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Véiené pani doktorko,

v uplynulé dobé jsem obdriel Vémi zaslanou zprévu ze dne 23. Fijna 2017, Sp.zn.: 37/2017/NZ/KH,
z névétévy policejnl' cely pro vicehodinové umisténi osoby omezené na osobni svobodé zh’zené u
Obvodm’ho oddéleni Jindi‘ichfiv Hradec, kterou provedli zaméstnanci Kanceléfe veiejného ochrénce
prév v rémci systematicky'lch névétév mist, v nichi se nachézeji nebo mohou nachézet osoby
omezené na svobodé a jei poiicejni cely predstavuji a které byla adresovéna vedoucimu flzemniho
odboru plk. Ing. Josefu He§ovi, kterv se jisté k véci také vyjédii.

Ze zprévy je patrné, ie v nékolika pi'ipadech doélo skuteéné k pochybem’m, které se tykala
napiik|ad absence pouéeni osoby umist’ované do policejni cely nebo v oblasti poskytovéni stravy,
které bylo pro potFeby pris|u§m§lch organizaénich Elénkfi Feéeno jii v minulosti (napF. é.j.KRPC—9715-
16/61-2012—0200132).

Jednim z piijaty’lch opati'eni je i pisemné metodické usmérnéni pro pfisluéné policisty celého
krajského Feditelstvi, které prévé zpracovévé odborné pracoviété a bude vychézet z Vémi
piedloiené zprévy. U samotného organizaéniho Elénku byly kontrolované oblasti a s nimi souvisejici

nedostatky rozebrény na poradé vedouciho uzemniho odboru Jindfichflv Hradec konané dne 1.

listopadu 2017 a ktémui do§|o i na poradé vedouciho obvodniho oddélem’ Jindiichflv Hradec,

konané dne 7. listopadu 2017 a taktéi i na mé poradé s prisluém'lmi vedoucimi policisty.
Oblasti, kde opati'eni vychézi z rozhovorfi s policisty a jejichi vyjédFeni mohou t svym

zpflsobem podminéna aktuélnl’mi okolnostmi, ale i odliéné od postupu samotného, budou rovnéi

korigovéna ia’doucim zpfisobem (zajiéténi soukromi pFi provédéni prohlidky osoby umist’ované do

policejm’ cely, moinost sepsat stiinost osobou umisténou vcele, odebréni bn’lll’). Pokud jde o

ponechém’ zdravotnich pomficek, vtomto pi'ipadé bry’lli, osobém umistém'lm vcele, nem’ zcela

béinou praxi, ie by v§em osobém byly brVIe odebl’rény. Pokud to okolnosti dovoluji a neni zvléétni

dt‘ivod pro jejich odebréni, jsou osobé ponechény. Jinak souhlasim a vyiaduje se, aby zvléétni

dL‘ivod umoir‘iujicijejich odebra’ni byl policistou zaznamenén.
Stran tlumoéeni, kdy je z Va§i strany poiadovén tlumoénik ve smysiu za’k. 6. 36/1997 5b., 0

znalcich a tlumoénicich ve znéni pozdéjéich piedpisfi, bude pfisluém'lm odbora pracovilétém

zdej§iho Litvaru vyiédéno upFesnénI' postupu u fieditelstvi sluiby poiédkové policie Policejniho

prezidia Ceské republiky k optima|izaci v této zéleiitosti.
Opatfeni majici materiélni povahu (piktogram kamery stextem ,,NON STOP") bude

bezprostredné realizovéno cestou ekonomického Useku krajského Feditelstvi. K otézce prostéradel

mi dovolte poznémku, 2e kontrolovany’r organizaéni (":lének disponuje prostéradly ve smyslu piilohy
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vif. 1 zévazného pokynu policejniho prezidenta c. 159/2009, o eskortéch, stfeieni osob a o
policejm’ch celéch a pouiitl' nevhodného prostéradla zpapl'ru bylo ztohoto pohledu
neopodstatnéné.

Keliminaci dalél'ch takch pochybeni vypwvajl’cich ze zprévy byla pfijata opatFeni
v nékterf/ch ohledech jii v minulosti a nejen v naznaéenVch smérech budou pfijiména nadéle mnou
i odpovénmi vedoucimi policisty.

Samotné problematika omezovénl’ osobm’ svobody osob je navic dlouhodobé pFedmétem
vnitfni kontroly, metodické a vzdélévaci Einnosti zaméfené na policisty v ph’mém vx’zkonu sluiby.

Zévérem mi dovolte, abych Vém podékoval za Va§i zprévu, a pevné véh’m, ie kdaléim
obdobnY/m pochybenim nebudejii dochézet.
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