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Vyjédf'eni k provedené systematické kontrole policejnich cel a dokumentace u obvodniho
oddéleni Hluéin ze dne 25. 1. 2017

Po prostudovénl' Vaél' zprévy zpracované po systematické neohlééené kontrole policejnich cel na
naél' souéésti obvodniho oddélenl' Policie CR Hluél'n se sidlem Dr. Ed. Beneée 2, Hluél'n, k
jednotlivym bodflm Vém sdéluji niie uvedené:

Ad 1), 2), 3) Pouéeni osoby umisténé v cele, dokumentace.
Ve Vémi uvédénYch pfipadech doélo komezenl' osoby jinYm organizaém’m élénkem PCR, ktery

— provedl pouéem’ osoby uml'sténé do 0e a policista zajiét’ujici ostrahu cely jii nepostupoval ve
smyslu zékona é. 273/2008 Sb, 0 Policii Ceské republiky, kdy pouéenl' neprovedl zdflvodfl
nemoinosti vstupu do spisové dokumentace.
Byla pfijata opatfem’, kdy policista zajiét’ujl'ci ostrahu cely provede pouéem’, které zaloil'
do informaénlho sytému pro zpracovénl' Udajfl a zajiéténl' vykonu spisové sluiby (ETR) pod
samostatnym éislem jednacn’m a zde povede veékeré pl’semnosti Wkajl'Cl' se osoby uml'sténl' v cele.

Ad 4) Podévénistravy
Kpodévénl' stravy vprflbéhu dne osobé uml'sténé vpolicejm’ cele nemflie organizaénl’ élének
vyuil’vat okolnl' poskytovatele teplého stravovénl', jelikoi ceny za jl’dla jsou vyéél', nei je pfipustné
dle finanénl’ch limitfl. Jedno jI’dlo (zejména obéd) je ve vétéiné pfl’padfl poskytovéno teplé, jedné se

__ bud’ o vakuové jI’dlo z ml'stnl'ch obchodfl, kdy ne vidy se tato varianta poskytnutl' teplého jI’dIa
podah’ zajistit (nedostupnost zboi), poté nastévé varianta poskytnutl' alespor'I teplé polévky
s peéivem. Pfisluény organizaéni élének mé v prflbéhu kalendéfnlho roku v policejnl' cele cca 10 -
15 osob, zajiéténl’ pfl’padné hluboko mraiené stravy pro vydej jednoho teplého jI’dIa, které by
splfiovalo finanénl’ limity, je nereélné (mnoistvn’ podanYch jI’deI a data spotfebyjl'del).

Ad 5) Odebréni br 'IIi osobé umisténé v cele
K odebrém’ uml'sténého v policejnl' cele sdéluji, 2e v dobé zadrienl’ mél
br3’IIe pfi sobé, ne na oél'ch a jednalo se 0 osobu zévislou na drogéch s kriminélni minulosti
vtbajn’ci se dlouhodobé policejnim Ukonflm. Policisté automaticky této osobé odebral véechn
véci, kterymi by si mohla zpflsobit pfipadné zraném’ nebo ohroienl' policista. Jelikoi
nepouil'vé béiné dioptrické bryle, proto nebyl dL‘Jvod toto ve spisovém materiélu zaznamenévat
jako zvlé§tn|' dflvod“.
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Ad 6) Zajiéténi prévni pomoci
U pohovorfl s policisty doélo zrejmé k nedorozuménl', pri zajiét’ovénl' préva na prévni pomoc osob
umr’sténych v policejnl'ch celéch se prioritné reél' pres policejnl' intranet, kde je odkaz se seznamem
advokétlil jii na zékladnl' strénce Uzemnlho odboru Opava.

Ad 7) Pripouténi osoby a ukonéeni pripouténi
VL’Jrea'm zéznamu vé. j. KRPT-266298/TC-2016-070612 nenl' sepséno ukonéenl' pouiitl' pout
proti zajiéténé osobé, které se chovala agresivné, poékozovala majetek policie — policejnl' cely.
VL’Jrea'm zéznamu je uveden éas, datum, pouiitr’ pripouténl' dle § 25 odst. 1 zékona é. 273/2008
8b., 0 Policii CR, kdy byla pouiita opakované sluiebm’ pouta, lze ale konstatovat, 2e policista
v dokumentaci ,,Urednim za’znamu“ pochybil, protoie zde neuvedl sejmutl'pout (dobu, kdy pominuly
dl‘Jvody jejich pouiitl). Z nésledujI'CI' dokumentace wplWé, 2e pouta ve véech pfipadech policista
pouiil pouze véasové zékonné dobé, kdy v ,,Zéznamu k prI'padu omezem’ osobm' svobody“ jsou
uvedeny prfibéiné kontroly osoby vcele, z kterych wplWé pouiitl' pout po dobu kratér’ nei jedné
hodiny v kaidém pfipadé jejich pouiitr’.

Ad 8) Pouiiti slzotvorného prostredku
Policisté jsou vybaveni nové obrannyIm peprovym sprejem zn. Tornédo, ktery nevyuil'vé standardnr’
rozpraéovacr’ néplfi, ale jedné se pri pouiitr’ o charakter vodnlho paprsku, ktery nerozpraéuje, ale
zasahuje pouze osobu, proti které se zakroéuje, proto je moiné pouiiti slzotvorného prostredku
proti agresivnl' osobé v uzavreném prostoru. Osoba byla po celou dobu uml'sténl' v cele agresivnl',
poékozovala zarl'zenl' cely, dochézelo k opakovanému pripouténi této osoby k pevné lavici a
na’sledné doélo i k fyzickému Utoku na policistu.

Ad 9) Podéni léku a dokumentace
Vprl'padu podévénl' lékL‘] u zajiéténé osoby sdéluji, ie V ,,Zéznamu kprl'padu
omezenl' osoby“ je v kolonce ,,zdravotn|' zéznam“ uvedeno, 2e v 07:15 hodin, nenl' uveden datum,
byly poskytnuty l pochybil policista, ktery nezaznamenal cely datum predéni lékCI.
v pripadé osoby policisté vyuiili jinou moznost evidovém’ podém’ lékL‘], kdy podénl'
lékL‘] uvedli do éasové osy kontroly osoby v policejm’ cele ve formuléri ,,zéznam k ph’padu omezem’
osobnl' svobody“ evidované pod (”3. j. KRPT—103452-1/CJ-2016-070612.
Bylo prijato opatrenl', kdy byl usmérnén jednotny zptrsob evidovénl' poskytnutl' lékCI omezené osobé.

Zévérem chci uvést, ie informace ze zprévy byly vyuiity vrémci pravidelnych ékolem’, které
problhajl' na organizaénr’ch éléncr’ch krajského reditelstvi.
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