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Vážená paní magistro, 

reaguji na pochybení Vámi zjištěná během kontroly dne 3.3. 2016, která proběhla na OOP Mariánské 
Lázně. Vyjádřím se k jednotlivým bodům, které byly zjištěny během této kontroly. 
 
1) Osoby umístěné v policejní cele mají právo mít po celou dobu svého pobytu u sebe poučení o jejich 
právech a povinnostech. Toto právo není nikomu odepíráno.  Myslím, že v komunikaci mezi Vašimi 
pracovníky a policisty OOP Mariánské Lázně došlo pouze k vzájemnému  nedorozumění. Policisté toto 
poučení v ojedinělých případech osobám omezeným na osobní svobodě odeberou a to jen tehdy 
pokud je osoba agresivní nebo hovoří o sebepoškození.  Bohužel i list papíru může být to, čím si 
omezená osoba může poškodit své zdraví.  
 
2) K naplnění práva omezených osob na právní pomoc, jsou využívány veškeré dostupné možnosti 
k vyhledávání advokátů, mezi nimiž je seznam advokátů v síti intranet.  Policisté Vašim  pracovníkům 
na OOP Mariánské Lázně vysvětlovali  na jakém principu pracuje intranet a že vyhledávání advokátů 
je obdobné jako ve Zlatých stránkách. V tomto případě asi došlo k nepochopení. Klasické Zlaté 
stránky na OOP Mariánské Lázně nemáme a ani je nedostáváme.  K odstranění možných nežádoucích 
prodlení byl již vytisknut úplný seznam advokátů, který je uložen u DS na OOP Mariánské Lázně a 
může ho využít kterákoli osoba omezená na osobní svobodě.  
 
3) Všichni policisté OOP Mariánské Lázně byli upozorněni, jak se mají provádět prohlídky osob před 
umístěním do policejní cely. Toto bude prováděno tak, aby u osob omezených na svobodě 
nedocházelo k pocitu trapnosti a studu. Dřepy nejsou standardním postupem při prohlídkách, ale jen 
v ojedinělých případech a to pouze u osob, které v minulosti využívaly tělesné otvory k uschování 
věcí.  Pokud je podezření z uschování nějakého předmětu v tělesném otvoru je převážně využívána 
lékařská prohlídka. Na prohlídky je vyčleněné místo bez možnosti přístupu veřejnosti. 
 
4) K bodu ponechání brýlí osobám omezeným na svobodě uvádím, že brýle budou osobám 
zadrženým ponechávány v policejní cele. 
 
5) Každá omezená osoba bude mít v policejní cele zubní kartáček a pastu v místě pro hygienu. 



 
 
      Přikláním se k Vašemu názoru, že i k osobám omezeným na osobní svobodě je nutno  přistupovat 
individuálně a tento přístup je aplikován i na našem OOP. Vycházíme z osobní znalosti a zjištěných 
informací a striktní postup dle zákona realizujeme u osob pod vlivem OPL, alkoholu a osob 
v minulosti či v aktuálním případě vykazující znaky sebepoškozování, agresivity nebo se sklony 
k poškozování majetku. Rozhodně není naším zájmem jakkoliv negativně působit na lidskou 
důstojnost nebo vyvolávat zvýšenou závislost na ostraze.         
  
 
       npor. Mgr. Nejedlý Daniel v.r. 
                 vedoucí OOP Mariánské Lázně 
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