
 PCR99ETRpo42057910 

  

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 
ředitelství služby pořádkové policie 
 

  

 
 

 
Poštovní adresa: Strojnická 27 Sídlo: Olšanská 2 

Poštovní schr. 62/ŘSPP 130 51 Praha 3 - Žižkov 

170 89 PRAHA 7 

E-mail:  rspp.podatelna@pcr.cz 

 

 Tel.: +420 974 834 446 

 Fax: +420 974 834 705 

 

Č. j. PPR-13479-2/ČJ-2020-990420       Praha 23. dubna 2020 
 
Počet listů: 3 

Zástupkyně veřejného ochránce práv 
Mgr. Monika Šimůnková 
Údolní 39 
602 00, BRNO 
 
 
Stanovisko k opatření č. 12 zprávy VOP k provedené systematické kontrole 
policejních cel a dokumentace u obvodního oddělení Orlová ze dne 14. července 2019 
 
 

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR (dále jen "ŘSPP"), jako garant 
a metodický článek k problematice policejních cel po linii služby pořádkové policie, obdrželo 
od Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje postoupení Vaší žádosti (vedené 
pod č. j. KVOP-12357/2020) týkající se opatření č. 12 zprávy veřejného ochránce práv 
k provedené systematické kontrole policejních cel a dokumentace u obvodního oddělení 
Orlová ze dne 14. července 2019 (vedené pod č. j. KVOP-34470/2019). 

Výše uvedené opatření se týká materiálních podmínek výše uvedených policejních cel 
konkrétně odstranění ok pro poutání. ŘSPP k předmětné problematice uvádí, že dne 
17. ledna 1996 bylo ve Sbírce zákonů České republiky č. 9/1996 uveřejněno přistoupení 
České republiky k Evropské úmluvě o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání. Dodržování podmínek této úmluvy, k nimž se Česká republika 
zavázala, kontroluje v rámci svých pravidelných návštěv České republiky Evropský výbor 
pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen 
„CPT“) a též veřejný ochránce práv (dále jen „VOP“). 

I. 

V usnesení Vlády České republiky č. 859 ze dne 23. listopadu 2011, kterým bylo schváleno 
vyjádření Vlády České republiky ke zprávě CPT po návštěvě České republiky v roce 2010, 
je uvedeno, citace:  

„Na základě požadavku výboru CPT po provedené kontrole v r. 2006 ke stavu a provozu policejních 
cel bylo podáno vyjádření České republiky, které bylo schváleno usnesením vlády ze dne 12. března 
2007 č. 223. Kovové úchyty v umístěné v policejních celách ve zdi, ke kterým byly zadržené osoby 
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na některých policejních stanicích připoutány v nepřirozené či nepohodlné pozici, byly tímto 
odstraněny. V policejních celách se postupně podle finančních možností zřizují pouze úchyty jako 
součást rámu lavice v cele, které umožňují připoutání ve zdravotně nezávadné, přirozené 
a pohodlné pozici. Konkrétní pozice připoutání byla zkonzultována s odborným zdravotnickým 
pracovištěm – Zdravotnickým ústavem Ministerstva vnitra. 

Dne 2. července 2007 byla policejním prezidentem schválena informace o jednání náměstka 
policejního prezidenta pro uniformovanou policii se zmocněncem vlády pro lidská práva 
a představiteli CPT. Dosažený konsenzus z výše uvedených jednání byl, že  
a) ve zdi umístěné a nepohodlné úchyty v celách byly odstraněny,  
b) v celách se zřizují pouze úchyty jako součást rámu lavice v cele, které umožňují připoutání ve 

zdravotně nezávadné, přirozené a pohodlné pozici a  
c) mimo cely budou umísťovány úchyty, které umožňují připoutání ve zdravotně nezávadné, 

přirozené a pohodlné pozici pouze ve služebních prostorách policejních útvarů, kam nemá běžný 
přístup veřejnost. 

Výše uvedené změny zajišťují, že jsou dodrženy zásady přiměřenosti, kterými se každý policista 
musí řídit při všech svých úkonech a že institutu připoutání je užíváno vždy pouze v případech, 
kdy je to skutečně nevyhnutelné a způsobem, který respektuje ohledy na zdraví a důstojnost 
osoby omezené na svobodě. 

Zákon o Policii ČR v § 25 dává policistům oprávnění k omezení možnosti pohybu agresivních osob, 
tj. osob, které fyzicky napadají policistu nebo jinou osobu, ohrožují vlastní život, poškozují 
majetek nebo se pokusí o útěk, a to připoutáním k vhodnému předmětu, a to do doby, kdy je 
zřejmé, že osoba jednání nebude opakovat, nejdéle však 2 hodiny. Připoutání osoby k vhodnému 
předmětu, zejména pomocí pout, lze za splnění podmínek uvedených v § 25 zákona o policii 
v současné době realizovat jako zákonný úkon.  

Podle § 25 odst. 1 je policista oprávněn omezit možnost volného pohybu osoby, která fyzicky napadá 
policistu nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk, 
připoutáním k vhodnému předmětu, zejména pomocí pout. Podle § 25 odst. 2 omezení podle 
odstavce 1 musí být ukončeno v okamžiku, kdy je zřejmé, že osoba jednání podle odstavce 1 nebude 
opakovat, nejdéle však po uplynutí 2 hodin od okamžiku připoutání. 

Toto opatření lze použít pouze proti osobám agresivním, jak bylo uvedeno výše a pouze do doby 
než od agresivního jednání upustí, maximálně však na dvě hodiny. Musí jít o fyzickou agresi, nikoliv 
o situaci, kdy je osoba pouze verbálně agresivní, vyhrožuje, někoho uráží apod.“, konec citace. 

II. 

V usnesení Vlády České republiky č. 838 ze dne 25. listopadu 2019, kterým bylo schváleno 
vyjádření Vlády České republiky ke zprávě CPT po návštěvě České republiky v roce 2018, 
je uvedeno, citace: 

„K doporučení, které se týká připoutání osob k pevným předmětům, lze uvést, že dle ustanovení 
§ 25 zákona o policii je příslušník oprávněn omezit volný pohyb osoby, která fyzicky napadá policistu 
nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk, zpravidla 
připoutáním k vhodnému předmětu, zejména pomocí pout. Aplikace tohoto oprávnění dopadá nejen 
na osoby omezené na osobní svobodě v policejních celách, ale k jeho využití může dojít i v jiných 
místech, pokud jsou naplněny zákonem předvídané důvody.  
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Interní předpisy policie stanoví, že u osob omezených na osobní svobodě v policejních celách nesmí 
docházet k připoutání osob jinak, než ve zdravotně nezávadné poloze. Již v lednu 2014 bylo 
zakotveno pravidlo výjimečnosti použití pout jako omezovacích prostředků v bezpečném prostředí 
vyplývající i z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva Kummer proti ČR v závazném pokynu 
policejního prezidenta č. 159/2009 o eskortách, střežení osob a o policejních celách a v k němu 
přiložených přílohách. Policista je také povinen uvést informaci o tom, že byla osoba v policejní cele 
omezena ve volném pohybu připoutáním v příslušných dokumentech souvisejících s pobytem osoby 
omezené na svobodě v policejní cele. 

Česká republika se bude otázkou připoutání do budoucna dále zabývat a hledat alternativní řešení. 
Při budoucích rekonstrukcích budou policejní cely zřízeny či upraveny tak, aby umožnily zajistit 
bezpečnost bez poutání osob k pevným předmětům.“ konec citace. 

 

ŘSPP doporučuje postup Policie ČR v souladu s platnými usneseními Vlády České 
republiky č. 859 ze dne 23. listopadu 2011 a č. 838 ze dne 25. listopadu 2019, tedy že 
v celách se zřizují pouze úchyty jako součást rámu lavice v cele, které umožňují 
připoutání ve zdravotně nezávadné, přirozené a pohodlné pozici. V souvislosti 
s oprávněním daným policii ustanovením § 25 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 
a splněním podmínky umožňující připoutání ve zdravotně nezávadné, přirozené a pohodlné 
pozici, jsou podle finančních možností zřizovány úchyty jako součást rámu lavice, kdy 
konkrétní pozice připoutání byla zkonzultována s odborným zdravotnickým pracovištěm – 
Zdravotnickým ústavem Ministerstva vnitra. 

 

ŘSPP zastává názor, že v současné době jsou již v rámci policie vytvořeny dostatečné 
legislativní předpoklady pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání. Případná pochybení, která se v praxi mohou vyskytnout, 
nebudou pochybeními systémovými, ale pochybeními jednotlivců. 

Ve světle výše uvedeného se ŘSPP ztotožňuje s vyjádřením (č. j. KRPT-181849-4/ČJ-
2019-0700PZ) ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje týkající 
se bodu Ad 9). Postupujícímu krajskému ředitelství je toto stanovisko zasláno na 
vědomí. 
 
 
Zpracoval: pplk. Mgr. Bc. Jiří Sedliský             
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