneniu ich právomocí. Predbežné vyšetrovanie
viedol predstaviteľ koruny, ktorý sa nazýval koroner (Coroner)
a taktiež rozhodoval aj o ďalšom postupe voči obvinenému.84
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SLUŠNÝ, J.: Světové dějiny policie: středověk, novověk, 1.vyd. Praha: SLÁVY
DCERA, 2006. ISBN 80903725-2-X, s.453
84
V období normandských kráľov koroneri vypočúvali zločincov, ktorí boli azylanti
v niektorom z kostolov. Mali
právo prijať od nich prísahu, ktorá pozostávala vo vzdaní sa svojho práva na pobyt
v kráľovstve a prísľube
okamžitého vycestovania z krajiny. Koroner mu potom určil prístav, do ktorého
šiel s dreveným krížom v ruke a
z ktorého mal odísť prvou loďou. Ak sa vtedy žiadna loď na more nechystala,
musel zatiaľ aspoň symbolicky
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Koroneri mali vlastný súd, ale neskôr boli podriadení zmierovacím
sudcom, no naďalej boli príslušní na vyšetrovanie prípadov násilných
a nejasných úmrtí, či úmrtí vo väzniciach.85
Reálnym vyšetrovateľom bol ale mierový sudca (Judge of Peace)
pôsobiaci v každom okrese. Mierový sudca mal vo svojom okrese
funkciu trestného sudcu pre menšie priestupky a vyšetrujúceho
sudcu, keď šlo o ťažšie zločiny. Jeho úradná činnosť prebiehala
formou verejných súdnych konaní, čo malo dodať občanom istoty,
že sa nemôže stať obeťou policajnej alebo sudcovskej svojvôle.“86
Pri policajných úkonoch sa už v období prijatia Veľkej listiny
Slobôd ukázalo, že pri ochrane práv občanov nepostačujú len
generálne vymedzenia činnosti polície, a teda nebudú schopné
vytvoriť akúsi uzavretú hrádzu oproti všeobecnej štátnej policajnej
moci, takže z tohto dôvodu bolo potrebné políciu ohraničiť z vnútra
i navonok.

opustiť kráľovstvo tým, že vstúpil do mora. Ak tak neurobil, potom mal každý
právo ho beztrestne zabiť. (DT)
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Magna Charta v žiadnom prípade neodstránila absolutistickú moc
kráľa, nakoľko absolutizmus reálne existoval aj naďalej.
Veľký úradník, bol síce odvolateľne menovaný, no uskutočňoval
vôľu kráľa, vládlo sám a v parlamente proti nemu nestála žiadna
reálna moc. 87
A hoci v r. 1265 došlo k založeniu dolnej snemovne prvým
anglickým parlamentom, ani tá nebola schopná permanentne
zabrániť policajnej vôli kráľovských úradníkov, nakoľko títo
úradníci boli produktom pevniny, a náramne pripomínali už
Normanmi uvedených grófov a vicegrófov (comtes a vicecomtes).
Charakteristickým znakom bolo, že ak im nepostačoval plat,
zvykli sa obohacovať aj pomocou správy svojho zvereného obvodu,
podobne ako to prebiehalo aj napríklad u francúzskej polície.
Dokonca to vyeskalovalo natoľko, že ich finančné postavenie sa
stalo nevyčerpateľným zdrojom všetkých možných poplatkov, s tým
bol spojený aj rozličný tlak a všeobecné rozhorčenie podriadených
úradníkov. 88

87

KAČÍK, E. 2011. Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte.
1.vyd. Bratislava: EEDA,
2011. ISBN 978-80-970277-6-6, s.218
88
KAČÍK, E. 2011, Tamtiež

83

Už Magna Charta ustanovovala zásadu, že policajné pokuty mali
svojou výškou zodpovedať priestupku a nikdy nemali postihovať
potrestaného niečím, čo bolo pre neho nenahraditeľné, napríklad
obchod u obchodníka, či orná pôda u roľníka. Časom sa tieto zásady
ukázali ako postačujúce na zneužitie moci a to asi najviac škrelo
obyvateľstvo, keďže proti takejto policajnej zlovôli správy prefekta
boli neúčinné, tak základné práva garantované Magnou Chartou, ako
aj nekonečné sťažnosti parlamentu.89
Samozrejme, bolo mnoho ciest, ktorými dosiahli zosadenie
nenávidených, starých prefektov, ale ich nástupcovia sa po krátkom
čase vo funkcii stali rovnakými, ako boli predchodcovia. Podstata
policajnej zlovôle ale nespočívala v osobe nositeľa úradu, no
problém bol v samotnom systéme úradu. Pravdepodobne v tomto
bode anglických dejín nastali počiatky veľkého obratu v jeho
policajných dejinách. Anglická polícia naznačila úplne novú cestu
vývoja a v podstate až do 19. storočia sa úplne líšila od ostatných
pevninských európskych štátov. Na rozdiel od Pruska, či Francúzska,
kde sa dosiahla všeobecná policajná moc štátu pomocou zákonného
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zmocnenia, v Anglicku došlo k vytvoreniu nového úradu, ktorý bol
určený na vykonávanie tejto všeobecnej policajnej moci.90
Lenže pri tomto opatrení vláda nevedie bezpečnostnú politiku tak,
ako to bolo u pruskej a francúzskej polície, ale zodpovedá iniciatíve
anglického obyvateľstva. A tak sa anglická duchovná a nižšia
šľachta (gentry) odhodlala k ťažkému rozhodnutiu, z dôvodu
spomínaného konania prefektov, ktorých prakticky nebolo možné
odstrániť, a úrad z vonku dosadeného vedúceho grófstva prevzala
so všetkými negatívami. Túto komplikovanú administratívu zverili
mierovému sudcovi, ktorý bol domácim zemepánom grófstva, a tak
došlo k nahradeniu normandského zemského pána anglickým
mierovým sudcom.
Mierový sudca bol úplným protikladom svojho predchodcu, čo
vyplývalo z historických dôvodov vzniku tejto funkcie.
Bol majetkovo a hospodársky nezávislý takže nemal žiaden záujem
na peňažnom zneužívaní svojho úradu. Navyše pochádzal z grófstva,
takže mal pevné väzby s jeho obyvateľstvom, a základ svojej
občianskej existencie mal nie v úrade, ale vo svojom sociálnom
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postavení v rámci kraja a obce. Navyše v prípade zneužitia svojho
úradu prostredníctvom policajného násilia, bola v stávke jeho osobná
česť vo vlasti.91
Taktiež bol svojimi poznatkami o krajine a ľuďoch v nej žijúcich
chránený pred tým, aby nechtiac pomocou byrokratických chýb
poškodil záujmy obyvateľstva. Úradnou zvláštnosťou mierového
sudcu bol v charakter jeho postavenia ako čestného úradu. Nebol ani
štátnym policajným úradníkom, ako tomu bolo v kontinentálnom
systém vytvorenom rímsko-francúzskym systémom prefektov,
a nebol ani voleným obyvateľstvom v komunálnych voľbách po
francúzskej revolúcii, ale zaujal takzvanú zlatú strednú cestu.
Bol menovaný kráľom, a oproti obyvateľstvu mal nezávislé
postavenie štátneho úradníka, ktorý bol nositeľom všeobecnej
policajnej moci a disponoval úradnými atribútmi a prostriedkami
moci, ktoré zodpovedali cti jeho postavenia. No na druhej strane bol
na základe života a spoločenského postavenia, prirodzeným
splnomocnencom obyvateľstva a preto bol schopný nezávisle
od svojho úradu, zastupovania záujmov svojich usadlíkov ako
úradník z povolania. 92
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Úrad mierového sudcu bol špeciálne anglickým produktom akéhosi
čestného úradu policajnej správy, znamenitou kombináciou
autoritatívneho a spoločenského momentu polície. Dobová literatúra
nazývala postavu mierového sudcu "veľkolepým výtvorom".
Úrad sudcu bol už od počiatku súčasťou vnútornej správy, dokonca
už v staroveku králi vystupovali ako reprezentanti tak svojej funkcie
vrchného veliteľa a vodcu armády ako aj vrchného kňaza, no taktiež
funkcie vrchného sudcu svojho ľudu. Aj v germánskom ľudovom
štáte sa zosobnila v kráľovi štátna činnosť "počas mieru vo veci",
počas súdneho dňa. Až premena ľudového mieru na mier kráľovský,
delegovala mier z právomoci kráľa na súdnu ochranu práv a na
preventívnu policajnú ochranu.93
V Anglicku to bolo práve naopak a súdna moc v stredoveku splývala
s administratívou, a bez zmeny prešla aj na nový úrad mierového
sudcu. K zjednoteniu miestneho súdnictva a správy do rúk jednej
osoby sa pripája rozšírenie foriem súdneho konania aj na celú
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