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SLOVO NA ÚVOD
Váţení čitatelia,
vojenské reflexie, ako vedecko-odborný elektronický časopis, sa venuje problematike
bezpečnosti a obrany, vzdelávaniu, informačnej bezpečnosti a problematike vojenskej
a policajnej teórie a praxe. Príspevky uverejnené v mimoriadnom čísle tohto roku sú
zamerané do troch oblastí. V prvom rade je to uverejnenie analytickej štúdie kolegov
z Akadémie policajného zboru, ktorá je venovaná prevencii kriminality obecne a najmä
prevencii hospodárskej kriminality, ktorá bola spracovaná v prvom polroku 2009. I keď od
preventívnych opatrení nemôţeme očakávať nulovú kriminalitu, cez to konkrétne opatrenia
môţu mať pozitívny vplyv. V oblasti prevencie hospodárskej kriminality autori poukazujú na
opatrenia, ktoré prijali jednotlivé podniky a firmy pre odhalenie hospodárskej kriminality.
Štúdia poukazuje na to, ţe je nutné brániť kriminalite všetkými legálnymi prostriedkami.
Prevencia hospodárskej kriminality nemá okamţitý efekt, naopak je potreba viacej času a
trpezlivosti. Druhou oblasťou je príprava príslušníkov rezortu obrany na Akadémii
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorá je štátnou vojenskou
vysokou školou, garantom projektov výskumu a vývoja, vzdelávania bezpečnostnej komunity
v oblasti bezpečnosti a obrany a vzdelávacou inštitúciou zodpovednou za celoţivotné
vzdelávanie personálu rezortu obrany. Tretí príspevok je venovaný Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi, ktorého meno nesie naša akadémia. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla
1880 v Košariskách, okres Myjava a tragicky zomrel 4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji. Bol
slovenským astronómom, politikom a generálom francúzskej armády. V tomto roku je 130
výročie jeho narodenia.
Váţení čitatelia, záverom mi dovoľte poďakovať Vám za doterajšiu priazeň a verím, ţe
i v tomto mimoriadnom čísle nájdete pre Vás zaujímavé informácie a podnetné myšlienky v
príspevkoch, ktoré môţu obohatiť Váš vedomostný obzor.
doc. Ing. Pavel BUČKA, CSc.
predseda redakčnej rady
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PREVENCE HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY V ČESKU

pprap. Bc. Miluše Buriánková, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní
odbor vnější sluţby Hodonín, obvodní oddělení Dubňany
kpt. Mgr. Kristína Králiková, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra hraničnej a
cudzineckej polície
plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra
verejnej správy a verejných financií
ABSTRAKT
Analytická studie autorů z řad policejních praktiků a také teoretiků o prevenci
kriminality obecně a o prevenci hospodářské kriminality zvlášťě byla spracována v prvním
pololetí 2009 a proto její obsah zodpovídá situaci téhoţ období. Jedním z její důleţitých
závěrů je fakt, ţe od preventivních opatření nemůţeme očekávat stoprocentní efekt, kterým by
byla nulová kriminalita. Přesto konkrétními opatřeními, můţeme dosahovat vcelku
významného obratu k lepšímu. V oblasti prevence hospodářské kriminality autoři mluví o
opatřeních, které přijaly jednotlivé podniky a firmy k předcházení kriminality, jako je
zavedení anonymní informační linky „whistle-blowing―, pro odhalení hospodářské
kriminality nebo forma prostého varování. Nemalou roli hraje důraz na firemní kulturu.
Výsledky celosvětových studií jiţ tento závěr díky svým průzkumům potvrdily. Studie
deklaruje fakt, ţe je nutné bránit kriminalitě všemi legálními prostředky a této snaze věnovat
dostatek úsilí i finančních prostředků přesto, ţe mnohdy očekávaný efekt značně pokulhává za
tím, co jsme očekávali. Práce na poli prevence hospodářské kriminality nemá okamţitý efekt,
naopak ţádá hodně času a trpělivosti. Pak splní prevence hospodářské kriminality své poslání.

Klíčová slova : prevence, hospodářská kriminalita, policie, prevence hospodářské kriminality
/ preventivní opatření, konkrétní opatření k předcházení kriminality, firemní kultura,
očekávaný efekt, trpělivost a čas
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VÝCHODISKA
Pro přiměřeně dostatečné osvětlení komplexněji prezentované problematiky je
nevyhnutné zabývat se univerzálnějšími východisky, které teoreticky mohou blíţe objasnit
fundament skoumaného okruhu uţší problematiky, zaměřené na prevenci hospodářské
kriminality v Česku. Jde o nasledující obecnější východiskové komplexy problémů a jejich
determinanty:
A) Změny po listopadu 1989
Po změně společenského systému, k němuţ došlo v listopadu 1989, se bezesporu
změnila mimo společenské reality i situace na poli kriminality a to jak hospodářské tak
obecné a s tím souvisejících problematik. S euforií se však bořily i ty systémy, které byly
funkční a propracované a tato skutečnost postihla právě také oblast prevence kriminality. Je
faktem, ţe i tyto dosud fungující a uţívané nástroje ke sniţování negativních jevů by musely
vzhledem k zásadním společenským změnám projít něčím jako je novelizace. V České
republice (dále jen ČR) však došlo k situaci jejíţ rezultátem bylo vyuţití metody protavené do
jevů tzv. z extrému do extrému a došlo tak k masivnímu odklonu od zejména primární
prevence.
B) Nové vytvoření funkčních struktu
Teprve od roku 1993, po rozdělení česko – slovenské federace, kdy začala být situace
neudrţitelná, především v souvislosti s vývojem kriminality na území ČR, došlo právě na poli
hospodářské kriminality k znovuvytvoření funkčních struktur, které měly dosavadní vývoj
pozitivně ovlivňovat, mírnit, vytvářet podmínky k eliminaci hospodářské kriminality. (Tímto
systémem postihujícím prevenci kriminality v ČR od primární, přes sekundární aţ po terciální
úroveň se zabýváme v této analytické práci.)
C) Role Policie ČR
Vzhledem k určité a specifické roli policie na daném poli, tato analytická studie
analyzuje také tuto problematiku z jejího pohledu, včetně uvedení poznatků získaných na
základních útvarech Policie ČR, postihující primárně vztah policistů k prevenci kriminality,
jejím jednotlivým sloţkám apod. V této analyticko - studijní práci jsou také důsledně
analyzovány základní pojmy související s hospodářskou kriminalitou a dále také role státu
v oblasti prevence hospodářské kriminality v globálním pojetí, včetně konstituce tohoto
systému. Jsou zde vymezeny současné priority státní preventivní integrace a i kdyţ stát má
jednoznačně výrazné moţnosti a to jak institucionálně, tak finančně, jak realizovat preventivní
programy, není ke skutečnému a efektivnímu řešení negativní situace jedinou cestou. Není
zde opomenut ani nástin historického a zahraničního srovnávání fungování systému
8

prevence kriminality včetně vymezování hlavních trendů v oblasti preventivních činností.
D) Hospodářská kriminalita
Přestoţe hospodářská kriminalita netvoří páteř analýz nutných pro zpracování
koncepce prevence kriminality, je dnes její důleţitou součástí. Je těţké preventivně působit na
vyšší příjmové skupiny obyvatelstva, je však třeba zaměřit se na ně. Ať uţ mají podvody
různou formu, počet případů roste. Na úvod můţeme zmínit například podvodné ţádosti o
úvěr, podvody se zajištěním úvěru, pouţití úvěru k jinému účelu (fiktivní vydání věci)
a spotřebitelské úvěry (tzv. bílý kůň). K růstu případů napomáhá i netečnost bankovních
a úvěrových společností, které ve snaze sjednat co nejvíce úvěrů zanedbávají například
kontrolu uvedených údajů. Krachující firmy se převádí na osoby bez domova, které
nedokáţou s vidinou okamţitého tisícikorunového výdělku domyslet důsledky svého jednání.
E) Prevence hospodářské kriminality
Vybrané téma studie úzce souvisí s naší vlastní osobní policejnou činností. Celý
systém prevence kriminality ve státě ji výrazně ovlivňuje a v neposlední řadě je toto působení
spjato i s čerpáním zkušeností v oboru, proto se v této práci zabýváme právě rolí státu
v oblasti prevence hospodářské kriminality, nastíněním moţných správných kroků, dle
moţnosti vedoucích v budoucnu ke zlepšení situace, ale nevyhýbáme se ani kritickému
hodnocení tam, kde na základě zkušeností není vidět smysl ani výsledky. Z této analyticko synteticky zaměřené práce vyplývá analýza preventivních aktivit státu, zejména Policie ČR a
jasné definice rolí jednotlivých subjektů při uskutečňování programů prevence kriminality.
F) Specifičnost problematiky
Velké mnoţství pramenů uţitých v této pilotní práci bylo vzhledem k jasné
specifičnosti problematiky čerpáno z právních norem upravujících roli státu na poli prevence
kriminality, nutno bylo ale vyuţít také literatury kriminologického charakteru. Mnoho
informací z této oblasti lze čerpat i z webových stránek Odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR (MV ČR).
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1. ROZBOR ZÁKLADNÍCH POJMŦ OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
1.1 Definice pojmu hospodářská kriminalita a její prevence

„Hospodářská kriminalita je zisková kriminalita osob činných v hospodářském
ţivotě, která je páchána k újmě nadindividuálních právních statkŧ hospodářského
ţivota nebo zneuţíváním nástrojŧ hospodářského ţivota.“
Vymezení pojmu prevence je velmi obtíţné. Snad právě proto prevence nalézá velkou
společenskou odezvu, skloňuje se ve všech pádech a je prezentována jako lék na nejrůznější
společenské problémy. Prevence hospodářské kriminality představuje komplex opatření
sociální a situační prevence. Jejím cílem je sníţení míry a závaţnosti této kriminality a jejich
následků. Prevence hospodářské kriminality se zaměřuje i na oběti trestných činů. Preventivní
aktivity se uskutečňují v celostátním, regionálním i místním rámci a v kaţdém z nich na
primární, sekundární a terciální úrovni.
Prevenci hospodářské kriminality chápeme jako soubor nejrůznějších aktivit
netrestního charakteru, které vyvíjejí státní, veřejné i soukromé instituce i jednotlivci,
orientované na odstraňování blokací, či oslabování faktorů, o nichţ soudí, ţe jsou příčinami
kriminality. Jejím cílem je proto sníţit pravděpodobnost geneze trestných činů a tím
redukovat rozsah a intenzitu kriminality. Preventivní politika je pak koordinovaný, koncepčně
organizovaný a řízený soubor těchto aktivit, a to ať jiţ na úrovni celostátní, regionální nebo
místní. Prevence je tedy úsilím eliminovat trestnou činnost ještě před započetím nebo před
jejím pokračováním.
1.2 Právo a prevence hospodářské kriminality, vztah a právní zakotvení
Prevence ať uţ hospodářské či obecné kriminality není právním pojmem. Přesto se při
vymezování jejího obsahu lze nepřímo opřít o několik významných právních norem.
V nejširším smyslu je ochrana občanů dána Ústavou ČR. Konkrétně pak k prevenci směřuje
zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, kde v Hlavě první, § 1 Obecných ustanovení, je uvedeno:
„Trestní řízení musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné
činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského
souţití i čestného plnění povinností státu a společnosti― [1]. V § 158 odst. 2 téhoţ zákona je
konstatováno: „Vyšetřovatel a policejní orgán jsou povinni učinit všechna potřebná opatření
k odhalení trestných činů a zjištění jejich pachatelů; jsou povinni činit téţ nezbytná opatření
k předcházení trestné činnosti― [2].

10

Další právní normou, která se problematiky prevence dotýká je zákon č. 283/1991 Sb.,
O Policii ČR, v němţ v § 47 odst. 3 je ustanovení, podle něhoţ: „Policejní útvary upozorňují
orgány a osoby uvedené v odstavci 1 na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou
vést k ohroţení nebo porušení veřejného pořádku anebo ohroţení bezpečnosti osob nebo
majetku― [3]. Kriminalita je nejvíce extrémním článkem sociální patologie.
Dle jejího zdánlivého zakotvení v právních normách, které se například řídí Trestním
řádem a zákonem O Policii ČR, je patrno, ţe prevence hospodářské kriminality není přesně
zakotvena v konkrétních právních normách. Těmito právními normami úzce souvisí zákon č.
140/1961 Sb., Trestní zákon, kde jsou jiţ taxativně vyjmenovány jednotlivé trestné činy
včetně trestných činů hospodářských, zakotvených v Hlavě II.
1.3 Dělení prevence kriminality, její struktura
1.3.1 Podle úrovně subjektŧ
Systém prevence kriminality v ČR tvoří šest pilířů
1. Resortní programy prevence hospodářské kriminality – vycházejí z věcné působnosti
jednotlivých ministerstev, obohacují jejich běţné činnosti o nové prvky a přístupy a
ovlivňují tvorbu příslušné legislativy. Resorty se ve všech preventivních programech
zaměřují především na zkvalitnění trestní, rodinné a vzdělávací politiky, politiky
týkající se mládeţe, zaměstnanecké politiky a podobně.
2. Na meziresortní úrovni – zde se jedná o integraci mezirezortních projektů na místní
úrovni a o harmonizaci dotačních politik ve vztahu k subjektům prevence kriminality.
3. Programy vládních a charitativních organizacích, jejichţ činnost je zaměřena na
poskytování sociálních sluţeb, krizovou intervenci a zájmovou činnost. Jednotlivé
resorty mají pro tento účel vytvořené grantové programy, z nichţ jsou tyto činnosti do
značné míry dotovány. Podobné grantové programy mají i samosprávné orgány.
4. Aktivity podnikatelských subjektů – např. pojišťoven, firem zabezpečovací techniky,
komerčních detektivních a bezpečnostních sluţeb. Tyto subjekty se zaměřují zejména
na oblast situační prevence.
5. Analytické a preventivní aktivity Policie ČR - mají podíl na přípravě preventivních
programů měst, stejně jako preventivně informační skupiny Policie ČR poskytující
občanům cílené poradenské a informační sluţby, zabývající se téţ mediálními
činnostmi (skupiny styku s veřejností).
6. Preventivní aktivity realizované samosprávnými orgány měst – široké spektrum metod
a nástrojů, realizovaných orgány místní veřejné správy (napr. propagační akce, místní
11

amnestie daňových přestupků atd.)
V ČR je pak prevence hospodářské kriminality, opíraje se o výše uvedené programové
pilíře, organizovaná na třech úrovních:
Na meziresortní úrovni – těţiště meziresortní spolupráce spočívá ve vytvoření
preventivní politiky vlády ve vztahu ke kriminalitě a koordinace preventivních činností
jednotlivých resortů zastoupených v republikovém výboru pro prevenci kriminality
a v podněcování aktivit nových.
Na resortní úrovni – programy prevence kriminality vychází ve věcné působnosti
jednotlivých ministerstev, obohacují jejich běţné činnosti o nové prvky a přístupy a ovlivňují
tvorbu příslušné legislativy.
Na místní úrovni – do ní jsou zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní
organizace a další instituce působící v obcích. Podstatou organizace preventivního systému na
místní úrovni je optimální rozloţení působnosti v oblastech sociální a situační prevence
s ohledem na místní situaci, potřeby i moţnosti.
1.3.2 Prevenca podle předmětŧ pŧsobení
Sociální prevence – představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální
integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických
podmínek, které jsou povaţovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.
Efektivita sociální prevence je obtíţně statisticky či ekonomicky měřitelná, její
výsledky je třeba brát pouze jako orientační. Sociální prevence je součástí sociální politiky.
Situační prevence – staví na zkušenostech, ţe určité druhy hospodářské kriminality se
objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření
reţimové, fyzické a technické ochrany se snaţí kriminogenní podmínky minimalizovat.
Působí i při omezování majetkové a hospodářské trestné činnosti. Situační prevence je
relativně levná, klade minimální nároky na personální a materiální zabezpečení a má rychlý a
poměrně snadno statisticky měřitelný efekt. Její účinnost je však podmíněna trváním
přiměřených opatření.
Prevence hospodářské kriminality se zejména na primární úrovni prolíná s prevencí
dalších sociálně patologických jevů. Situační prevence představuje volbu a realizaci
nejrůznějších organizačních, ekonomických a technických opatření při vyuţití všech moţností
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klasické, technické, fyzické a reţimové ochrany.
Opatření jsou zaměřena na:


znesnadňování podmínek pro páchání trestné činnosti hospodářského charakteru



zvyšování míry objasněnosti trestných činů hospodářské kriminality



zabezpečování majetku (firem a podniků)

Prevence viktimnosti (tj. soubor osobnostních předpokladů a vnějších okolností
ohroţujících jedince, který se pak stává snadněji obětí trestného činu) a pomoc obětem
trestných činů – je zaloţena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem
na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohroţených osob.
V praxi se jedná o skupinové a individuální a zdravotní, psychologické a právní
poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických moţností ochrany před
trestnou činností a to ve všech oblastech včetně hospodářské. Uţívá metody sociální i situační
prevence a to podle míry ohroţení na primární, sekundární i terciální úrovni.
1.3.3 Prevence podle úrovně preventivních aktivit
Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciální
prevenci.
Primární prevence – zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové,
osvětové a poradenské aktivity, zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je
zaměřena na pozitivní ovlivňování osob (zaměstnanců firem a podniků). Těţiště primární
prevence spočívá nejen v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích, ale taky ve
firemní kultuře.
Sekundární prevence – zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob a to nejen
z podnikatelského prostředí, u nichţ je zvýšená pravděpodobnost, ţe se stanou pachateli nebo
oběťmi trestné činnosti – tedy příčinami kriminogenních situací.
Terciální prevence – spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob, tím je
myšleno jejich pracovní uplatnění včetně rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc
při získávání bydlení a další. Cílem je udrţet dosaţené výsledky předchozích intervencí
a rekonstrukce nefunkčního prostředí.
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1.4 Odpovědnost za realizaci preventivní činnosti
Odpovědnost za oblast primární sociální prevence, zejména její začátek, spadá do
působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, dále pak do
působnosti firem, kde úzce souvisí s firemní kulturou. Sekundární a terciální prevence je s
ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záleţitostí resortu Ministerstva práce a
sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva
zdravotnictví. Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany. Problémem je však
v podstatě nevymahatelnost této odpovědnosti, pokud nehraničí přímo s porušováním zákona.
Těţiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce
a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR.
Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější komplexní programy prevence kriminality na
místní úrovni.
Vcelku dobře propracovaná je zpětná finanční i celková kontrola podpořených
projektů prevence kriminality – zejména na místní úrovni, ze strany orgánů státní správy,
odpovědnost za realizaci těchto projektů mají předkladatelé. Odpovědnost za realizaci
konkrétních projektů prevence kriminality v rámci Policie ČR nese na okresní úrovni ředitel,
spíše však ve formální rovině. Prakticky je to pracovník Preventivně informační skupiny
(skupina pro styk s veřejností), dále pak vedoucí jednotlivých obvodních oddělení a vybraní
policisté na těchto odděleních, kteří se prevenci věnují.
2 NOVODOBÁ PREVENCE HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY V EVROPĚ A U NÁS,
HISTORIE A TRENDY
2.1 Zahraniční prevence hospodářské kriminality ve 21.století
Prevence zločinnosti není novou myšlenkou posledních let, ve skutečnosti byla
různými formami – i kdyţ v omezeném měřítku – prováděna i v dřívějších dobách. Mezi
průkopníky preventivních snah můţeme nesporně počítat všechny právníky a filozofy
minulých dob, kteří stanovili za cíl trestů či trestního řízení nápravu pachatele a nikoli jiţ jen
pouhou oplatu společnosti jedinci, který překročil trestně právní normy. Určité podněty v této
oblasti se objevily jiţ v preventivních programech třicátých a čtyřicátých let minulého století.
Měly převáţně sociální charakter. Sociální pracovníci se orientovali také na problémové
rodiny, u nichţ byly zjištěny poruchové pracovní stereotypy, velký počet dětí, četná a váţná
onemocnění, uţívání alkoholu a drog a podobně. Vrcholem tehdejších preventivních snah
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v této oblasti kriminologie byl známý preventivní program, který je známý jako „Studie
v Camrigi a Sommervillu―. Program samotný byl třikrát vyhodnocen v různých časových
obdobích a nálezy těchto rozborů jsou poněkud rozporné.
Relativně nejpozději – aţ koncem šedesátých a v průběhu sedmdesátých let – byla
vypracována téţ metoda prevence kriminality, která se zabývá situační prevencí. Celkově
můţeme konstatovat, ţe nejpozději v sedmdesátých letech byly ve světové kriminologii
v základních obrysech rozpracovány jiţ všechny základní oblasti prevence kriminality
včetně prevence kriminality hospodářské, u níţ se profil pachatele takového trestného
činu výrazně liší od pachatele trestného činu spadajícího do obecné kriminality.
Ve

vyspělých

demokratických

státech

je

koordinace

preventivních

aktivit

v celostátním měřítku obvykle svěřována meziresortnímu (různě jmenovanému) orgánu,
přičleněnému k vládě. Skládá se z těch členů vlády, v jejichţ kompetenci jsou zejména otázky
veřejné bezpečnosti, justice, sociální politiky (včetně politiky zaměstnanosti a politiky
rodinné), školství, zdravotnictví, územního plánování a podobně. Orgán můţe být doplněn
představiteli nestátních orgánů a institucí, jejich činnost má preventivní význam. V tomto
ohledu patří struktura systému vybudovanému v roce 1993 v ČR ke standardním.
Na místní úrovni plní tuto úlohu orgány typu regionálních a místních rad pro prevenci
kriminality zřizované v místech, kde se kriminalita stává závaţným společenským
problémem. Zde je také patrná role českého systému Komplexního součinnostního programu
prevence kriminality na místní úrovni. Zahraniční orgány nejsou podřízeny orgánu
centrálnímu, kontakty se omezují na metodickou pomoc ze strany centra a na vzájemnou
výměnu informací a zkušeností. Tyto orgány plní mimo úlohy koordinační téţ role koncepční.
Pokud jde o konkrétní preventivní systémy jednotlivých evropských zemí, je moţno je
rozdělit podle způsobu koordinace prevence a podle koordinujících subjektů.
V zemích jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko a Španělsko je koordinujícím
subjektem prevence policie, na níţ leţí hlavní těţiště preventivních činností.
V dalších zemích hraje koordinující roli resort vnitra (policie) ve spolupráci s dalšími
resorty. Tak je tomu například ve Velké Británii, Skotsku, Finsku, Portugalsku a na Kypru.
V ostatních evropských zemích, například ve Švédsku, Dánsku, Norsku, Řecku je
garantem prevence Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s ostatními resorty, ve Francii
odpovídá za koordinaci prevence předseda vlády.
Ve Spolkové republice Německo, kde je preventivní činnost svěřena především
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policii, je prevence organizována na národní, regionální i místní úrovni.
Je tedy patrné, ţe policie hraje ve všech evropských státech důleţitou roli, zejména
v oblasti analytické, poradenské a přímo výkonné. Rozdíly jsou spíše v rozdělení
koordinačních pravomocí, obecně český systém zaloţený v roce 1993 odpovídá obdobám
v demokratických zemích.
Z toho lze shrnout, ţe všechny státy pŧsobící na všech polích preventivní
intervence, se liší pouze v organizaci, výši prostředkŧ, se kterými mohou nakládat a
v postavení v systému. Je tady moţné jiţ zavedené a osvědčené zahraniční projekty
převést do českého resp. slovenského prostředí, a to po jejich přizpŧsobení specifickým a
zejména lokálním potřebám. Je ale vhodné z těchto zkušeností vycházet, poučit se z chyb
jiných a zbytečně nerealizovat zcela „nové“ projekty, kdyţ jejich obdoby jiţ v zahraničí
fungují.
2.2 Vznik novodobého systému prevence hospodářské kriminality v České republice
Prudký a strmý vzestup kriminality a to zejména hospodářského charakteru v ČR (a
také v Slovenské republice – dále jen SR) po roce 1990, kvantitativní a kvalitativní změny
v jejím vývoji, stejně jako ve vývoji dalších sociálně patologických jevů způsobil, ţe
kriminalita se stala jedním z nejváţnějších a nejnebezpečnějších jevů v současné společnosti.
Před rokem 1989 byl systém prevence kriminality zaloţen na koordinující úloze
prokuratury, která měla mezi ostatními subjekty prevence výsadní postavení a prevence byla
rozvíjena především v ústředí státních a společenských orgánů a organizací, spadajících do
okruhů subjektů prevence kriminality. Konkrétní preventivní práce ve svém těţišti spočívala
především na okresních (městských) správách Sboru národní bezpečnosti (dále jen SNB) a na
příslušných komisích národních výborů. Organizačními a dalšími změnami byl tento systém
v roce 1990 zcela narušen a rozbourán. Je faktem, ţe v některých směrech byl příliš
ideologicky zařazen, přesto je ale nutné říct, ţe po jeho rozbourání došlo nesporně
k výrazným negativním jevům ve společnosti. Přestaly například platit „kvóty― pro jednotlivá
oddělení SNB k realizacím primárních preventivních programů (besedy a přednášky
v mateřských, základních a středních školách, ale i v jednotlivých organizacích a firmách),
mediálních výstupů s preventivní tématikou. Později byly zrušeny například i takové instituty
jako byl „ochranný dohled― nad delikventními osobami, coţ také mělo určitý vliv na prudký
nárůst kriminality.

16

V popředí policejního zájmu byla trţní ekonomika, finance, privatizace a pojem
resp. problém prevence hospodářské kriminality nebyl primárním společenským
tématem, řešení kriminality se v podstatě nedostalo dále neţ do roviny populistických
hesel.
Je faktem, ţe v 90. letech se pro malou pruţnost systému jiţ projevovala snaha tuto
pruţnost zvýšit a přenést prevenci více na místní úroveň. Probíhal například experiment
sociální prevence na okrese Mělník, kde byla ustanovena Rada prevence, realizován byl také
preventivní program v Pardubicích – Polabinách a další projekty. V odborné veřejnosti tehdy
probíhala diskuze k moţné legislativní úpravě problematiky prevence ve formě zákona a
sociální prevence. V SR to byl napr. program Čisté ruky. S rozpadem dosavadního, povahou
spíše formálního, ale přesto dobře fungujícího systému prevence kriminality zanikla také řada
subjektů. Současně také řada z nich vznikla. Vedle potřeby transformace systému trestní
spravedlnosti a práce orgánů činných v trestním řízení – policie, sluţby kriminální policie a
vyšetřování, státního zastupitelství (v SR prokuratura), justice a vězeňství, přišla na pořad dne
i otázka konstituování preventivní politiky, zabývající se příčinami, omezováním motivů a
příleţitostí k páchání trestné činnosti. Vznik současného státního zastřešujícího systému pro
preventivní aktivity prošel v ČR podle ředitelky Odboru prevence kriminality PhDr. Jitky
Gjuričové šesti etapami:
1. Konstituování republikového výboru pro prevenci kriminality – členy výboru se
postupně stala ministerstva vnitra, školství, mládeţe a tělovýchovy, práce a sociálních
věcí, spravedlnosti, zdravotnictví, obrany, financí, pro místní rozvoj a dále
Meziresortní protidrogová komise a Meziresortní komise pro záleţitosti romské
komunity. Hlavním úkolem výboru je vytváření systému prevence kriminality a
strategie prevence kriminality a v rámci této strategie integrovat trestní a preventivní
přístup k omezování kriminality.
2. Organizace prevence kriminality na úrovni úředních orgánů státní správy, včetně
vymezování působnosti republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů
v něm zastoupených.
3. Zpracování programů sociální prevence a prevence kriminality, jeho rozpracování
resorty zastoupenými v Republikovém výboru pro prevenci kriminality
4. Vytvoření systému prevence kriminality hospodářské a obecné na místní úrovni
5. Vytvoření systému finanční podpory ze státního rozpočtu na programy prevence
kriminality
6. Zpracování a schválení Strategie prevence kriminality
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2.3 Trendy a priority kriminální a preventivní politiky, reakce preventivní intervence na
kriminální rysy
2.3.1 Rysy současné kriminality
Preventivní aktivity musí reagovat na změněnou kvalitu kriminality, hlavně na tyto
oblasti:
Tradiční kriminalita – to je kriminalita majetková, násilná, mravnostní a hospodářská.
Není jiţ pouhým hromadným společenským jevem, ale stala se jevem masovým, coţ jde
nejenom na vrub kriminality majetkové, ale jakékoliv činnosti ziskuchtivě motivované, velmi
často hospodářské. Zvyšuje se samoúčelná brutalita a bezohlednost, zvláště u mravnostní a
hospodářské delikvence. Roste podíl pachatelů z řad mladistvých a posun do niţších
věkových kategorií i u hospodářské kriminality. Vzrůstá podíl ţen mezi pachateli trestných
činů, rovněţ z řad národnostních a etnických menšin a cizinců. Mění se profil pachatelů, kteří
se přestávají markantně odlišovat od průměru celé populace. Zvyšuje se podíl tzv. pachatelů,
jejichţ trestná činnost, často i závaţná, bývá epizodního charakteru.
Tradiční kriminalita tzv. bílých límečkŧ se přeměňuje v kriminalitu korporací,
zvláště u deliktŧ ve sféře ekonomické. V dŧsledku toho enormně rostou finančně
nevyčíslitelné škody touto kriminalitou zpŧsobené.
Také mohutný nástup organizovaného mezinárodního zločinu, nezřídka se
prolínajícího s kriminalitou korporací a drogovou kriminalitou, začíná představovat nový
sociálně patologický fenomén nesrovnatelně nebezpečnější neţ tradiční kriminalita.
2.3.2 Analýza pojmŧ z oblasti hospodářské kriminality
Delikty, které řadíme mezi trestné činy hospodářské, jsou zakotveny v zákoně č.
140/1961 Sb., Trestním zákoně. Hlava druhá uvedeného zákona obsahuje čtyři oddíly,
které se zabývají touto kriminalitou:
Oddíl první
Trestné činy proti hospodářské soustavě (§ 118 - § 124)
Neoprávněné podnikání – dopouští se ho ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje
sluţby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání
Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry – dopustí se ho ten, kdo
neoprávněně provozuje loterii nebo podobnou sázkovou hru.
Poškozování spotřebitele – kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, ţe
poškozuje spotřebitele zejména tak, ţe je šidí na jakosti, mnoţství nebo hmotnosti, nebo kdo
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uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo sluţby a zatají přitom jejich podstatné
vady.
Porušování předpisů o oběhu zboţí ve styku s cizinou – dopustí se jich ten, kdo podstatně
ohrozí obecný zájem tím, ţe poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboţí.
Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zboţím a technologiemi – kdo poruší zákaz
nebo omezení týkající se nakládání se zboţím a technologiemi kontrolovanými podle
zvláštních předpisů.
Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenskými materiály – kdo bez dovolení nebo
licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem
Oddíl druhý
Trestné činy proti hospodářské kázni (§125 - § 139)
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění – dopustí se ho ten, kdo nevede účetní knihy,
zápisy nebo jiné doklady slouţící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich
kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, nebo kdo v takových účetních knihách, zápisech
nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje, nebo kdo takové účetní
knihy, zápisy nebo jiné doklady zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají a ohrozí
tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně.
Porušení povinnosti v řízení o konkursu – kdo po prohlášení konkursu maří nebo hrubě
ztěţuje výkon funkce správce konkursní podstaty, a tím ohrozí úplné a správné zjištění
majetku patřícího do konkursní podstaty nebo zpeněţení tohoto majetku.
Porušování závazných pravidel hospodářského styku – kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
ve značném

rozsahu neoprávněné výhody, poruší závaţným způsobem pravidla

hospodářského styku stanovená obecně závazným právním předpisem.
Zneuţívání informací v obchodním styku – kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu
nebo prospěch neoprávněně uţije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal
z důvodu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíţ zveřejnění podstatně
ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění
smlouvy nebo operace na organizovaném trhu cenných papírů nebo zboţí.
Pletich při veřejné soutěţi a veřejné draţbě – kdo v souvislosti s veřejnou soutěţí nebo
veřejnou draţbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch
zjedná některému soutěţiteli nebo účastníku draţby přednost nebo výhodnější podmínky na
úkor jiných soutěţitelů.
Vystavení nepravdivého potvrzení – kdo jménem banky nebo jiné právnické osoby oprávněné
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k provozování finanční činnosti podle zvláštního zákona nebo jako auditor vystaví jinému
nepravdivé potvrzení o jeho finanční situaci nebo majetkových poměrech.
Oddíl třetí
Trestné činy proti měně a trestné činy daňové (§ 140 - § 148)
Padělání a pozměňování peněz – kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné
peníze, nebo kdo takové peníze přechovává. Dále kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu
udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo
pozměněné peníze udá jako pravé.
Udávání padělaných a pozměněných peněz – kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiţ mu
bylo placeno jako pravými, udá jako pravé.
Výroba a drţení padělatelského náčiní – kdo vyrobí, sobě nebo někomu jinému opatří anebo
přechovává nástroj nebo jiný předmět určený k padělání nebo pozměňování peněz.
Ohroţování oběhu tuzemských peněz – kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhraţky
tuzemských peněz, nebo kdo takové náhraţky neoprávněně dává do oběhu.
Padělání a pozměňování známek – kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky
v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo jich uţije jako pravých.
Padělání a pozměňování nálepek k označení zboţí nebo předmětů dokazujících splnění
poplatkové povinnosti – kdo padělá nebo pozmění nálepky k označení zboţí pro daňové účely
nebo jiné předměty vydávané státním orgánem nebo jím zmocněnou právnickou osobu jako
doklad o splnění poplatkové povinnosti v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch.
Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství – kdo v době nouzového
stavu v devizovém hospodářství poruší zákazy, které jsou stanoveny devizovým zákonem pro
nouzový stav v devizovém hospodářství, vztahují se na vyhlášený nouzový stav.
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní
pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – kdo jako plátce ve větším rozsahu
neplní svoji zákonnou povinnost za poplatníka odvést daň, pojistné na sociální zabezpečení,
úrazové pojištění nebo zdravotní pojištění, nebo příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby – kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo,
pojistné na sociální zabezpečení, úrazové pojištění nebo zdravotní pojištění, poplatek nebo
jinou jim podobnou povinnou platbu.
Porušení předpisů o nálepkách k označení zboţí – kdo s nálepkami k označení zboţí pro
20

daňové účely nakládá v rozporu s právním předpisem v úmyslu způsobit jinému škodu nebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo kdo v rozporu s právním předpisem
uvádí do oběhu zboţí bez nálepek k jeho označení pro daňové účely.
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení – kdo nesplní svoji zákonnou
oznamovací povinnost vůči správci daně a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné
vyměření daně jinému nebo její vymáhání.
Oddíl čtvrtý
Trestné činy proti předpisŧm o nekalé soutěţi, ochranných známkách, chráněných
vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právŧm souvisejícím s právem
autorským a proti právŧm v databázi
Nekalá soutěţ -

kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěţ

v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěţe, poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod
nebo rozvoj podniku soutěţitele.
Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu –
kdo doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo sluţby neoprávněně označované
ochrannou známkou, k níţ přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní
zaměnitelnou.
Porušování průmyslových práv – kdo neoprávněně zasáhne do práv k chráněnému vynálezu,
průmyslovému vzoru, uţitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku.
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi – kdo
neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu,
zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo
databázi.
2.3.3 Základní trendy současné preventivní intervence v ČR
Je zcela evidentní, ţe na změněnou kvalitu kriminality musela reagovat i kriminální
politika. Její tradiční postupy jiţ nemohly změněné situaci stačit. V první řadě bylo nezbytné
ji daleko více diverzifikovat. Na fakt masového charakteru hospodářské kriminality, který
představuje nemalý podíl, musela reagovat tato politika zcela jinak neţ na narůstající pouliční
kriminalitu. Bylo nutno vzít na zřetel vysoký podíl neobjasněné kriminality i soudobé
geografické rozloţení zločinnosti. V těchto podmínkách je nutné uplatňovat jak trestně právní,
tak kriminologické pojetí prevence.
Základní změnou byla snaha přesunout těţiště prevence na regionální a místní úroveň, to
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znamená do měst, obcí, tj. ke konkrétnímu okruhu pachatelů. Přitom zůstává zachována
koordinace na celostátní úrovni, která v posledních letech funguje optimálně.
Další trendem byla profesionalizace pracovníků působící v oblasti preventivních činností,
jimţ v minulosti chyběly základní metodické a teoretické znalosti. Trendem na poli prevence
hospodářské kriminality musí být téţ navazování meziresortní spolupráce v daných lokalitách,
nejen mezi orgány státními a místními, ale také mezi nevládními organizacemi. Zde ještě dnes
můţeme nalézt rezervy.
2.3.4 Základní priority preventivní intervence v ČR a v resortu MV
V oblasti sociální prevence – předcházení hospodářské kriminality, prevence recidivy
v oblasti hospodářské kriminality, pomoc obětem trestných činů této trestné činnosti.
V oblasti situační prevence – opatření na poli hospodářské kriminality - proti neoprávněnému
podnikání, dále opatření proti majetkové trestné činnosti, informace o konceptech bezpečného
chování občanů.
V oblasti zkvalitňování preventivního systému v ČR – budování informačních systémů
v oblasti prevence kriminality, vzdělávání pracovníků zabývajících se prevencí a to
hospodářskou i obecnou, racionální vynakládání finančních prostředků na preventivní
aktivity, spolupráce na všech úrovních, podpora kriminologického výzkumu, propagace
prevence hospodářské kriminality.
Prioritami preventivního působení v rámci resortu ministerstva vnitra jsou:
Sníţení míry a závaţnosti hospodářských trestných činů
Zvýšení pocitu bezpečnosti občanů (z hlediska hospodářské kriminality bezpečnosti
z řad podnikatelů a manaţerů firem)
Zvyšování důvěry v Policii ČR – k tomu přispívá nový trend Policie ČR „Community
policing―, který má za úkol přiblíţit policii občanům
3 PREVENTIVNÍ ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
3.1 Úvodní poznámky
Policie obecně zaujímá v prevenci hospodářské kriminality nezastupitelné místo. Má
v systému prevence kriminality specifické postavení právě proto, ţe jako jediná disponuje
uceleným souborem přesných statisticky vyhodnocovaných informací o trestné činnosti
v daných územích a časech. Má také nástroje, jak s touto kriminalitou přímo bojovat
a předcházet jí. V současné době také většina okresních ředitelství Policie ČR (a také
Policajného zboru SR) disponuje odborníky, kteří ve svých okresech v oblasti prevence
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kriminality působí jako koordinátoři, analytici a mediální prodejci této problematiky.
Disponují tedy jak přímými, tak nepřímými mechanismy jak na občany preventivně působit.
Dnes jiţ se prevenci kriminality věnuje také pověřený policista na kaţdém základním útvaru
Policie ČR, tedy na kaţdém obvodním oddělení Policie ČR.
I přes obecně represivní povahu této sloţky má tedy policie v systému prevence
kriminality nezastupitelné místo. Je však nutné, aby se informace, kterými disponuje,
dostávaly periodicky podle své povahy na správná místa – tedy na obecní a městská
zastupitelstva, na sluţebny městské policie, do sdělovacích prostředků a v neposlední řadě
občanům. Je nutné, aby kroky, které policie v oblasti preventivního působení přímo
vykonává, vycházely právě z aktuálních informací, případně byly konány v návaznosti na
další preventivní a součinnostní aktivity.
3.2 Z historie prevence kriminality v rámci jednotlivých sborŧ
Obecně je historie prevence kriminality v rámci Police ČR (Policajného zboru SR)
relativně mladá. K důrazu na prevenci a jejímu rozmachu došlo v polovině 90. let minulého
století. Neţ se však prevence skutečně dostala do policejní práce, musela projít cestou filozofů
a právníků, kteří ji nejdříve usměrnili do určité normativní podoby, do zákonného rámce.
Průkopnictví prevence kriminality je tak připisováno londýnskému soudci Henrymu
Feldingovi, který se od svého nástupu do funkce v roce 1748 od počátku postavil za vznik
nezávislého policejního sboru a stanovil dva cíle, kterých chtěl pomocí takové policejní síly
dosáhnout:
Potlačit existující kriminalitu včetně hospodářské
Zabránit rozšiřování kriminality v budoucnosti
Toto by podle Feldinga nemohlo být dosaţeno bez silného a nezávislého policejního sboru,
aktivní spolupráce s veřejností a odstranění okolností podporujících kriminalitu. V jeho
slovech, myšlenkách a nakonec i činech byl poloţen základ prevence kriminality. Renesance
nosné myšlenky, tedy toho, ţe měřítkem schopností je absence kriminality a veřejného
nepořádku, a ne přímo represivní akce, které mají tuto kriminalitu následně potírat, dala ve
40. letech dvacátého století vzniknout současnému pojetí prevence kriminality v rámci
policie. Jednalo se však spíše o poválečnou západní Evropu.
V českých (resp. slovenských) podmínkách bylo vznikem samostatného četnictva
(resp. ţandárstva), státních policejních úřadŧ a komunální policie v roce 1918 zároveň
kodifikováno i preventivní poslání těchto subjektŧ.
V samostatné Československé republice byla pak činnost policejních sborů rozdělena
na vyšetřovací, dohlédací a pátrací a mezi hlavními úkoly bylo ve vztahu k prevenci
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kriminality zachování veřejné bezpečnosti, jakoţ i veřejného pořádku a pokoje, péče o
bezpečnost osob a majetku, péče o bezpečnost a standard dopravy, dohled k výčepům,
hospodám a zájezdním hostincům, kavárnám a noclehárnám, veřejným místům atd.
Četnictvo pak mělo v náplni práce nejvíce preventivních aktivit. Byly jimi například
tyto úlohy – zmařit svojí přítomností provedení nebo dokončení trestného činu, jakoţ i pátrání
po všech provinilcích. Všechny, kdoţ přestoupili zákon napomenout, chránit vlastnictví, jakoţ
i osobu kaţdého státního občana před násilím všeho druhu, bdít, bedlit aby bylo uposlechnuto
předpisů, bedlivě si všímat tuláků, vyzvědačů, vyhoštěných osob a osob stojících pod
policejním dohledem, jakoţ i propuštěných trestanců a podobně. Velká část jejich pracovní
doby byla tedy věnována činnosti dohlíţející. V těchto činnostech se dá spatřovat základ
jakési situační, jakoţ i sociální prevence.
V ČR (SR) došlo v oblasti preventivních aktivit Policie ČR (Policajného zboru SR)
k výraznějším změnám aţ po roce 1993. Pilotními programy nového pojetí prevence
v policejních podmínkách byl vznik prvních preventivně informačních skupin. Došlo
k příklonu k mediálně a preventivně informačním činnostem, k trendu vtahování občanů do
prevence kriminality. V této době se značně rozšířila i hospodářská kriminalita, coţ úzce
souviselo se vznikem nového podnikatelského prostředí, kdy zanikaly státní podniky a začaly
vznikat soukromé firmy a podniky. Reakcí subjektů působících v rámci Policie ČR v oblasti
prevence na vzniklou situaci bylo kladení důrazu na prevenci hospodářské kriminality.
V posledních letech je v rámci Policie ČR – v jeho (t. č. bývalých) okresních ředitelstvích,
konkrétně na Okresním ředitelství policie Hodonín preferován výkon policejních aktivit
v rámci jednotlivých základních útvarů – obvodních oddělení policie.
3.3 Subjekty pŧsobící v rámci Policie ČR v oblasti prevence hospodářské kriminality
V odborné literatuře není tento pojem dostatečně zpracován, z praxe však tyto
subjekty lze dělit následovně:
Policejní prezídium (oddělení pro styk s veřejností)
Jde spíše o mediálně preventivní činnosti, většinou s aktuální situační a sociální
problematikou. Policejní prezídium působí jako koordinátor a iniciátor celorepublikových
preventivních akcí v rámci Policie ČR, jehoţ cílem je přenést tyto akce do praxe
prostřednictvím niţších článků, kterými jsou krajské správy (krajská ředitelství).
Krajské správy (ředitelství) policie (PIS – Preventivně informační skupina, tiskový
mluvčí, pověřený pracovník)
Zde působí jak krajští tiskoví mluvčí, v jejichţ náplni práce je téţ preventivní činnost,
tak krajští koordinátoři prevence. U nich, jak jiţ vyplývá z názvu funkce, je prevence
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kriminality stoprocentně zastoupena v jejich činnostech. Koordinují okresní preventivně
informační skupiny a tiskové mluvčí v oblasti jejich preventivních aktivit. Jejich cílem je
dohled a poskytování metodické pomoci. Také distribuují preventivně informační materiály
poskytnuté jinými subjekty, nejčastěji Odborem prevence kriminality MV ČR.
Územní odbory (v SR Okresní ředitelství) policie (PIS, tiskoví mluvčí pověření
pracovníci základních útvarů)
Na všech úrovních přímé výkonné sluţby policistů:
Pořádková policie – obvodní oddělení, ta jsou základním útvarem Policie ČR, kde je
prováděna prevence kriminality v rámci jejich působnosti. Jejich cílem je přímé působení
v terénu při výkonu sluţby.
Kriminální policie – zde je prevence hospodářské kriminality spíše na psychologické
rovině a to jak u pachatelů této trestné činnosti, tak u potencionálních pachatelů. Zde můţeme
mluvit o tom, ţe cílem je nepřímá sekundární a terciální prevence – například jde o pohyb
kriminalistů v tzv. závadovém prostředí.
Zvláštní útvary – zde je preventivní působení analogické jako u kriminální policie.
Tedy i zde je jejich cílem nepřímé preventivní působení.
3.3.1 Činnost těchto subjektŧ – typologie
Činnosti těchto subjektŧ lze rozdělit následovně:
Přímá preventivní intervence v terénu
Mediální činnosti
Poradenské činnosti
Informační činnosti
Osvětové činnosti
V posledních letech je kladen v rámci činností Policie ČR na poli prevence kriminality
důraz na kooperační charakter těchto aktivit a osvětovou činnost, dále na prevenci
hospodářské kriminality jako takové.
Pozitiva v tomto ohledu:
Ochota novinářské veřejnosti medializovat počiny Policie ČR nejen v rámci aktuálních
akcí, ale i preventivních aktivit.
Ochota oslovených akreditovaných podnikatelských subjektů vstupovat se svými
výrobky do propagačních místností Preventivně informačních skupin Policie ČR a vystavovat
je zde.
Dobrá polupráce s nestátními a charitativními organizacemi, hlavně na poli distribuce
jejich tiskovin a propagace na jednotlivých ředitelstvích.
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Skutečným efektem je jednoznačně zmírňování rizik hospodářské trestné činnosti, její
potírání, vytváření podmínek pro její maximální eliminaci.
3.3.2 Preventivně informační skupiny Policie ČR a jejich činnost
Nárys historie preventivmích informačních skupin (dále jen PIS)
Myšlenka zřízení specializovaného pracoviště v rámci Policie ČR vznikla v roce 1995 v Plzni.
Zde šlo o vznik zařízení, které by zajišťovalo a koordinovalo policejní prevenci. Dále o
výchovu a rozsáhlou informovanost, která by postihovala všechny obyvatele města bez
rozdílu věku, pohlaví, sociálního a společenského postavení a dalších atributů. Při svých
činnostech by vycházelo především ze společenských potřeb a zejména analýzy vývoje
kriminality jak hospodářské tak obecné. Dále z dlouhodobých cílů, průzkumů mezi
obyvatelstvem, či z potřeb orgánů městské správy. Preventivně informační skupiny v rámci
Policie ČR začaly nejprve masivní spolupráci s regionálními a místními sdělovacími
prostředky. Šlo například o policejní bloky v rádiích a televizích, pátrání, informace, rady a
doporučení, pozvánky na policejní akce pro veřejnost a tak dále. Skupina začala realizovat
kvalitnější moţnosti spojení na policii. V rámci PIS vznikla skupina nebo alespoň místo
pracovníka pro realizaci besed a přednášek s policejní a preventivní tématikou. Zde jiţ
cílovou skupinou nebyly jen děti, jak v minulosti, ale také dospělí včetně seniorů. Právě u
seniorů zaznamenává Policie ČR podvodné jednání páchané právě na nich. Z toho důvodu
začala realizovat přímé bezpečnostní poradenství občanům. PIS také zajistila kvalitní
informační kanál o bezpečnostní situaci směrem k orgánům místní správy. Z pracovních
činností této skupiny na konkrétních projektech prevence nejen hospodářské kriminality je
patrné, jaký je charakter pracovišť Policie ČR, které se vydaly tzv. plzeňskou cestou.
V oblasti spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v regionu, preventivní skupiny PIS
pracují:
a) na tvorbě a realizaci dílčích projektů prevence kriminality (včetně hospodářské), do
kterých je policie zapojena, nebo které sama připravuje, organizuje a realizuje
b) na rozvíjení pracovních kontaktů s orgány státní správy a samosprávy a ostatními
subjekty, zejména na místní úrovni
c) na aktivitách orgánů samosprávy, organizací, institucí a nevládních organizací
působících na místní úrovni v problematice prevence hospodářské a obecné kriminality
Na úseku analytické a signalizační činnosti zabezpečují:
a) ve spolupráci s analytickými pracovišti policie sledování vývoje hospodářské kriminality,
zpracovávání přehledů a map ohnisek této trestné činnosti.
b) přijímání a realizaci vlastních preventivních a informačních opatření ve vybraných
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lokalitách, s cílem omezit bezpečnostní rizika.
c) vnitřní informační servis a monitoring zpráv pro potřeby policie, získávání, shromaţďování
a vyuţívání materiálů obsahujících informace o prevenci kriminality jak hospodářské tak
obecné.
Mimo všechny výše uvedené úkoly plní pracovníci PIS a pracovníci pověření funkcí
preventisty navíc i distribuční činnost. Ta se týká předání informací o prevenci kriminality na
všechny základní útvary (dále jen ZÚ) a jejich sluţební součásti.
Prakticky je hloubka preventivních činností přímo závislá na počtu pracovníků, kteří jsou na
prevenci v rámci Policie ČR zařazeni. Od počátku prevence kriminality v ČR, tedy asi od
poloviny 90. let minulého století, došlo k výraznému zlepšování bezpečnostní situace na
poli kriminality.
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Celková
kriminalita
342479
345954
361842
355697
327989
298947
304273
300811
293190
277504
263371
268301
267361

škoda v 1000,Kč
11397735
11864707
12080050
14149417
12210332
11157049
13584984
11931661
11803551
10205551
10061383
11261743
10786525

Tabulka
kriminality

Rok (tabulka) /
počet skutků
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Rok (tabulka) /
škody v tis. Kč

V rámci policie ČR a zejména pak ZÚ je další společnou cestou k bezpečí a
sníţení kriminality nově nastolený trend Community policing.
Co znamená Community policing? Je to způsob policejní práce, zaloţený na
spolupráci mezi policií, samosprávou a občany. Vychází ze znalosti prostředí, ve kterém se
policista pohybuje, a z otevřené komunikace mezi všemi těmito skupinami. Předmětem zájmu
community policing je následkům kriminálního chování a moţným škodám předejít.
Community policing nenahrazuje standardní policejní postupy, ale doplňuje je a usnadňuje.
Zároveň je doplněním prevence kriminality. V podmínkách bývalé monarchie a bývalého
Československa jej svého času realizovaly tzv. okrskáři.
Co community policing přináší?
Podněcuje ochotu lidí podílet se na prevenci hospodářské kriminality, spolupracovat
s policisty a přijímat odpovídající podíl zodpovědnosti za vlastní bezpečí.
Navrací prestiţ policejní práci a obnovuje důvěru v policii
Slouţí vnímání pocitu bezpečí obyvatel dané lokality - občanů i podnikatelů
3.4 Současná preventivní intervence Policie ČR, její problémy a moţnosti řešení
Problémy, které stojí v současnosti v cestě masovějšímu rozvoji preventivních činností
v rámci Policie ČR lze rozdělit do dvou oblastí:
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1. Problémy preventivní činnosti na základních útvarech
2. Problémy preventivní činnosti na úrovni koordinační

Problémy preventivní činnosti na úrovni na základních útvarech
Základním problémem této oblasti je absence ustanovení v zákoně o Policii ČR, kde by
policie výslovně měla působit v oblasti prevence kriminality v předcházení trestné činnosti.
Samotní policisté v oblasti prevence kriminality působí v tom smyslu, ţe se objevují v ulicích
měst, jako hlídky formou obchůzek, případně dílčích akcích zaměřených na konkrétní
podezřelé pachatele v určitém úseku.
Problémy preventivní činnosti na úrovni koordinační
Druhým problémem, který byl v počátku preventivně informačních skupin, je jiţ dnes naštěstí
vyřešen změnou postoje vedoucích pracovníků. Byl to jejich negativní postoj k prevenci
kriminality, který vznikl v předrevolučních letech. Zde stojí úkol před resortním školstvím,
které mladé policisty vychovává k uvaţování i v pojmech prevence a ne pouze represe. Velká
část současných velitelů základních útvarů je v této oblasti přínosem. Další otázkou, která se
zde nabízí je zkvalitnění školících, přednáškových, besedních a vůbec všech vzdělávacích
aktivit pro policisty. Velmi vhodná je jihomoravská cesta, kdy jiţ několik let fungují
pravidelná celokrajná setkání policistů (pracovníků prevence), kde si vyměňují zkušeností a
probíhají kamerové zkoušky. Realizovány jsou také programy komunikace, psychologické
problematiky a podobně. V některých jiných krajích se však pracovníci prevence jednotlivých
okresních ředitelství ani neznají. To pak brání preventivní spolupráci a tento fakt přináší
rizika zbytečným vymýšlením jiţ dávno vymyšleného. Existuje také problém společný oběma
sloţkám policejní prevence a tím je nedostatek finančních prostředků k realizaci
preventivních činností.
Po jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality k poskytování dotací ze státního
rozpočtu byly schváleny následující dotace:

Dotace ze státního rozpočtu na
prevenci kriminality - rok 2008
celková dotace

71.242.000

z toho investice

54.000.000

z toho neinvestice

17.242.000
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Rok 2008 byl nastaven jako přechodné období, v němţ o poskytování dotací rozhodl
Republikový výbor pro prevenci kriminality. Vládou byla schválena nová strategie prevence
kriminality. V rámci této strategie došlo ke změnám v systému prevence kriminality a o
uvolněných dotacích rozhodují dnes kraje ve své samostatné působnosti.
4 CELOSVĚTOVÝ PRŦZKUM HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY V ROCE 2007 A
PRŦZKUM HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY V ČR V ROCE 2007
4.1 Celosvětový prŧzkum hospodářské kriminality pro rok 2007
Oddělení Forezních sluţeb společnosti PricewaterhouseCoopers (dále PwC) zveřejnilo
nejnovější výsledky Celosvětového průzkumu hospodářské kriminality za rok 2007. Z těchto
výsledků vyplývá:
 Více neţ 60 % společností v ČR se během posledních dvou let stalo obětí hospodářské
kriminality
 47 % společností se domnívá, ţe kvůli úplatku ze strany konkurence ztratily zakázku
 35 % společností uvedlo, ţe jejich ztráty v důsledku hospodářské kriminality
překročily 5 milionů Kč
 Průměrná přímá finanční ztráta českých společností činila 34 milionů Kč
 V 60 % případů hospodářské kriminality hrály velkou roli nedostatky ve firemní
kultuře, například nízká loajalita zaměstnanců, firemní etika, příliš anonymní prostředí
atd.
V roce 2007 se jednalo jiţ o čtvrté vydání průzkumu, tento se provádí kaţdé dva roky.
Údaje z roku 2009 nemáme k dispozici.
Uskutečnilo se jednání a rozhovory s vedoucími pracovníky z více neţ 5 400 společností
ve 40 zemích, včetně 79 předních společností v ČR. Zaměření bylo na různé druhy
hospodářské kriminality v podnicích, včetně zpronevěry, zkreslování finančních informací,
podplácení a korupce, tzv. praní špinavých peněz, porušení práv duševního vlastnictví a další.
4.2 Prŧzkum hospodářské kriminality v České republice pro rok 2007
Společnost PwC na základě svých průzkumů zjistila, ţe zavedení kontrol k potlačení
hospodářské kriminality nestačí. Klíčem k účinnému boji proti podvodům je propojení
firemní kultury, etiky a řízení rizik.
Celkem 61 % společností, působících v ČR se v uplynulých dvou letech (t. j. 2007 –
2008) stalo obětí hospodářské kriminality. Toto zjistil celosvětový průzkum hospodářské
kriminality 2007, vypracovaný rovněţ ze strany PwC. Průměrná přímá ztráta v důsledku
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hospodářské kriminality dosáhla 1,7 milionu USD (coţ činilo 34 milionů Kč) na společnost.
Více neţ třetina českých společností utrpěla ztrátu přesahující čtvrt milionu USD (téměř 5
milionů Kč). V roce 2005 to bylo jen 13 % respondentů.
V průzkumu, který PwC vypracovává kaţdé dva roky, bylo dotázáno, jak jiţ jsme
uvedly, 5 400 společností z celého světa včetně 79 předních společností z ČR. Spolupráce
proběhla s Univerzitou Martina Luthera v Halle - Wittenbergu v Německu. Zaměřena byla na
různé formy hospodářské kriminality ve společnostech, včetně majetkové zpronevěry,
zkreslování finančních informací, korupce a uplácení, legalizace výnosů z trestné činnosti a
dalších trestných činů hospodářských.
Vedle vysokých přímých nákladů vynaloţili čeští respondenti v průměru více neţ
639 000 USD (12 500 000 Kč) na řešení situace vzniklé v důsledku hospodářské kriminality.
Téměř dvě třetiny společností rovněţ uvedly, ţe utrpěly nepřímé škody. Nejčastěji se jednalo
o čas, který vedení podniku věnovalo řešení situace, sníţení pracovní morálky, poškození
obchodních vztahů a pověsti společnosti.
Nejčastější formou hospodářské kriminality i nadále zŧstává majetková
zpronevěra. Tu uvedlo 38 % společností, pak následuje korupce a uplácení – tj. 27 %
(zde je zaznamenán pokles ze 43 % - rok 2005).
Společnosti si jiţ podle všeho uvědomily, ţe korupce má velmi negativní dopad na
jejich činnost a ţe proti ní musí tvrdě bojovat. Nicméně i tak zůstává situace v ČR (SR) váţná.
Více neţ 30% oslovených společností uvedlo, ţe se během uplynulých dvou let ocitlo
v situaci, kdy se domnívaly, ţe byly poţádány o úplatek, a téměř polovina dotázaných
společností věří, ţe ztratili obchodní příleţitost, neboť konkurent zřejmě úplatek poskytl.
Pro spáchání hospodářského trestného činu musí být splněny tři podmínky:
příleţitost, pohnutka a schopnost zdŧvodnit si toto jednání. Mezi nejčastější pohnutky
pro páchání hospodářské kriminality patří touha po penězích (71%) a potřeba udrţet si
nákladný ţivotní styl (59%). Tyto motivy jsou v ČR dokonce častější, neţ je celosvětový
prŧměr.
Pachatelé si téţ musí být schopni své jednání zdůvodnit. Celkem 54% českých
respondentů uvedlo, ţe pachatelé měli nízký práh pokušení. Ve 40 % případů si pachatelé
nebyli vědomi toho, ţe jejich jednání není správné.
Příleţitost spáchat trestný čin hospodářského charakteru souvisí s kvalitou vnitřních
kontrol. Moţná ještě více s úrovní firemní kultury, tedy s loajalitou zaměstnanců
a dodrţováním etických zásad a předpisů. Třetina českých společností uvedla, ţe k trestné
činnosti vedly nedostatečné vnitřní kontroly, téměř dvě třetiny respondentů uvedly důvody
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spočívající ve firemní kultuře. To znamená nízkou loajalitu či příliš velkou anonymitu
zaměstnanců a nejasná pravidla.
Důleţitá je firemní kultura zaloţená na transparentnosti a etice. S tím souvisí i pohled
na způsoby odhalování hospodářské kriminality. Pokud jde o kontrolní mechanismy, mezi
nejefektivnější patří audit s 18% odhalených případů. Celkem 41% případů bylo zjištěno
prostřednictvím anonymní informační linky či prostého varování. To dokládá, jak hodně jsou
společnosti závislé na transparentní firemní kultuře a na postoji svých zaměstnanců. Jde o
jejich chápání situace, zodpovědnost a schopnost či ochotu rozpoznat podezřelé jednání a
informovat o něm. Oproti roku 2005 se počet společností, které zavedly anonymní
informační linku tzv. whistle-blowing, zdvojnásobil na 44 %. Výsledky studie ukazují, ţe
se to skutečně vyplácí. Celkem 16% případů hospodářské kriminality bylo v ČR odhaleno
právě tímto způsobem, coţ je více neţ v celosvětovém měřítku. Ve světě bylo díky této lince
odhaleno 8% případů a ve střední a východní Evropě došlo k odhalení 10% případů.
Samotné zavedení kontrol ale nestačí. Úspěch spočívá ve vytvoření takového
prostředí, v němţ kontrolní systémy a anonymní informační linka budou podpořeny jasnými
etickými pravidly. To znamená, ţe zaměstnanci budou loajální a budou vědět, ţe
zaměstnavatel je podpoří, kdyţ upozorní na nesprávné jednání. Naopak, ţe adekvátně
postihne všechny pachatele bez ohledu na to, jakou pozici ve společnosti zastávají.
4.3 Prezentace výsledkŧ výzkumu v Praze
Zástupci společnosti PricewaterhouseCoopers si poloţili otázku, zda dělá příleţitost
zloděje a zjistili, ţe ne tak docela. Na vzniku hospodářské kriminality se podle Celosvětového
průzkumu hospodářské kriminality 2005, jehoţ výsledky byly prezentovány dne 29. listopadu
v Praze, podílí více faktorů. Jedná se o existenci příleţitosti, určitého podnětu a schopnost
odůvodnit si nesprávné jednání. V ČR je velké mnoţství takových lidí, jinými slovy moţných
pachatelů. Společnosti, které se zúčastnily výzkumu, dokládají více neţ 130% nárŧstu
deliktŧ v této oblasti – v oblasti hospodářské kriminality.
Výzkum provedený společností PwC ve spolupráci s Univerzitou Martina Luthera
v Německu zaznamenal rovněţ celosvětově nárůst kriminálních činů, ovšem ne tak
dramatický jako v ČR. Na celém světě se zvýšil počet poškozených respondentů z více neţ
třetiny na necelou polovinu. Pachateli byli z 80% muţi, necelých 30% z nich mělo
vysokoškolské vzdělání a více neţ třetina způsobila škodu svému zaměstnavateli. Zajímavé
je, ţe se ve výsledcích objevují i motivy. O nich vypovídali respondenti z firem, nikoli
samotní viníci. Největší roli podle nich při páchání hospodářské kriminality hrálo pokušení,
následovalo nedostatečné povědomí o nesprávném jednání. Svoji roli zde hraje i fakt, ţe
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pachatelé vlastně nejsou schopni identifikovat oběť.
Moţná je nárůst kriminality, který výzkum zaznamenal, způsoben také větší ochotou
mluvit o problémech. Podle odborníků se otevřenost společností zlepšila. V pořadí jiţ třetího
průzkumu, který se koná kaţdé dva roky, se zúčastnilo celosvětově přes tři a půl tisíce
respondentů. V ČR otázky týkající se hospodářské kriminality odpovídalo 79 náhodně
vybraných společností z tisícovky největších. Více neţ 10% respondentů v ČR utrpělo
v důsledku hospodářské kriminality průměrné ztráty vyšší neţ čtvrt milionu dolarů,
celosvětově se toto číslo vyšplhalo na více neţ jeden a půl milionu dolarů.
4.4 Rŧzný pohled na vývoj hospodářské kriminality
4.4.1 Pohled veřejnosti
Celkem 57 % Čechů se domnívá, ţe v ČR roste hospodářská kriminalita. Hlavními
příčinami jejího růstu jsou podle nich nezájem vlády a strukturální změny ekonomiky.
V ostatních částech Evropy 63 % obyvatel míní, ţe hospodářská kriminalita je na
vzestupu, ale vysvětlují to poklesem veřejné morálky. Toto vyplývá také ze studie o vnímání
hospodářské kriminality v Evropě – vydáno společností PwC.
4.4.2 Pohled ministerstva vnitra
Podle údajŧ, které jsou uveřejněny na internetové stránce Ministerstva vnitra
ČR, však hospodářská kriminalita v zemi klesá. Zatímco v roce 1999 bylo spácháno
42 907 hospodářských trestných činů, o rok později to bylo 37 632 činů a v roce 2008 jenom
35 262 trestných činů hospodářských. Nejčastějšími druhy hospodářské kriminality jsou dle
MV podvody, zpronevěra, neplacení daní a pojistného, úvěrové podvody a porušování
autorských práv. Snad je k tomu třeba dodat, ţe statistika logicky zaznamenává jen ty činy, na
které se přišlo. Poslední hodnotící zpráva evropské komise z podzimu roku 2007 přesto
označila korupci a hospodářské trestné činy zpronevěra, podvod, praní špinavých peněz
a tunelování v ČR za váţný a znepokojivý problém. Zatímco v Evropě si myslí pouze 33 %
dotázaných, ţe za prevenci hospodářské kriminality je odpovědná vláda, v ČR je to plných 67
% respondentů. Studie PwC vychází s rozhovorů s více neţ 2600 obyvateli v 15 evropských
zemí včetně ČR, Polska a Maďarska.
5 PROFIL PACHATELŦ HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINNOSTI
5.1 Hospodářská kriminalita - finanční zločinci
5.1.1 Celkový profil pachatelŧ hospodářské kriminality
K otázce, zda lze hledat psychologický profil pachatele hospodářské kriminality, se
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staví Forenzní psychologie skepticky. Experti soudí, ţe výzkumy osobností pachatelů nejsou
moţné a poznatky v závěru mohou být jen banální. Ti, kdo se zabývají oblastí prevence
a kontroly by však jisté indicie uvítali.
Převládá názor, ţe finanční a hospodářskou kriminalitu určují především sociální
systémy, v nichţ se odehrává. Dále má na ni vliv i příleţitost. Její podstatu vystihuje známé
přísloví, ţe příleţitost dělá zloděje. Velkou roli zde hraje osobnostní vklad pachatele, bez
něhoţ by protizákonné jednání nemuselo vzniknout. Vnímání musí být nastaveno minimálně
na rozpoznání či dokonce vyhledávání vhodné příleţitosti ke spáchání hospodářského
trestného činu. Ne kaţdý tuto příleţitost totiţ postřehne. Příleţitost je podpořena motivačním
vyladěním potencionálního pachatele a také jeho osobností.
5.1.2 Společné indicie pachatelŧ hospodářské trestné činnosti
Při hledání společných indicií se přikláníme k tomu názoru, ţe za osobnost mluví
především její konkrétní projevy. Při hledání profilu pachatele na základě jejich výpovědí,
jsou právě jejich výroky, tím, co se v mnoha případech shoduje. Ti nejpovolanější – samotní
pachatelé hospodářské kriminality, často uváděli následující výroky:
„Udělal jsem jen to, co kaţdá banka.―
„Zjistil jsem, ţe za peníze si koupíte všechno i přátele.―
„Co chcete, 42 % světového hospodářství je v rukou mafie.―
„Mám dar vybrat si lidi, kteří mě zboţňují a umoţňují mi tuto exkluzivní roli.―
„Všechno by dopadlo dobře, kdyby se do toho nevloţil bankovní dohled.―
„Nikoho jsem nepřipravil o peníze. Teprve kdyţ se do toho zamíchala justice, došlo ke
ztrátám.―
„Výčitky svědomí neznám.―
V těchto několika náhodných výrocích, které lze slyšet u policejního výslechu nebo
u soudu, se rýsují určité společné znaky platné pro tuto skupinu pachatelů. Uvedly bychom
například přesouvání viny nebo pesimistický pohled na člověka.
5.2 Profil pachatele s bílým límečkem
5.2.1 Historický pohled na pachatele hospodářské kriminality
V anglickém jazykovém prostředí je hospodářská kriminalita jiţ dlouhou dobu
označována jako kriminalita bílých límečkŧ. Klasická definice pochází jiţ z roku 1939,
jejím autorem je Erwin Sutherland: „Zločin bílého límečku je zločin spáchaný respektovanou
osobou, která poţívá vysoký sociální status a která zneuţívá ke spáchání činu své pracovní
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zařazení― [4]. Ačkoliv se definice vztahuje pouze na určitý okruh hospodářské kriminality,
neztrácí ani dnes na zajímavosti. V zásadě však platí, ţe finanční delikt můţe spáchat kaţdý, a
to nezávisle na svém sociálním postavení. A tak se dnes setkáváme i s pachateli obecné
kriminality, kteří se snaţí proniknout do této lukrativní sféry zločinu. Souvisí to se značnou
šíří jevu samotného a samozřejmě i s bohatou příleţitostí. Konkrétní skutkové podstaty
mohou být totiţ značně rozmanité.
5.2.2 Pachatelé hospodářské kriminality – čistý a smíšený typ
Mŧţeme tak rozlišovat mezi typickým – čistým a atypickým – smíšeným
pachatelem finanční a hospodářské kriminality:
Čistý typ – ten odpovídá přesně Sutherlandově definici
Smíšený typ – ten je zatíţen i jinou kriminalitou, nejen kriminalitou hospodářského
charakteru. Klíčové kariérní pozice nezastává, proto musí tento svůj určitý handicap nějakým
způsobem nahradit. Takový člověk potřebuje totiţ získat důvěru potencionálních
poškozených. Obvykle tak činí cestou podvodů. Experti zde hovoří o takových typech
osobností, ke kterým patří dobré reference, uskutečnění vstupních konkrétních transakcí,
falšování dokumentů o majetkových poměrech či finančních operacích, zakládání fiktivních
firem, luxusní doplňky jako symboly údajného postavení – případně auta, šperky a jiné.
Můţeme shrnout, ţe podle současných poznatků neexistuje jednoznačný profil pachatele
hospodářské kriminality. Můţe se pohybovat mezi dvěma póly a reprezentuje čistý a smíšený
typ pachatele.
5.2.3 Zkoumání profilu pachatelŧ trestných činŧ hospodářských
Forenzní psychologie si při pokusech o upřesnění psychologického profilu pachatelů
hospodářské kriminality vypomáhá výzkumnou strategií. Snaţí se zjistit odlišnosti této
skupiny od skupin, které jsou jí blízké. Z tohoto úhlu pohledu se nabízejí dvě otázky, které
řeší, jak se od sebe liší pachatelé s bílými límečky od ostatních pachatelŧ (v angličtině
známo také od pachatelů v montérkách nebo pachatelů s modrými límečky) a také jak se od
sebe liší stíhané a nestíhané osoby ze stejné vrstvy – zde jde o vrstvy střední a vyšší.
Na první otázku můţeme odpovědět, ţe rozdíly jsou markantní. Zajímavá je zde
například

vazba

mezi

socializací

a

anonymitou

poškozených.

V případě

dobře

socializovaných pachatelů dochází k poškozování spíše anonymních obětí, u hůře
socializovaných je tomu naopak. Také vazba mezi socializací a výší zisku z kriminální
činnosti se liší. Pachatelé s nedostatečnou socializací jsou připraveni ke spáchání trestného
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činu i v případě niţšího zisku. Tedy na rozdíl od pachatelů s bílými límečky mají
v rozhodovacích procesech niţší motivační práh. Dříve vyuţijí příleţitost k tomu, aby
plánovali, připravovali a uskutečnili trestný čin. Zde stačí vidina malého zisku.
Pachatel s bílým límečkem má v době, kdy začíná s jednáním, které má znaky
hospodářského trestného činu, za sebou úspěšnou profesní a sociální kariéru. Jde o člověka,
který se musel opakovaně prosadit v konkurenci, v různých výběrových procesech. Tuto
skutečnost potvrzují i kriminologové.
Pracovní kariéra těchto lidí vyţaduje určité osobnostní znaky. Ty jsou těţko slučitelné
s běţnou kriminalitou. Samotné procesy sociální selekce propouští dále, tedy na vyšší pozice,
osoby s nízkou tendencí ke kriminálnímu jednání. I toto je však relativní. Jinými slovy lze
říct, ţe člověk, který má záznamy v rejstříku trestů, nemá téměř moţnost dostat se do
manaţerských funkcí. A právě tyto funkce jsou pro spáchání hospodářského trestného činu
mnohdy nutné.
5.3 Pomoc forenzních specialistŧ jako prevence hospodářské kriminality
Pomoc specialistů forenzních sluţeb je mimo jiné připravena řešit prevenci
hospodářské kriminality v podnicích. V této oblasti například funguje oddělení Forenzních
sluţeb PwC. Jeho specialisté můţou pomoci vyřešit problém jako je hospodářská trestná
činnost, vzniklý obchodní spor nebo najít preventivní opatření k omezení rizik podvodů. Výše
uvedená společnost má rozsáhlou světovou síť oddělení forenzních sluţeb. Zahrnuje 63 zemí
a zaměstnává více neţ 1400 odborníků. Oddělení forenzních sluţeb společnosti PwC má své
zastoupení také v ČR. České oddělení je součástí středo a východoevropského forenzního
týmu s asi 50 zaměstnanci. Mezi těmito zaměstnanci jsou lidé z různých profesí, jako
například auditoři, inţenýři, ekonomové a odborníci na informační technologie, ale i bývalí
pracovníci státní správy a policejní vyšetřovatelé.
6 MOŢNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŦ SOUČASNÉ PREVENTIVNÍ INTERVENCE
V ČR
6.1 Oblast legislativní - moţnost přispění k pozitivnějšímu vývoji v oblasti prevence
kriminality:
Podpora v zákoně o Policii ČR
Do zákona o policii ČR a to do § 2, který se týká úkolů policie zakotvit ustanovení, kdy by
sama policie podporovala a vyvíjela takové aktivity, kroky a opatření, které by směřovaly
k prevenci kriminality. Dále eliminaci kriminogenních faktorů a to na všech úrovních.
36

Podpora v zákoně o obcích
Další moţností je do zákona o obcích uvést do ustanovení § 14 odstavce 1 písmene o), který
se týká moţnosti zřizování obecních policií v zájmu ochrany veřejného pořádku, obdobné
ustanovení jako je u Policie ČR. To vše včetně formulace o finanční podpoře takových aktivit
ze strany obce, případně kodifikaci moţnosti přijímat pro tyto účely sponzorské dary.
6. 2 Organizační oblast
Moţnosti Ministerstva spravedlnosti ČR
Zkvalitnění fungování justičního systému ve prospěch menších časových prodlev a obnova
důvěry ve spravedlnost. Dále včasné potrestání pachatelů a adekvátní postihy pro osoby
s vyšší společenskou nebezpečností (soudci, policisté, politici, státní úředníci, vojáci). Zde
můţeme mluvit o faktu, ţe právě vysokou společenskou nebezpečnost mají pachatelé trestné
činnosti hospodářského charakteru.
Aktivity směřující ke sniţování kriminálních rizik
Tady je moţností zkušenost z jiţ předešlých let, kdy pojišťovny z fondů zvaných fondy
zábrany škod mohly financovat a podporovat aktivity různých subjektů směřující ke sniţování
kriminálních rizik. Můţe jít například o moţnost různých slev z pojištění pro vozidla, která
jsou zabezpečena určitým způsobem nebo objektů a další.
7.2 Nastínění řešení
Ta jsou pojata

v širším

celospolečenském

kontextu,

protoţe

jde

vlastně

o multifaktoriální problém. Jednoznačně zde hraje nejdůleţitější roli rodina a dále prostředí, v
němţ jedinec ţije. Zde jde o oblast sociální:
Zařazení jednotlivce
Důleţitý je mimo podpory rozvoje zaměstnanosti a to zejména v rizikových regionech, důraz
na určité skupiny. Těmi jsou jak absolventi středních škol, tak osoby po návratu z výkonu
trestu. Souvislost s hospodářskou kriminalitou se zdá být zdánlivá, tato problematika však
úzce souvisí. Zejména osoby, které byly ve výkonu trestu, jsou důleţitou skupinou, pro
prevenci kriminality. Zde je důleţitá podpora rekvalifikačních aktivit úřadů práce. Cenná je i
práce terapeutů, kdy spousta z řady nezaměstnaných jsou svou situací deprimováni a tím se
mohou stát potencionálními nositeli výrazných sociálních patologií, které směřují k páchání
kriminality.
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Podpora rodinné politiky
Vhodná je také změna rodinné politiky ve prospěch mateřství, coţ jsou kroky k podpoře
matek tak, aby mohly v dostatečně důstojných sociálních podmínkách zůstávat s dětmi co
nejdéle. Vhodný je věk 4 – 5 let ţivota dítěte v domácích podmínkách. Výsledkem je lepší
socializace těchto dětí, mravnost a další hodnoty, coţ potvrzují psychologové. Můţeme tedy
říci, ţe toto je samo o sobě jakousi první prevencí kriminality, i kdyţ se i zde můţe zdát
souvislost zdánlivá. Právě v oblasti hospodářské kriminality však jde právě o nastavení
vnímání příleţitosti spáchat trestný čin hospodářského charakteru.
Realizace preventivních programŧ
Důraz a podpora by měla být směrována také na realizaci minimálních preventivních
programů a to zejména ve školách. Je to jedna z moţností, jak naučit děti akceptovat autority,
coţ v současné době poměrně dost chybí. Na to pak v budoucnu úzce navazuje prevence
hospodářské kriminality, která spočívá z velké části ve firemní kultuře. Právě základy a
zásady jakési firemní kultury by měli začít vnímat a respektovat jiţ děti v jejich kolektivech.
Vzdělávání odborníkŧ
Je velmi důleţité, aby v primární, sekundární i terciální sféře prevence kriminality pracovali
proškolení odborníci.
I kdyţ všechny tyto aktivity kladou nároky na státní rozpočet, investice do rozvoje
prevence kriminality by měla být pro stát na jednom z předních míst. Vzhledem ke škodám
páchaných kriminalitou můţeme totiţ hovořit o rychlé návratnosti těchto investic.
ZÁVĚR
V této analyticko – informační práci jsme se snaţily odpovědět na otázky, jak má být
postaven systém prevence hospodářské kriminality, aby byl co nejúčinnější. Zvláště pokud
má řešit tak důleţitou a nebezpečnou problematiku, jakou je kriminalita a její závaţná forma
hospodářská kriminalita. Najdeme tady také odpověď, které preventivní programy
upřednostnit a jak mají státní a místní orgány v oblasti prevence kriminality postupovat. Dále
zde najdeme návod, jak má na tomto poli jednat sama Policie ČR. Oblast preventivní
intervence, jak na ústřední, tak na místní úrovni je obsáhlou problematikou. Obsah této otázky
zde není zcela vyčerpán. V práci jsme analyzovaly hlavní preventivní činnosti subjektů jak
státní, tak místní správy a navrhovaných dílčích řešení vymezených problémů. Nemalá část
škod byla způsobena právě kriminalitou hospodářského charakteru, kterou řeší oblast
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prevence hospodářské kriminality. Zde je nutno semknout politickou a lidskou sílu pro
přijímání a uskutečňování takových legislativních opatření, která nebudou těmto
nejzávaţnější formám této trestné činnosti nahrávat. Problémem, který se v oblasti
kriminality, v souvislosti s její prevencí objevuje, je neutěšený stav justice, zejména pokud jde
o vymahatelnost práva. V rámci Ministerstva spravedlnosti ČR je neuspokojivý stav českého
vězeňství. To jsou téţ faktory, které se nepříznivě promítají do oblasti kriminality. Jejich
intenzivní řešení můţe mít výrazné preventivní účinky. Můţeme shrnout, ţe mnohé závěry
v této práci jsou odvozeny čistě z policejní praxe. Některé vyplynuly z odborné literatury a
další z dlouhodobého pozorování a srovnávání, například s historií a se zahraničím. Konkrétní
opatření, které jsme nastínily v této studii, můţou směřovat k minimalizaci trestné činnosti
hospodářského charakteru.
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brigádny generál doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., Rektor, Akadémia
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, P.O. BOX 45, Liptovský Mikuláš,
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ÚVOD
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) so sídlom
v Liptovskom Mikuláši je jedinou vojenskou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou
univerzitného typu, v podriadenosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Jej absolventi
sú určení primárne pre prax v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Na akadémii môţu
študovať študenti, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu profesionálneho vojaka OS SR1. V AOS
môţu študovať aj študenti, ktorí sú v sluţobnom pomere podľa osobitného predpisu
upravujúceho sluţobný pomer príslušníkov ozbrojených zborov2 a študenti vojenských
vysokých škôl so sídlom v zahraničí. Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
a profesionálni vojaci v dočasnej štátnej sluţbe môţu štúdiom u nás získať vysokoškolské
vzdelanie tretieho stupňa.
Reforma rezortu obrany a kroky s tým súvisiace priniesli v roku 2004 ďalšiu zmenu vo
vojenskom vzdelávaní, v rámci ktorej bola na základoch Vojenskej akadémie zriadená
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, na ktorú prešli práva konať
štátne skúšky v študijných odboroch bakalárskeho, inţinierskeho a magisterského štúdia;
rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác; doktorandské štúdium; dizertačné skúšky
a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedecko-akademické hodnosti v príslušných
vedných odboroch. AOS od septembra 2004 stratila práva pre habilitačné a inauguračné
konania.

1

Zákon č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 53/2007 Z. z.
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej sluţbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
sluţby, Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky a Ţelezničnej polície; zákona č. 315/2001 Z. z.
o Hasičskom a záchrannom zbore; zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej sluţbe colníkov
2
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1 HISTÓRIA VOJENSKÉHO ŠKOLSTVA NA LIPTOVE
Vojenské školstvo na Liptove má dlhoročnú tradíciu a jeho začiatky je moţné nájsť
koncom 40. rokov dvadsiateho storočia, kedy k 1.10.1950 bolo vo vtedajšom Liptovskom Sv.
Mikuláši zriadené Letecké technické učilište s úlohou pripravovať pre letectvo mechanikov
lietadiel a ďalších špecialistov na zabezpečenie leteckej prevádzky.
V 50. rokov dochádza k jeho reorganizácii, ktorá okrem iného súvisela aj s procesom
premeny protilietadlového delostrelectva na protilietadlové raketové vojsko v československej
armáde. Z dôvodov utajenia bola škola prechodne premenovaná na Učilište zvláštnych
prostriedkov a dňom 20.2.1960 na Technické učilište. V čase svojej existencie bolo Technické
učilište jedinou základňou školenia útvarov protivzdušnej obrany štátu a protivzdušnej obrany
pozemných vojsk a doškoľovania dôstojníkov v zálohe.
V rokoch 1966 a 1967 vyrástla na báze Technického učilišťa Vojenská stredná škola
elektrotechnická a rádiolokačná, určená na prípravu práporčíckeho zboru. V štvorročnom
štúdiu ukončenom maturitou poskytovala absolventom vojenské a vojensko-odborné
vzdelanie pre príslušný druh vojska alebo sluţby na stupeň čata a stredné všeobecné a
odborné vzdelanie v danej špecializácii.
Dňom 31.8.1973 bolo Technické učilište v Liptovskom Mikuláši zrušené a na jeho
základoch bola dňom 1.9.1973 zriadená Vysoká vojenská technická škola Československosovietskeho priateľstva. Za dobu existencie vojenskej vysokej školy na Liptove, ktorá
pôsobila pod rôznymi názvami (1973 – 1993 VVTŠ-ČSSP, 1993 – 2004 Vojenská akadémia
a od 2004 aţ doposiaľ Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika) ukončilo inţinierske
a magisterské štúdium na škole 8920 absolventov, doktorandské štúdium 166 absolventov,
bakalárske štúdium 164 absolventov a pribliţne 43 500 študentov v ďalšom vzdelávaní (v
odborných, kariérnych, špecializovaných krátkodobých kurzoch a v jazykovom vzdelávaní).
Hlavnou úlohou Akadémie ozbrojených síl je príprava študentov, ktorá sa uskutočňuje
v súlade s najnovšími poznatkami prírodovedných, humanitných a technických vied. Súbeţne
s vysokoškolským štúdiom absolvujú študenti vojenský program, ktorý je zameraný do oblasti
vojenského výcviku. Vojenský program je súbor vojenských vzdelávacích činností
a výcvikových činností uskutočňovaných mimo akreditovaných študijných programov so
stanoveným obsahom a súborom pravidiel. Jeho úspešné absolvovanie je podmienkou na
úspešné absolvovanie štúdia na AOS. Absolventom je udelený akademický titul bakalár a je
menovaný do vojenskej hodnosti poručík. AOS má priznané práva udeľovať akademické
tituly i v druhom stupni vysokoškolského štúdia.
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2

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
V septembri 2008 sme sa vydali na spoločnú cestu programových a štrukturálnych

zmien AOS, ktoré majú posilniť špecifický charakter a postavenie štátnej vojenskej vysokej
školy [1]. Vyvrcholením nášho úsilia je úspešný proces komplexnej akreditácie, ktorým sme
boli zaradený medzi vysoké školy, s reakreditáciou doterajších bakalárskych študijných
programov a programov externého štúdia v druhom stupni (Tabuľka 1).
Získali

sme

aj

akreditáciu

3-ročných

bakalárskych

študijných

programov

a doktorandského študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu v študijnom odbore 8.4.4
Národná a medzinárodná bezpečnosť. (Tabuľka 2).
V akademickom roku 2010-2011 otvárame 3-ročné bakalárske štúdium v študijných
programoch Manaţment vojenskej organizácie pre 33 študentov a Elektronické systémy pre
17 študentov.
Tabuľka 1 Súčasné Študijné programy na AOS gen. M. R. Štefánika [3]
Študijný program, (študijný odbor),
Štúdium:
garant
forma
dĺţka
elektronické systémy, (5.2.13 elektronika)
denná
4
doc. RNDr. František Nebus, PhD.
dopravné stroje a zariadenia, (5.2.3 dopravné stroje
a zariadenia)
doc. Ing. Peter Droppa, PhD.
manaţment, (3.3.15 manaţment)
doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.
počítačové systémy, siete a sluţby, (9.2.4 počítačové
inţinierstvo)
prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
manaţment obranných zdrojov
(8.4.2 ekonomika a manaţment obranných zdrojov)
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
zbraňové systémy, zbrane a ich časti
(8.4.3 výzbroj a technika ozbrojených síl)
prof. Ing. Vladimír Bella, CSc.
elektronické systémy, (5.2.13 elektronika)
prof. Ing. Ján Mudroň, CSc.
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titul
Bc.

denná

4

Bc.

denná,
extern
á

4/4

Bc.

denná

4

Bc.

1/1

Ing.

1/1

Ing.

1/1

Ing.

denná,
extern
á
denná,
extern
á
denná,
extern
á

Tabuľka 2 Prehľad nových akreditovaných trojročných Bc študijných programov a PhD.
študijného programu
Študijný program

Manaţment

8.4.1. Manaţment

vojenskej

vojenských

organizácie
Elektronické
systémy

Štúdium

Študijný odbor

Stupeň

1.

Forma

Akad.
Dĺţka

denná

titul

Garant študijného programu

3

Bc.

doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.

3

Bc.

doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.

3

Bc.

prof. Ing. Vladimír Bella, CSc.

3

Bc.

doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.

3/5

PhD.

prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

2010-11

systémov

5.2.13. Elektronika

1.

denná
2010-11

Zbraňové
systémy, zbrane a
ich časti
Počítačové
systémy, siete
a sluţby
Bezpečnosť a
obrana štátu

8.4.3.Výzbroj

1.

a technika OS

9.2.4. Počítačové

1.

inţinierstvo
8.4.4 Národná
a medzinárodná

3.

bezpečnosť

denná

denná

denná/
externá

3 ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA PROJEKTY
Akadémia

ozbrojených

síl

zameriava

zahraničnú

spoluprácu

na

podporu

bezpečnostného vzdelávania, výskumu a vývoja. Na realizáciu zámeru v medzinárodných
vzťahoch je pozornosť sústredená na nasledujúce oblasti:


rozvoj spolupráce s partnerskými školami v zahraničí v oblasti výskumu a vývoja.
Cieľom aktivít v tejto oblasti sú spoločné projekty v oblasti výskumu a vývoja
NATO/RTO, Európskej obrannej agentúry a pod., vedecké konferencie a semináre,
publikácie predovšetkým s vojenskými vysokými školami v krajinách NATO/EÚ/PfP.



mobilita študentov a učiteľov.
Akadémia ozbrojených síl uzatvorila bilaterálne zmluvy so zahraničnými partnerskými

školami, na základe ktorých je moţná vzájomne výhodná recipročná výmena učiteľov
a študentov. Rozvoj mobility študentov je úzko spojený s otázkami vzájomného uznávania
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štúdia medzi kooperujúcimi školami. Snahou Akadémie ozbrojených síl je spolupracovať
s kvalitným partnerskými školami, ktoré vo vzdelávaní aplikujú kreditový systém ECTS a sú
drţiteľmi „ERASMUS UNIVERSITY CHARTER―, udeľovanej Európskou komisiou.
V oblasti projektov, AOS podala

na

výzvu z EŠF: Podpora inovatívnych foriem

vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (Operačný
program: Vzdelávanie) projekty v celkovej hodnote 2 mil. €.
Prvýkrát v histórii školy sa podarilo presadiť sa aj v medzinárodnej konkurencii EÚ.
AOS ako spoluriešiteľ uspela v súťaţi Európskej obrannej agentúry.
AOS pôsobí v 23 projektoch výskumu a vývoja MO SR , ako vedúci riešiteľ, a v 5
projektoch Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, Vedeckej grantovej agentúry, MO SR
a ŢU v Ţiline, ako spoluriešiteľ. AOS je od mája 2009 členom Zdruţenia obranného
priemyslu Slovenskej republiky. Rozvíja činnosť s významnými partnermi na základe dohôd
o spolupráci. V tabuľke 1 je uvedených vybraných 8 projektov z celkového počtu 31
projektov realizovaných AOS.
Tabuľka 1 Projekty AOS
P. č.
1
2
3

Názov projektu
Network Centric System
a implementácia v OS SR
Nové bezdrôtové technológie
v taktických komunikačných
a informačných systémoch
Integrované navigačné systémy

7

Distribuovaná simulácia
v prostredí taktických
komunikačných a informačných
systémov
Senzory a algoritmy pre vojenské
multi-senzorové mobilné
platformy
Budovanie virtuálnej univerzity a
inovácia obsahu a foriem
vzdelávania s dôrazom na potreby
trhu práce
Smart Information for Mission
Success (SIMS)

8

Intelligent Control of AdversaryRadio-Communications (ICAR)

4

5

6

Typ
Zodpovedný riešiteľ
projektu
prof. Ing. Miroslav
MO SR
Líška, CSc.

Doba
riešenia
2005 - 2010

MO SR

doc. Ing. Martin
Marko, CSc.

2007 - 2009

MO SR

Ing. Miloš
Soták, PhD.

2007 - 2010

AgMO –
MO SR

doc. Ing. Pavel Nečas
PhD.

AgMO –
MO SR

kpt. Ing. Miloš Soták,
PhD.

2009-2010

Ing. Ivan Vlček

2010-2013

EDA

Prof. Ing. Miroslav
Ţák, DrSc.

2010-2011

EDA

doc. RNDr. František
Nebus, PhD.

2010-2011

ŠF EU
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4 KARIÉRNE VZDELÁVANIE A KURZY
Kariérne a odborné vzdelávanie profesionálnych vojakov sa uskutočňuje v Akadémii
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v „Centre ďalšieho vzdelávania“ v týchto
kariérnych a odborných kurzoch.
1) Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK), je určený pre poručíkov (bývalých kadetov),
ktorí ukončili bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl.
2) Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), je určený pre uchádzačov
o prijatie do sluţobného pomeru, ktorí ukončili civilné školy, najmä v odbornostiach ako
sú lekári, veterinári, právnici, duchovní a ďalších, ktoré sa v ozbrojených silách neškolia.
3) Práporčícky kurz (PrK), je súčasťou kariérneho vzdelávania práporčíkov OS SR.
Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci odborné predpoklady na
hodnosť podpráporčík.
4) Medzinárodný kurz štábnych dôstojníkov (International Staff Officers´ Course - ISOC).
Kurz je určený pre dôstojníkov z krajín NATO, Partnerstva pre mier (PfP) a perspektívne
do budúcna i ďalších krajín. Kurz je osobitným kvalifikačným predpokladom k zastávaniu
funkcie na medzinárodnom štábe s plánovanou hodnosťou nadporučík aţ major. Cieľom
kurzu je pripravovať dôstojníkov v anglickom jazyku pre prácu v mnohonárodných
štáboch na stupni prápor a brigáda s hlavným zameraním na plánovanie a vedenie
vojenských aktivít počas operácií NATO s ohľadom na

široké spektrum moţných

konfliktov.
5) Základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK), určený pre nadporučíkov s moţnosťou
povýšenia na kapitána a majora.
6) Vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK), určený pre majorov s moţnosťou povýšenia na
podplukovníka a plukovníka.
Hierarchický najvyšší kurz, Kurz národnej bezpečnosti (KNB) predstavuje
vzdelávaciu aktivitu Akadémie ozbrojených síl (Katedry bezpečnosti a obrany) v spolupráci s
Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a pod odbornou gesciou Sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a
legislatívy Ministerstva obrany SR. KNB je zameraný na komplexné štúdium národnej a
medzinárodnej bezpečnosti, obrannej politiky a stratégie zabezpečenia obrany štátu s cieľom
prehĺbiť a rozvinúť samostatné, analytické, koncepčné myslenie a získať spôsobilosti, ktoré sú
potrebné na plnenie úloh súvisiacich s tvorbou a realizáciou bezpečnostnej a obrannej
politiky. Význam vzdelávacej aktivity spočíva aj v príspevku k spoločnému vzdelávaniu a
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rozvoju bezpečnostnej komunity Slovenskej republiky [2].
Kurz národnej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy (KNB-VS) v trvaní
štyroch týţdňov, ktorý tvorí je akreditovaný Ministerstvom školstva SR v rámci ďalšieho
vzdelávania. KNB-VS má nadrezortný charakter, je otvorený odborníkom (poradcom,
asistentom, expertom) na úseku bezpečnosti, obrany a krízového manaţmentu, ďalej
ústredným orgánom štátnej správy, regionálnym orgánom štátnej správy a samosprávy,
predstaviteľom obranného priemyslu Slovenskej republiky, mimovládnym organizáciám v
oblasti bezpečnosti a predstaviteľom médií. Kurzy národnej bezpečnosti pripravujú
odborníkov

bezpečnostnej

komunity

v širokej

škále

bezpečnostných

hrozieb

a protispoločenských javov, medzi najnebezpečnejšie patria otázky boja proti extrémizmu,
„boja proti korupcii― [4], organizovanému zločinu a „boja proti kriminálnym skupinám na
Slovensku― [5,8], kyberterorizmus a pod.
5 PRÍPRAVA ODBORNÍKOV V OBLASTI KIS NA AOS V PROGRAME CISCO
SIEŤOVEJ AKADÉMIE
Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a
najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999
získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy
špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom
programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť
problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu
a údrţbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti.
„Cisco Networking Academy program― umoţňuje získanie vedomosti z oblasti
informačných technológií pre takmer 500.000 študentov ročne v 165 krajinách sveta.
Študenti programu sieťových akadémií majú príleţitosť zúčastniť sa na výnimočnom
vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania,
školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktorý umoţňujú
interaktívnu komunikáciu s inštruktorom. V OS SR je akceptovaný ako špecializačný kurz pre
kariérny postup profesionálnych vojakov v odbornosti KIS [6].

5.1

Čo je cieľom programu CISCO sieťových akadémií
Cieľom Sieťového akademického programu v Slovenskej republike je snaha prispieť k

rozvíjaniu veľmi potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov tým,
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ţe školám sú sprístupnené nové progresívne vzdelávacie technológie a umoţní sa
poskytovanie medzinárodne kompatibilných a uznávaných vzdelávacích programov. Veľký
význam však má aj to, ţe školy získajú prístup k špičkovým komunikačným technológiám a
moţnosť doplnenia obmedzených finančných prostriedkov štátu. Implementáciou programu
Sieťových akadémií do študijných programov škôl sa umoţnil študentom aj v SR prístup k
profesionálne dôleţitej príprave pre vstup do prostredia ekonomiky, ktorá je stále viac závislá
od informačných technológií.
Sieťový akademický program je chápaný ako vhodné doplnenie existujúceho systému
vzdelávania, vedúceho k získaniu medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov.
Súčasný vybudovaný systém – šesť univerzitných pracovísk (patrí sem aj AOS LM) a 53
stredných škôl - umoţňuje pripraviť ročne viac ako 300 sieťových odborníkov na úrovni
CCNA certifikácie, čo by malo v značnej miere uspokojiť existujúci dopyt po špecialistoch.
Slovenská republika patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v
medzinárodnom meradle v príprave sieťových špecialistov vôbec a dosiahnuté výsledky boli
mnohokrát ocenené aj na medzinárodnej úrovní (v súčasnosti v rámci takto vybudovaného
systému študuje v SR takmer 4 000 študentov stredných a vysokých škôl).
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika je do vzdelávacieho programu
sieťových akadémií zapojená ako regionálna akadémia uţ od roku 2000. Ročne v programe
CCNA pripraví 35 odborníkov pre GŠ a MO SR. Od roku 2009 v rámci spolupráce s NBU sú
na AOS pripravovaní aj pracovníci NBU.
5.2 Etapy prípravy v programe CISCO sieťových akadémií
Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka,
umoţňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný
ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (semestre
5. aţ 8.) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional
(CCNP). Študijný semester trvá spravidla 2 aţ 5 mesiacov (podľa implementácie do
študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť kaţdého semestra v
prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia:
riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie) [7].
V druhej etape štúdia príprava prebieha v odbornom kurze počítačovej a sieťovej
bezpečnosti a pripravuje účastníkov na úroveň priemyselnej certifikačnej skúšky CCNA
Security. Ozbrojené sily SR takto v dnešnej dobe čoraz častejších kybernetických útokov
získavajú ďalších vysokokvalifikovaných špecialistov pripravených nielen po teoretickej, ale
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hlavne po praktickej stránke identifikovať hrozby v oblasti sieťovej bezpečnosti, zabezpečiť
sieťové zariadenia a skonfigurovať na nich autentifikáciu, autorizáciu a účtovanie,
implementovať firewallové technológie a systémy ochrany pred narušením (IPS), zabezpečiť
a manaţovať zabezpečené siete a implementovať virtuálne privátne siete (VPN) [7].
ZÁVER
Vedenie AOS v rámci rokovaní s ministrom obrany SR a náčelníkom GŠ OS SR
presadilo ďalší rozvoj AOS do roku 2020 ako štátnej vojenskej vysokej školy, garanta
projektov výskumu a vývoja, vzdelávania bezpečnostnej komunity v oblasti bezpečnosti
a obrany, vzdelávacej inštitúcie zodpovednej za celoţivotné vzdelávanie personálu rezortu
obrany a plnenie medzinárodných záväzkov štátu v tejto oblasti.
Pozornosť budeme venovať teoretickej a praktickej príprave študentov, najmä plneniu
ich študijných a vojenských povinností. Budeme rozvíjať spoluprácu s našimi partnermi
a inštitúciami doma aj v zahraničí, s dôrazom na účasť vo výchovno-vzdelávacom procese,
vedeckej a výskumnej činnosti a spoločných výcvikových aktivitách v prospech rozvoja
bezpečnostnej komunity Slovenskej republiky.
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ABSTRACT
Milan Rastislav Štefánik a citizen of the Austro-Hungarian Empire, then of France,
scientist, astronomer, fighter pilot, politic, Czechoslovak Minister of War, leading figure of
the modern Czechoslovak statehood, was a true European minded, who was well ahead of his
time. During his short live, he travelled a lot, and participated in expeditions heading for
different continents except Antarctic.
On May 4, 1919 Štefánik’s airplane crashed in unclear circumstances, the whole crew
died. Though his death is still debated today, most historians believe it to have been an
accident. Despite his tragic end, Štefánik had a life of adventure, heroism and triumphs that
few others can rival. His memory lives on, not only in Slovakia but in the Czech Republic,
France, Italy and Hungary.
Keywords: Milan Rastislav Štefánik, astronomer, world traveller scientist, fighter pilot,
politic, Czechoslovak Minister of War

I had wonderful life, I lived eternity in each second of my life.
M. R. Štefániki

INTRODUCTION
Zrínyi Miklós National Defence University in Budapest has been maintaining
excellent relations with the Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik. On
February 2, 2009 the higher educational institutions renewed the existing educational and
scientific cooperation protocol. This connection between our institutions put General Milan
Rastislav Štefánik in the centre of interest.
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1 MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK - THE YOUNG SLOVAK STUDENT
Milan Rastislav Štefánik, a citizen of the Austro-Hungarian Empire, then of France,
scientist, astronomer, fighter pilot, politic, Czechoslovak Minister of War, leading figure of
the modern Czechoslovak statehood, a world traveller was born 130-years ago. Štefánik was
born on July 21, 1880 in Kosaras (Nitra county, now Košariská, Kingdom of Hungary,). He
was the sixth of 12 children, (2 siblings died early). His father was a local Evangelic pastor
called Pavol Štefánik and his mother was Albertína Jurenková. In the Kosaras Evangelic
Church register his birthplace, birth date, first and last name, parents’ name, religion,
godparents name (István Fajnor, lawyer and his wife Emília) and Baptist pastor’s name
(László Vannay Evangelic pastor of Mijava) can be found. In the newborn child’s christening
register a second first name can be seen. His father - in honour of the ruler of Great Moravia decided to give him Rastislav as a second Christian name.ii (See Figure 1)

Figure 1 Štefánik’s christening register
He began studying in Kosaras. According to his teacher Martin Kostelný, Štefánik was
diligent and smart, the best among all.

In the Austria-Hungary territory, three Slovak

secondary schools were closed due to active assimilation. Milan was sent to Somorja
(Šamorín) by his parents in order to learn Hungarian before his gymnasium studies. He lived
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with Sidó lawyer’s family and finished the fourth grade of elementary school there.
In 1890 he enrolled to Pressburg Evangelic Lyceum where his brothers Igor and Paul
had studied. His teachers had a predominant role in his life at the lyceum e.g. Ján Kvačala
Slovak pedagogue, ecclesiastic historian, Evangelic pastor, Ferdinand Hirschmann
mathematic teacher, and Samuel Markusovszky form master. Hirschmann described Štefánik
as a small, fragile, whey-faced, blond and fearsome child. Ján Kvačala was known in the
lyceum as the main patron of the Slovak pupils. Milan was eminent prentice, so he was
entitled to free of charge lunches at the educational institute, and in the second and third year
he got gratuity from Michal Institoris-Mošovský Foundation.iii
In 1893 Štefánik continued his studies in Sopron, then in Szarvas (1894-1898) where
he graduated. The legal basis was provided by 1790/1791 XXVI. law about religious affairs,
according to which the Evangelist community was authorized to establish schools where it
was needed. In Békés-Bánát county there wasn’t a secondary school of that character. Young
people had to find in remote cities like Sopron, Eperjes (Prešov), Lőcse (Levoča) or Késmárk
(Keţmarok) schools. On March 28, 1796 the Evangelic churched turned to governmental
bodies to get authorization for the establishment of the school. Intelligentsia was badly needed
in the education and in the local administration, too.
On May 19, 1802 ecclesiastic gathering held in the Szarvas church officially
announced the establishment of county gymnasium. Donations from wealthy noble families
(Wenkheim, Podmaniczky, Prónay and Földváry) provided the necessary financial resources.
During 1802-1834 the school functioned in the city of Mezőberény, but with continuously
shrinking financial circumstances, and was moved to Szarvas. As a result of Sámuel
Tessedik’s activity Szarvas became a cultural center of the region, and Count József Bolzai
donated substantial amount of money to the secondary school.iv
Štefánik was taught by professor-director Gyula Benka

v

of the Szarvas Evangelist

Gymnasium. At that time talented pupils were invited to Sunday lunches to the director and
teachers. He was very diligent and as a sign of appreciation he was given Countess Johanna
Róth-Teleki stipendium.
After finishing secondary school he had several options to study – Budapest, Vienna,
Beograd, Zagreb and St. Petersburg. Bearing in mind his father’s wish he applied to the
Prague Technical College to study civil engineering. After two years of study professor Karol
Zengervi encouraged him to change not only the university but also the subject of the study.
He started at Universitas Carolina in 1900-1901 school-year with great enthusiasm. At the
university he met exceptional professors like Ján Jessenius, the rector of the university, Ján
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Rohoň the historian, and professor Tomáš Garrigue Masaryk.
His trip to Zurich in 1902 was an extraordinary intermezzo in his life. He wanted to
escape from Prague for several reasons (lack of money, weakening health, two wasted years
at the college). In Switzerland he found peace and worked hard. The travel costs and tuition
fee was paid by a Czech architect, Antonín Dvořák.
The young Slovak student - who was interested in astronomy, was supported by
Professor Alfred Wolfervii - worked in the Zurich Observatory. Half a year later he went to
Milan in order to improve his knowledge, and then another month of study – this time in
Geneva, Switzerland – in the workhouse of the astronomer Emile Schaerviii he studied the
grinding of the lenses of binoculars.
After returning back to Prague he continued studying at the university, the dynamic of
the atmosphere and the movements of the orbs in the solar system were the main areas of his
interest. His thesis, doctoral dissertation was written on Tycho Brahe’s exploration of the
explosion of the supernova in the Cassiopeia constellation in 1572ix. He graduated on 9 June
1904 with a doctor’s degree in philosophy, and on 10 October with thorough knowledge of
astronomy and physics (he finished his studies with a thesis in astronomy). In October 12, he
became doctor of philosophy (dr. phil.). The ceremony was attended by his father.
During his university years he was active participant and founder of the Czech cultural
and scientific life. First he became a member, then the president of the Detvan Society of
Slovak students. x He published in Hlas, Umelecký hlasxi and Čas journal articles on cultural
and political matters.

2 WORLD TRAVELLER SCIENTIST AND EXPLORER
“I believe in the development of science, and all those acquisitions that are beneficial and
admirable to human mankind.” M. R. Štefánik xii

Štefánik’s scientific career was supported by Nicolas Camille Flammarionxiii and
Pierre Jules C. Janssen, xiv and he owed his social, political and scientific career to them, as
well. On November 18, 1904, he travelled to Paris, and started to work with Professor Janssen
in the famous Meudon Observatory. The observatory was the most important centre for
astronomy at this time, and brought great prestige to work there.
Between 20 June and 4 July in 1905, Štefánik climbed Mont Blanc as a member of the
Mont Blanc expedition, his task was astronomical monitoring, and observation of Mars and
the Moon from the top of it. He was a member of the French expedition, observed, described
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and depicted total eclipse of the Sun in Alcossebre, Spain. During 1906-1908 he was the codirector of the Mont Blanc Observatory. His main area of scientific research was the Sun, and
the outer atmosphere’s spectral analysis. On November 19, 1906 he travelled from Paris to
Russia, in December to Turkistan, there in Ura-Tjube (the settlement is located approximately
160 km south from Tashkent, now part of Tajikistan). He stopped in Samarkand, Buhara,
Tashkent and Orenburg.
In 1907 the French Astronomy Society honoured him with Janssen-award.
In May 1908 Štefánik wanted to be a member of Jean-Baptiste Charcot’s

xv

Antarctic

expedition. The French Academy of Sciences authorized his participation, but financial
support was not given to him, because at that time he did not held French citizenship. Later on
he got the affirmation for the necessary financial subsidy, but it was too late, he missed the
expedition.
Thanks to his acknowledgement in the French astronomical society since 1908, he had
been charged by the French authorities with the establishment of meteorological and
astronomical observation stations all over the world. Between September 17-21, 1908 he
carried on meteorological observations on Grands Mulets (3 057m), the lower peak of Mont
Blanc. In his diary he recorded that he climbed the mountain six times over. In the course of
his scientific career he published seven articles in „Comptes rendus‖, the journal of the French
Academy of Sciences, but about his journeys around the world only two articles, xvi and the
Ecuador memoirs appeared. Between 17 January and 9 June in 1909, Štefánik worked in
Algeria and Tunisia, where he wanted to establish an observatory. In Alger he negotiated the
necessary formalities with the governor, and travelled first to Laghouat (in Arab language AlAgwat), then to Ghardayatu located one hundred kilometers south by train in order to find the
most favourable conditions for the build-up observatory. He failed because the sensitive
instruments could not withstand the desert climate, the fluctuations of the temperature
between days and nights. The expedition ended in failure.
A few months later between April 15 and April 27, 1910 he crossed the Atlantic-ocean
on the deck of SS Mariposa a luxury ocean liner. From New York he reached San Francisco
by train, and then set sail for French Polynesia ((Papeete, Tahiti). Commissioned by the
French Central Meteorological Research Institution, he wanted to observe the apparition of
Halley’s Comet passage. The weather conditions were so bad as to preclude the observation.
That was a great disappointment for him. In Tahiti, he also built an observatory and a
meteorological stations network. He went for a trip to the Marquesas Islands, Tuamotu
(formerly known as Paumotu), Easter Island, and island Vava’u. Vavaʻu is an island chain in
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Tonga, where in Neiafu he finally managed to observe a total eclipse of the Sun. The photos
made of this phenomenon immediately made him world wide well-known.
On July 20, 1911 he returned to Paris. He received the Wilde award in 1911 from the
French Academy of Sciences as sign of recognition his scientific successes, the valuable
observations in the Mont Blanc observatory, the build-up observatory in Tahiti, observations
of the Halley's Comet and the sun eclipse on Tonga.xvii
He had been charged by the French authorities with astronomic and meteorological
observations. On August 24, 1912 commissioned by Bureau de Longitudes he got off for
another expedition, this time to Brazil. His goal was to observe another eclipse of the Sun.
The location was Passa Quatro in Minas Gerais state. The weather conditions were once again
bad, the expedition was another failure. In 1913 he travelled to Ecuador, from New Orleans
crossing the Mexican-bay and the Caribbean-sea to Colon (Panama), he continued on the
Panama-railway to Balboa, Pacific Ocean. From Balboa he set sail for Santiago de Guayaguil,
reaching Quito, the destination by train.xviii The trip took him 91 days, at that time there were
no railway guides or ocean lanes.xix
On July 27, 1912 he received French citizenship, recognition and access to the French
elite. In 1914, he was made a Grand Officier of the Legion of Honour. xx

3 WORLD WAR I
At the time of the outbreak of World War I he was in Morocco. On January 26, 1915
he joined the army, and enrolled into 102nd French infantry regiment. Two days later he ended
up in the 1st air wing. At the end of his military training in March he became a combat fighter
as sub-lieutenant. He was trained on Maurice Farman MF-11 reconnaissance and light bomber
biplane receiving his pilot license on April 11.
He was sent to Serbia in May 1915. He flew a total of 30 missions to enemy
territories. Although he survived, he could not fight anymore because of his health problems,
so he underwent a medical treatment in Rome. In 1915 for his bravery and heroism he was
awarded with the French croix de guerre (Cross of War) military decoration with palms. He
returned to Paris at the end of 1915. Marshal Ferdinand Foch tasked him to build up the
meteorological service within the French Air Force.
Back in Paris, he became acquainted with Edvard Beneš and made contact with his
former professor Masaryk. In February 1916, these three men founded the Czechoslovak
National Council (the supreme body of Czecho-Slovak resistance abroad leading to the
creation of Czechoslovakia in 1918). The chairman of the council became Masaryk, Štefánik
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and Josef Dürich were the vice-president, and Beneš had the role of the secretary. In 1916,
Štefánik and the Czecho-Slovak resistance started to create Czechoslovak Legion xxi to fight
against Austria-Hungary and Germany. Between 1916-1918 Štefánik recruited Czech and
Slovak soldiers deserted at Italian, Serb and Russian front lines, and also volunteers
immigrated to the USA. It was largely due to his personal diplomatic skills and contacts that
the Allies recognized the Czechoslovak National Council as a government-de-facto and the
Czechoslovak troops as allied forces in the summer and autumn 1918.
On July 18, 1918 Georges Clemenceau French prime minister promoted Milan
Rastislav Štefánik to brigadier general. The independence of Czechoslovakia was proclaimed
on October 28, 1918, by the Czechoslovak National Council in Prague. Karel Kramář was
named the country's first prime minister (14 November 1918 - 8 July 1919). In his
government Edvard Beneš became foreign minister, Vavro Šrobár minister of health care and
Slovak affairs, and M.R. Štefánik minister of war.
4 FATAL ACCIDENT
„We have been groaning that life is short, but at the same time improvidently misspending it.”
M. R. Štefánik

xxii

On May 4, 1919 Štefánik decided to return home, he had chosen the fastest way by
airplane not wanting to travel through the territory of the Austro-Hungarian Monarchy.
Štefanik’s plane circled the Vajnory airport attempting to land, it crashed in unclear
circumstances, the whole crew died.
One of the official stories was that the Caproni Ca.3 plane’s Italian tricolored flag had
been mistaken for the similar Hungarian flag and shot down because of it. xxiii There was a
version that his plane was shot down by Hungarian Bolsheviks, but the Catholic political
circles were behind the scene.
Most probably the truth of his death will never be known, and there are several factors
of uncertainty that might have added to the accident: inexperienced Italian pilot, unfavourable
weather conditions, and the weak technical parameters of the airplane. Though his death is
still debated today, most historians believe it to have been an accident.
The plane took off from Campo Formido airport near Udine, the destination was
Vajnory airport located 12 km from Bratislava. Even though on the fatal day there were a lot
of exchanges of messages, from which it had been clear that May 2nd and 3rd because of the
heavy rainfall the lay-by was sloppy, the Italian crew had no information about this important
fact. According to eyewitness’s report first lieutenant Mancinelli-Scotti, Italian pilot, in the
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course of the first landing attempt, the wheels touched the landing path, after which the
cooling water immediately started dripping. That caused the overheating of the engines.
During the second landing attempt one of the engines exploded, resulting in catastrophy. xxiv
In the field of the fatal accident (Ivanka pri Dunaji) a memorial plague was set up.
“On May 4, 1919 in this place died Dr. Milan R. Štefánik Czechoslovak minister, general and
his accompanying crew first lieutenant I. Mancinelli-Scotti, sergeant H. Merlino and
observer-gunner G. Agginuti. For eternal remembrance.”
Štefánik's tomb was designed by Dušan Jurkovič. It is located on the Bradlo hill
(543 metres) in Brezová pod Bradlom, approximately three kilometres from the town, on the
road to Košariská. The monument's construction started in 1924, five years after his death was
finished in 1928. His tomb is a national sanctuary and altarxxv He became a national hero and
symbol of Slovakia after the World War I. On May 18, 1935 a stamp was issued to the
memory of General Milan Štefánik in Czechoslovakia.
In 1993-1994 in the independent Slovakia banknotes were issued. The main motifs on
the obverses of the banknotes represented important people living in the territory of the
present Slovakia in various historical eras. On the reverses, these motifs were completed by
depicting places where these people lived and were active. On one side of the 5000 korún note
was Milan Rastislav Štefánik, on the reverse his grave in Bradlo was depicted.
On March 15, 1982 Antonín Mrkos, a Czech astronomer discovered a minor planet, in
the Crater constellation, after its confirmation, a permanent number and name was given to it,
3571. Milanštefánikxxvi
The 1st, 2nd and 3rd class M.R. Štefánik Cross is awarded by the president of the Slovak
Republic for those who risk their lives defending the country, save lives and prevent
significant material damages.xxvii
Štefánik’s life has Hungarian reference, too. In October 1991 Czechoslovakia donated
a statue to city Szarvas commemorate one-time, world-famous student. The legend of the
statue is the following: ,,M. R. Štefánik outstanding Slovak patriot, general of the French Air
Force, scientist, who between 1894-1898 studied and graduated in Szarvas.” (See Figure 2,
Figure 3).
He never lost his love of the stars, either. When asked he said he would ―gladly
exchange my stars of general for the real world of stars.‖ Despite his tragic end, Štefanik had
a life of adventure, heroism and triumphs that few others can rival.
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Figure 2 Štefánik’ s statue in Szarvas
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Figure 3 Štefánik’ s statue in Szarvas
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Ţil som krásny ţivot, preţíval som večnosť v sekundách.
In 862 Rostislav asked Byzantine emperor Michael III to send a bishop and teachers who would bring the
Gospel to the Slavic people in their own language.The emperor decided to send the two brothers Cyril and
Methodius to lay the foundation of the Slavonic script which also became the script of Slavonic literature.
iii
See Milan Rastislav Štefánik ţivotopis, Source: http://referaty.atlas.sk/prakticke_pomocky/zivotopisy/4215/
Michal Institoris-Mošovský (1733-1803) – was a writer and maecenas, he donated his rich library to Pressburg
Lyceum.
iv
See A Vajda Péter nevét viselő gimnázium első ötven éve (1802—1852) p. 74.
http://epa.oszk.hu/01500/01577/00009/pdf/bmmk_1985_2_174-247.pdf
v
Benka Gyula (Békéscsaba, 8 April 1838 – Szarvas, 10 April 1923): professor, writer, poet, journalist, and
editor. He studied philosophy and theology in Sopron and Pozsony, then he continued his studies in Berlin. He
started his career in 1862 at Szarvas Evangelic Gymnasium, later on was appointed to the director of the school,
and served in this position during 1884-1908.
vi
Karol Zenger (1830-1908) was professor of the Catholic Gymnasium at Banská Bystrica. He performed
astronomical observations, established a meteorological station in 1855, which functioned until 1906 in the city
lyceum.
vii
Alfred Wolfer was born in Schönenberg near Zurich 27 January 1854. Although Wolfer is best known to
astronomers for his work on sunspots, he did valuable teaching and administrative work at the university. He
took an active part in Swiss Geodetic Commission and in the Swiss Meteorological Commission, too. His name
was for fifty years associated with the Federal Observatory at Zurich.
viii
Emile Schaer (1862-1931) was a Swiss optician and astronomer. The Swiss telescope making has been
dominated by his work. In 1898 he he became the director of the Geneva Observatory. In 1913 he received
permission from the French to operate the telescope in a temporary solar observatory on Mont Saléve. Between
1926 and 1930 at a temporary station at Jungfraujoch a telescope made and designed by him was installed.
ix
Tycho de Brahe (Knudstrup 14 December 1546 – 24 October 1601 Benátky) was a Danish nobleman known
for his accurate and comprehensive astronomical and planetary observations. In Helsingbor on the night of 11
November 1572 he recorded a new star "brighter than Venus" located in the constellation Cassiopeia. He called
others to witness it and gave it the name "Stella Nova", the new star. Brahe published his findings at Copenhagen
in 1573 „De Nova Stella‖ (De nova et nullius ævi memoria prius visa Stella), and these became the basis for his
fame as an astronomer.
x
Detvan was an academic club in Prague, founded in 1882, which greatly contributed to awakening of the
Slovak students’ national self-awareness.
xi
Hlas was an oustanding Slovak journal, the first issue came out on June 30, 1898 in Szakolca (Skalica). The
monthly journal dealt with literary, political and social problems. The general editor of the journal was dr. Vavro
Šrobár.
xii
Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šlachetné a človečenstvu prospešné.
xiii
Nicolas Camille Flammarion (1842 - 1925) was a French astronomer. He was a prolific author of more than
fifty titles, including popular science works about astronomy, several notable early science fiction novels. His
best-selling work was Astronomie populaire (popular astronomy), and La Fin du Monde (The End of the World).
He believed that there had to be life on other planets, universe was created by determinate purpose, in order to be
dwelling of living beings and creatures. He was a founder and the first president of the Societé Astronomique de
France. Flammarion lunar crater and crater on Mars are named after him.
xiv
Pierre Jules Janssen (1824-1907) was a French astronomer, one of the pioneers of the astrophysics. In 1876 he
founded in Meudon an observatory, which later on became the section of the Paris Observatory. In 1891 he set
up an observatory on the mountaintop of the Mont Blanc.
xv
Jean-Baptiste Charcot was born in 1867 in Neuilly-sur-Seine. His father was the well-known neurologist JeanMartin Charcot. He followed the family tradition and became medical doctor, too. After his father’s death
inherited substantial wealth. By this time he devoted his life scientific investigation and marine exploration, and
was very successful. Jean-Baptiste Charcot was appointed leader of the French Antarctic Expedition with the
ship Français exploring the west coast of Graham Land from 1904 until 1907. From 1908 until 1910, another
expedition followed with the ship Pourquoi-Pas, exploring the Bellinghausen Sea and the Amundsen Sea. Robert
Scott called him „Polar gentleman‖. In 1903 all whole Europe got around that Otto Nordenskjöld Swedish
Antarctic Expedition and the ship Antarctic was lost. Charcot decided to go in quest of him, thus the idea of the
French Antarctic Expedition was born. The expedition was whole-heartedly supported by the French president
Émile Loubet, the French Academy of Sciences, the Geographical Society and the Naval Museum, too.
xvi
Štefánik published two scientific popular articles. Z cesty po severnej Afrike (Trip in North Africa), 1907.
Tranovský evanjelický kalendár, Pól mesiaca na vrcholu Mont Blancu (Half a year on the top of the Mont
Blanc), 1910. Tranovský evanjelický kalendár.
xvii
František Kele: Najväčší slovenský cestovateľ prvej polovice 20. storočia, Bradlo, Monotematické vydanie k.
90.výročiu tragickej smrti M.R. Štefánika, Máj/Jún 2009. str. 14-16.
iiii
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xviii

He wrote diary about his trip to Ecuador, Ekvádorský zápisník, M. R. Štefánik, úvod Vladimír Polívka
(podľa I. vydania Vladimíra Polívku z roku 1928), vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov spol.
s r. o. 2005.
xix
See František Kele: Milan R. Štefánik – významný cestovateľ. Najväčší slovenský cestovateľ prvej polovice
20. storočia, Realizáciu projektu LPP-0130-09 „Geovedy pre kaţdého―, 2009. p. 7.
xx
The French Legion of Honour (Ordre national de la Légion d'Honneur) is the highest decoration in France,
established by Napoleon Bonaparte. The order's motto is Honneur et Patrie (Honour and Motherland).
xxi
The Czechoslovak Legions (Československé legie in Czech, Československé légie in Slovak) were Czech and
Slovak volunteer armed forces fighting together with the Entente powers during World War I. Small armed units
were organized from 1914 onwards by volunteer Czechs and Slovaks. Their purpose was to help the Entente and
win their support to the creation of an independent country of Czechoslovakia, then part of the Austro-Hungarian
Empire.
xxii
Vzdycháme, ţe ţivot je krátky a súčasne ním ľahkomyseľne mrháme.
xxiii
Italian WWI heavy bomber. The Caproni three-engined bomber appeared in 1914, powered by three Gnome
rotary engines.
xxiv
Jozef Husár: Prečo zomrel Štefánik, 30. máj 2007,
http://www.izurnal.sk/index.php?Itemid=89&id=463&option=com_content&task=view
xxv
Történeti régiót kapott a szlovák nemzeti hős, Source: http://www.multkor.hu/20071011_torteneti_regiot_kapott_a_szlovak_nemzeti_hos, 2007. október 11.
xxvi
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