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Policejní cely
Pohotovostní a eskortní oddělení Praha -

reakce na zprávu z Vaší návštěvy dne 27. 9. 2017 - doplňující vyjádření

Tento materiál je zpracován na základě Vašeho požadavku o doplňující informace ze dne 16. 

ledna 2018. Viz. níže je popsán současný stav věci k Vámi uvedeným bodům č. 6 a 17 -

19.

• pořídit pro největší policejní detenční zařízení v ČR detekční zařízení umožňující 

vyhledávání kovů a jiných nebezpečných předmětů technicky (opatření č. 6);

Požadavek na pořízení „bezpečnostního detektoru tělních dutin'1 byl uplatňován již 

2017 a následně začátkem roku 2018. Dle sdělení ekonomického úsekuv roce

krajského ředitelství je orientační cena požadovaného zařízení cca 300 000,- Kč a 

v tomto konkrétním případu se jedná o tzv. „INVESTICI" a tento požadavek je zařazen 

v plánu investic pro rok 2018.
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• držet se při vyšetření a ošetření osoby lékařem mimo doslech (opatření č. 17);

Pro ilustraci uvádím, že v roce 2017 pohotovostní a eskortní oddělení zajišťovalo 70 

lékařských ošetření ve vztahu k 5 912 umístěným osobám v policejních celách 

oddělení.
K zabezpečení plnění ZP PP č. 159 ze dne 2. prosince 2009 o eskortách, střežení 

osob a o policejních celách, část druhá - CELY, či 12- Lékařské vyšetření, odst. 2, 

.... u lékařského vyšetření, případně ošetření osoby, zůstane nejméně jeden policista, 

který je stejného pohlaví jako vyšetřovaná či ošetřovaná osoba, ve vizuálním 

kontaktu',

doslech eskortujících policistů se „velitel eskorty" dostává do situace, že se musí sám 

operativně rozhodnout jak postupovat.

Zdánlivým řešením problému by se mohly jevit případné stavební úpravy lékařských 

ordinací smluvních poskytovatelů zdravotnických služeb policii v souvislosti se 

zajišťováním lékařských prohlídek osob omezených na osobní svobodě, které jsou 

umístěny v policejních celách nebo do nich umisťovány budou. Ordinace po 

stavebních úpravách by umožňovaly vizuální kontakt, ale eskortující by byli mimo 

doslech realizované lékařské prohlídky. Otázkou je, jak řešit situace při potřebě 

lékařských vyšetření na různých odborných, specializovaných 

pracovištích.

a současné dosažení standardu CPT tzn. lékařské vyšetření mimo

lékařských

Dodržení principiálního hlediska lze akceptovat, ale v mnoha konkrétních případech 

uplatňováním možnosti vizuálního kontaktu eskortujících policistů s eskortovanou 

osobou
s vědomím, že může dojít k neúměrnému zvýšení bezpečnostního rizika v souvislosti 

v mnoha případech s nepředvídatelným chováním eskortovaných osob (možnost 

sebepoškození, případný pokus o útěk). V této situaci může dojít i ke snížení 

možnosti adekvátně zajistit bezpečnost zdravotního personálu.

s vyloučením případného doslechu eskortujících příslušníků, jde jen

Závěrem lze opětovně konstatovat, že eskortované osoby jsou vždy v rozhodovací 

pravomoci „velitele eskorty", který zodpovídá za bezproblémový průběh tohoto 

policejního úkonu.
V případě lékařské prohlídky - odborného vyšetření by měly být zohledněny případně 

vzniklé nestandardní situace, kdy eskortující příslušníci budou muset být přítomni 

lékařskému vyšetření i v doslechové vzdálenosti a tyto případy by měly být 

zadokumentovány velitelem eskorty ve formuláři tzv. „Rozhodnutí o eskortě“ - 

Záznam o průběhu eskorty.

- eskortovaná osoba nespolupracuje s policií (agresivita, pasivní odpor)

- existují případné indicie o možném pokusu o útěk (chování eskortovaného, jeho 

sdělení, zjištění z doprovodné dokumentace, že se již pokusil o útěk)

- osoby s nepředvídatelným chováním (psychotropní a návykové látky, alkohol)

- lékařský personál výslovně policii požádá o asistenci při lékařském vyšetření (razítko 

a podpis lékaře)
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• nastavit se smluvním poskytovatelem zdravotních služeb takovou spolupráci, 
kdy lékaři vyšetřující zranění osob dodávaných policisty provádějí celkovou 

prohlídku osoby a zaznamenávají výsledek vyšetření způsobem odpovídajícím 

standardu Výboru CPT (opatření č. 18);
Návrh na opatření byl postoupen ekonomickému úseku, který se touto doposud 

neuzavřenou problematikou zabývá. O výsledku řešení uvedené problematiky budete 

neprodleně informována.

• pro záznam lékaře připravit návodný záznamový arch (opatření č. 19);

Viz návrh na opatření č. 18.

zpracoval: npor. Bc. Petr Musil

brig. gen. Mgr.A/liloš Trojánek 
/editel
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