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Krajské Feditelstvi policie Jihoéeského kraje
Uzemni odbor Jindfichfiv Hradec
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C. j. KRPC-124093-2/CJ-2017-0203UO JindFict Hradec 6. listopadu 2017
Poéet listfl: 2

Véiené pani
Mgr. Anna Sabatové, Ph. D.
VeFejné ochrénkyné prév
Udolni 39602 00 Brno

Neohlééené systematické névétéva policeinich cel zfizeny’ch Qfi obvodnim oddéleni Policie Ceské
republikv Jindfichflv Hradec — Dodéni zprévv

Véiené pani doktorko,

dne 25. Fijna 2017 jsem obdréel Vaéi zprévu vedenou pod spisovou znaékou 37/2017INZ/KH.
vypracovanou k neohlééené systematické na’vétévé policejnich cel zfizenfmh pfi obvodnim
oddéleni Policie Ceské republiky Jindfichflv Hradec, kterou provedli dne 17. srpna 2017
zaméstnanci KanceiéFe vefejného ochrénce prév v rémci systematicky’rch névétév mist, v nichi se
nachézeji nebo mohou nachézet osoby omezené na svobodé a jei policejni cely pfedstavuji.

Provedenym éetfenim byla zjiéténa pochybem’ spoéivajici v absenci pouéeni osoby uml'st’ované do
policejni cely a v oblasti poskytovéni stravy. K pochybenim a pFijatym opatfenim se vyjédfim v niie
uvedenych bodech.

1) Absence podepsaného pouéeni osoby umisténé v cele ve spisové dokumentaci.
PFi éetfeni bylo pfedioieno cetkem 50 spisovych dokumentaci, kdy pouze ve dvou
pfi'padech bylo zjiéténo, ie dokumentace neobsahuje pouéeni o pra’vech a povinnostech
osoby umisténé vcele. Jii zpoméru zjiéténych nedostatkfl kceIkovému poétu osob
umisténych vcele je zfejmé, 2e systém je sprévné nastaven a doélo vtéchto dvou
pFipadech k pochybeni konkrétniho policisty, ktery umist‘oval osobu do cely.

Opatfeni: Dne 1. listopadu 2017 byli na poradé vedouciho L'Jzemniho odboru Jindfichflv
Hradec vedouci zékladnich organizaénich élénkfl seznémeni s vysledkem Vaéeho zjiéténi a
zérovefi bylo provedeno opétovné seznémeni se Zévaznym pokynem policejnl'ho prezidenta
é. 159/2009 o eskortéch, stfeieni osob a policejnich celéch a déle se zprévou ze
systematickych névétév VeFejného ochrénce prév z roku 2017. Vedouci zékladnich élénkfl
provedou nésledné opétovné proékoleni podfizenYch policistfl vrémci svych siuiebm’ch
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2)

3)

4)

5)

porad. Vedouci obvodniho oddéleni Jindfichflv Hradec mé plénovanou poradu dne 7.
listopadu 2017.

Zajiéténi tlumoénika.
Z rozhovorfl s policisty vyplynulo, 2e pokud je osoba umist’ované do cely cizinec, a neni
kdispozici pouéeni vjazyce, kterému rozumi, zajisti ktomu pfeklad. Ktomu vyuiivajl'
policisté jako tlumoéniky i osoby nezapsané do seznamu tlumoénikfl. Jedné se 0 osoby,
které ovlédaji jazyk cizince, nejsou ale tlumoénl'ci. Témto osobém je dén kpodpisu
,,tlumoénicky slib s prohlééenim o mléenlivosti“. Tento zévér vyvodily Vaée pracovnice
pouze z rozhovoru s dvéma policisty. Zde musim konstatovat, 2e dle vedené dokumentace
na obvodnim oddéleni JindFichDv Hradec od roku 2009, byla osobou cizi stétni pfisluénosti
umisténé do cely vidy osoba, proti které se vedlo trestni Fizeni a byl vidy pfibrén tlumoénik
zapsany vseznamu znalcfl a tlumoénl'kfil pfisluéného krajského soudu. Proti Vaéemu
zjiéténf si véak dovoluji uvést, 2e dle § 24 odst.1 zékona 6. 36/1967 Sb. 0 znalcich a
tlumoénicich ve znéni pozdéjéich pfedpisfir Eze za uréitych podminek jako tlumoénika pfibrat
ijinou vhodnou osobu, které mé potfebné jazykové znalosti. U této osoby se ovéFi podle
potfeby odborné pfedpoklady pro provedeni tlumoénického Ukonu a pfed provedenl’m
tiumoénického akonu musi sloiit do rukou policejniho orgénu slib. Pokud tedy policista
vyuiije k zajiéténi pfekladu pouéeni jako tlumoénika osobu, které neni zapséna v seznamu
tiumoénikfi pro deny jazyk, ale mé dostateéné znalosti, pak nelze takovy postup bez
daléiho oznaéit jako nesprévny, éi nezékonny.

Opatfeni: Pfi vybéru tlumoénika bude nadéle postupovéno vsouladu se zélfonem 6.
36/1997 8b., 0 znalcich a tlumoénicich. Seznémeno na poradé vedouoiho Uzemniho
odboru Jindfichflv Hradec dne 1. listopadu 2017.

Zajiéténi soukromi pFi provédéni prohlidky osoby umist’ované do policejni cely.
Ze sdéleni dotazovam’lch policistfl vyplynulo, 2e se prohiidky provédéji v prostoru
krétkodobé policejni cely, které je monitorovéna kamerovym systémem, kdy je zéznam
pfenééen na pracoviété dozoréi sluiby, kam maji pfistup i daléi osoby. Praxe na obvodnim
oddéleni indFiohové Hradci je takové, 2e je zde vyhrazen prostor k prohlidkém osob
umist’ovanych do policejnich cel, jedné se mistnost, kde je zajiéténo dostateéné soukromi
prohlifienych osob (prostor neni monitorovén, jsou zatemnéna okna, je zde kdispozici
vééék, iidle 6i pfeztwky).

Opatfenl': Zajiéténi soukromi pfi provédéni prohlidek osob umist'ovanych do policejnich cel
opétovné proékoleno v rémci porady vedouciho L'Jzemniho odboru Jindfichflv Hradec
s vedoucimi zékladnich organizaénich élénkfl dne 1. Eistopadu 2017.

Prévo podat stiinost.
Z vyjédfeni policistfl zjiéténo, 2e pokud chce osoba umisténé v cele realizovat své prévo na
podéni stiinosti, je odkézéna na moinost podat stiinost a2 p0 propuéténi z cely nebo jsou
ji propiska a papir vydény a2 na zékladé individuélniho posouzeni poiicistou, ktery
zabezpeéuje vykon ostrahy cely.

Opatfeni: Opétovné proékoleno na poradé vedouciho Uzemniho odboru Jindfichflv Hradec.
Bude dodriovéno umoinéni osobé umisténé v cele sepsat névrh, podnét nebo stiinost.

Ponechévat osobém UmisténYm v cele bryle.
Z hovoru s policisty vyplynulo, 2e bryle povaiuji za véo zpflsobilou‘ ohrozit Zivot anebo
zdravi, a proto je umisténi osobé pfevéiné odebl'raji.



OpatFem’: Ponechévéni zdravotnich pomflcek opétovné seznémeno na vyée zminéné
poradé vedouciho uzemniho odboru. Pfipomenuta povinnost zaznamenévat individuélné
vyhodnocené ,,zvlé§tni“ dflvody, na jejichi zékladé doélo k odebréni zdravotnich pomflcek.

6) Wide] stravy a evidence omitnuti stravy.
Zde bylo zjiéténo pochybem’ provedem’m kontroly spisové dokumentace.

Opatfeni: Pfijato okamiité, vedouci zékladnich organizaénioh élénkfl na svych poradéch
opétovné zdflraznili povinnost poskytnout osobé umisténé vcele stravu trikrét denné
vdobé obvyklé, které se pfibliiné shoduje sobecné rozéirenou dobou pro konzumaci
snidané. obéda a veéeFe a na postup v pfipadé odmitnuti stravy. TéZ byl zminén postup
v pfipadé odmitnuti stravy.

7) Vybaveni cely, informace o kamerovém systému.
Fyzickou prohlidkou cely Vaée pracovnice zjistily, 2e je zde pFipraveno jednorézové
prostéradlo z papiru, které ale nepokryvé celé lfliko a neni ho moiné nijak uchytit. K tomuto
zjiéténi sdéluji, fie toto prostéradlo skuteéné pouiivéme pouze pro potFeby oéetreni
lékafem. Cely Uzemniho odboru Jindfichflv Hradec jsou vybaveny jednorézovymi
plnohodnotnymi prostéradly, které zajisti pokryti celé plochy lflika.

OpatFeni: Opatreni materiélni povahy - piktogram kamery s textem ,,NON STOP“ bude
bezprostfedné realizovén cestou ekonomického odboru Krajského Feditelstvi policie
Jihoéeského kraje.

Zévérem mého vyjédreni mi dovolte, vyjédfit se k prflbéhu névétévy zaméstnankyfi Kanceléfe
vefejného ochrénce prév, ke které mém uréité vyhrady. Ve vysledné zprévé uvédite, 2e Vaée
zaméstnankyné hovofily s vedoucim obvodnl’ho oddéleni a daléimi dvéma policisty. kteri béiné
vykonévaji dozoréi sluibu éi zajiét’uji vykon ostrahy cely. Ktomuto postupu bych réd uvedl, 2e
rozhovoru s policisty chtéla byt pritomné jejich pfimé nadfizené, zéstupkyné vedouciho Obvodniho
oddéleni Jindrichfiv Hradeo, které véak byla ze strany Vaéich zaméstnankyfi z mistnosti vykézéna
s tim, 2e pohovor s policisty hodiaji provést bez pfitomnosti daléich osob. Zde si dovotuji zminit, 2e
tento postup neni piné vsouladu soprévnénimi ochrénce podle ustanovenl' § 15 zékona ('3.
349/1999 8b., 0 VeFejném ochrénci prév. Ve zminéném ustanoveni, konkrétné v odst.1 pism.b) je
uvedeno, 2e ochrénce (tedy samozfejmé i jim zmocnéné osoby) mohou provédét éetfeni
spoéivajici v kladeni otézek jednotlivym zaméstnancflm uradu a déle v odst. 1 pism. c) je uvedeno,
2e ochrénce je oprévnén rozmlouvat s osobami umisténymi vzafizenich, a to bez pritomnosti
jinych osob. Prévo na rozmluvu, 6i kladeni otézek bez pfitomnosti daléi osoby je tedy vézéno
pouze na komunikaci sosobami umisténymi vzarizeni, nikoli na komunikaci se zaméstnanci
Gradu. Pokud by zékonodérce citil potfebu, aby zaméstnanci uradu byli slyéeni bez pfitomnosti
daléi osoby, jisté by to vtéli! do znénl' za'kona. Proto jsem presvédéen, fie postup Vaéich
zaméstnankyfi nebyl zcela v souladu se zékonem, pokud neumoinili pfitomnost vedouciho
pracovnika u jednéni s jednotlivymi policisty. Na tento nedostatek jsem pak pfi zévéreéném jednéni
véechny Vaée zaméstnankyné upozornil a vyjédfil jsem nesouhlas s takovym postupem. Vzhledem
ktomu, 2e iédné informace o tomto upozornéni se ve Vaéi zprévé neobjevila. pfedpoklédém. ie
jste nebyla ze strany Vaéich zaméstnankyfi o tomto mém upozornéni informovéna, a to je dflvod,
proc": celou situaci zmifiuji, nebot’ se domnivém, 2e takovou informaci byste méla miti kdispozici.
Domnivém se, 2e timto, podle mého nézoru ne zcela sprévnym postupem, maze dochézet k ne
zcela pFesnym zévérflm kontroly vtéch bodech, kdy jako za’klad pro Vaée zjiéténi slouii pouze
vyjédreni policistfl a jak sama uvédite, nékdy pouze jednoho ze dvou dotézanych. Nehodlém snad
timto predjimat, ie by Vaée zaméstnankyné zémérné vyjédfeni zkresiily, ale mnohdy postaél'
épatné pochopeni ota’zky, 6i odpovédi, zejména pokud je dotazovany zaméstnanec — policista



vystaven situaci, kdy se nachézi obestoupen tFemi éleny kontrolniho orgénu, ktefi vpomérné
rychlém sledu stfidavé kladou jednotlivé otézky, jak tomu bylo v naéem pfl’padé.

Dékuji Vém za Vaéi zprévu, se zjiéténymi pochybenimi byli seznémeni véichni poiicisté Uzemm’ho
odboru Jindfichflv Hradec. Véfim, is kdaléim obdobnS/m pochybem’m jii nebude dochézet a
uéinl'm k tomu véechny potfebné kroky. Problematice omezovéni osobnl’ svobody osob je prflbéiné
vénovéna néleéité pozornost a to diky metodické a vzdélévaci (Einnosti zaméfené na policisty
v pfimém vykonu sluiby, ale je i pfedmétem vnitfm’ kontroly .

S pozdravem

plk. Ing. o ef Heé
vedouci L’lz niho odboru




