
Ve�ejná ochránkyn� práv 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
 

V Brn� dne 2. �ervna 2016 
Sp. zn.: 5/2016/NZ/KH 

 

Vážená paní vedoucí, 

dne 3. b�ezna 2016 prob�hla ve smyslu ustanovení § 1 odst. 3 a odst. 4 písm. 
b) ve spojení s ustanovením § 21a a 15 zákona 349/1999 Sb., o ve�ejném ochránci 
práv, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, neohlášená systematická návšt�va policejních cel 
z�ízených p�i pohotovostním a eskortním oddílu Krajského �editelství policie 
Plze�ského kraje, Sedlá�ková 44, Plze�. Tímto Vás informuji o svých záv�rech, 
ke kterým jsem dosp�la na základ� provedeného šet�ení. 

Návšt�vu provedli zam�stnanci Kancelá�e ve�ejného ochránce práv 
Mgr. Katarína Haukvitzová, Mgr. et Mgr. Romana Jakešová a Mgr. Pavel Doubek, kte�í 
hovo�ili s Vámi, dv�ma policisty, kte�í b�žn� vykonávají službu dozor�ího a jednou 
osobou umíst�nou v cele. Pokud se odpov�di oslovených policist� pom�rn� významn� 
lišily, ráda bych na úvod uvedla, že na konkrétní pochybení upozor�uji i v t�ch 
p�ípadech, kdy vycházím jen z výpov�di jednoho z policist�. Zam�stnanci Kancelá�e 
se dále podrobn� seznámili s p�íslušnou spisovou dokumentací a služebními 
pom�ckami, a to jak ve fyzické, tak i v elektronické podob� vedené formou evidence 
trestního �ízení. Ze strany policie jim byla poskytnuta veškerá sou�innost, za což Vám 
d�kuji. 

Chci Vás upozornit na konkrétní zjišt�né problémy a pochybení. 

(1) Osoba omezená na svobod� má právo zajistit si na vlastní náklady 
právní pomoc a mluvit s právním zástupcem dle vlastního výb�ru bez 
p�ítomnosti t�etí osoby. Za tímto ú�elem poskytne policista neprodlen� 
nezbytnou sou�innost, požádá-li o ni tato osoba. 

Z rozhovor� s policisty vyplynulo, že by v p�ípad� poskytnutí nezbytné 
sou�innosti p�i realizaci práva na právní pomoc hledali advokáty i kontakty na n� 
prost�ednictvím intranetu. Výb�r konkrétního advokáta však provede policejní 
p�íslušník. Osoba umíst�ná v cele uvedla, že právo na právní pomoc jí nebylo 
odmítnuto, výb�r advokáta provedli policisti. Takový postup je nežádoucí a zasahuje 
do práva na právní pomoc osoby umíst�né v cele. Pro spln�ní požadavku 
na poskytnutí nezbytné sou�innosti bez prodlení je správn� využíván policejní intranet 
obsahující seznam advokát�. Doporu�uji �ást seznamu s místn� dostupnými 
advokáty, a v p�ípad� žádosti úplný seznam, zp�ístupnit umíst�né osob�, aby si 
vybrala advokáta na základ� svého vlastního rozhodnutí, kterého by pak p�íslušný 
policista vyrozum�l. 

(2) P�i provád�ní prohlídky osoby p�ed umíst�ním do cely je t�eba vylou�it 
plošný p�ístup, kdy se každá osoba musí úpln� svléknout. 
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Zam�stnanci Kancelá�e zjistili, že p�i provád�ní prohlídky p�ed umíst�ním 
do cely se musí každá umís�ovaná osoba celá svléknout donaha. S takovým 
postupem nesouhlasím. „M�lo by být vyvinuto veškeré rozumné úsilí k minimalizaci 
pocitu trapnosti; zadržené osoby, které jsou prohledávané, by b�žn� nem�ly být 
žádány, aby svlékly všechno své oble�ení zárove�, nap�. by jim m�lo být povoleno, 
aby sundaly od�v od pasu nahoru a oblékly se, než budou sundávat další oble�ení.1“ 
Pro d�kladn�jší prohlídku osoby spo�ívající v provád�ní d�ep� musí existovat 
dostate�né d�vody. Tyto d�vody je t�eba uvést do služebních pom�cek. Doporu�uji 
provád�t prohlídky osoby tak, aby prohlížené osob� bylo umožn�no sundat nejprve 
od�v od pasu nahoru a obléknout se, než bude sundávat oble�ení od pasu dolu. 

(3) Osoba umíst�ná v cele má právo na provedení základní hygieny. Proto 
je pot�eba jí bez dalšího vydat do cely základní hygienické pot�eby, tedy i zubní 
kartá�ek. 

Dle sd�lení policist� je zubní kartá�ek vydán umíst�né osob� jen na její 
výslovné požádání. Osoba umíst�ná v cele nem�la k dispozici zubní kartá�ek a pastu, 
a� by je k dispozici mít m�la. Tento postup hodnotím jako nesprávný. Nutnost žádat 
o vydání zubního kartá�ku staví umíst�nou osobu do nežádoucí a zvýšené závislosti 
na ostraze. Pokud v individuálním p�ípadu z d�vodu použití kartá�ku jako v�ci 
zp�sobilé ohrozit život nebo zdraví umíst�né osoby není kartá�ek vydán, je t�eba tuto 
skute�nost a související okolnosti v�etn� konkrétního zd�vodn�ní evidovat 
ve služebních pom�ckách. Doporu�uji vydávat zubní kartá�ek bez dalšího, a v p�ípad� 
jeho individuálního nevydání uvád�t tuto skute�nost v�etn� popisu okolností a d�vod� 
do dokumentace. 

Podle § 21a odst. 4 zákona o ve�ejném ochránci práv Vás žádám, abyste se 
ke shora uvedenému písemn� vyjád�il ve lh�t� 30 dn� od doru�ení tohoto dopisu. Svá 
zjišt�ní jsem rovn�ž zaslala na v�domí �editeli Krajského �editelství policie Plze�ského 
kraje. 

Ješt� jednou Vám d�kuji za poskytnutí veškeré sou�innosti. 

S pozdravem 

Mgr. Anna   Š a b a t o v á, Ph.D.,  v. r. 
(dopis je opat�en elektronickým podpisem) 

 
 
Vážená paní 
npor. Jana Rajzrová 
vedoucí 
Pohotovostní a eskortní oddíl Krajského �editelství policie Plze�ského kraje 
Policie �eské republiky 
Sedlá�ková 44 
301 00  Plze� 

Údolní 39 
602 00 Brno 

tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112 

                                            
1 Zpráva pro vládu �eské republiky o návšt�v� �eské republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabrán�ní 
mu�ení a nelidskému �i ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) ve dnech 1. až 10. dubna 2014, bod. 22. 


		2016-06-03T07:23:53+0000
	Not specified




