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Vážená paní doktorko,

obdržel jsem od Vás zprávu z návštěvy policejní cely obvodního oddělení Zlín, Policie České 

republiky Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Zpráva pod Č. j. KVOP-21330/2019, 

ze dne 6. 5. 2019 byla zároveň doručena k rukám vedoucího obvodního oddělení Zlín.

Vaši zprávu jsem si velmi pozorně nastudoval a jsem moc rád, že na teritoriu 

krajského ředitelství nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by byly v rozporu se Základní 

listinou práv a svobod, v rozporu se zákonnou či podzákonnou úpravou a to ve vztahu 

k právům osob omezených na osobní svobodě.

Pokud se jedná o zjištění vašeho úřadu k materiálnímu vybavení policejních cel 

/hodiny, sprchy apod./, vůbec nenamítám, aby tímto zařízením byly policejní cely vybaveny, 

pakliže bude toto zařízení řešeno na centrální úrovni. Zastávám názor, že policejní cely by 

v rámci Policie České republiky měly být vybaveny stejně bez ohledu, zda se jedná o 

policejní celu ve Zlíně či Plzni.

K policejnímu servisu informací směrem k osobám omezeným na osobní svobodě 

/např. informace o právní pomoci advokátů apod./ uvádím, že jsem přesvědčen, že v rámci 

našeho krajského ředitelství jsou všechny potřebné informace bez časového prodlení 

sdělovány.
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Ztotožňuji se také s Vašim závěrem k odebírání zdravotních pomůcek pouze 

v případech, existuje-li k tomu zvláštní důvod a rovněž k přesné evidenci případného 

podávání léků osobám omezeným. Za tím účelem se nabízí využití příslušného 

informačního systému.

Závěrem mi dovolte poděkovat úřadu veřejného ochránce práv za návštěvu 

Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Věřím, že námi přijata opatření přispějí 

k posílení názoru, že zde v žádném případě není porušován zákon, na základě 

systémových pochybení.

S úctou

Vážená paní

Mgr. Anna Šabatová, PhD. 

Veřejná ochránkyně práv




