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Vážený pane řediteli, 

dne 27. února 2017 jsem obdržela Vaše vyjádření ke zprávě z neohlášené systematické 

návštěvy policejních cel zřízených při Obvodním oddělení Mělník, Bezručova 2796, 276 01 

Mělník, a s ní souvisejícím doplněním ze dne 20. ledna 2017. V souvislosti s Vaším 

vyjádřením jsem si vyžádala stanovisko Ministerstva vnitra k poskytování stravy 

v policejních celách. Problematika podávání teplé stravy osobám umístěným v celách byla 

také obsahem mého jednání s policejním prezidentem, jež se uskutečnilo dne 19. června 

2017 v Brně. 

Za Vaše věcná a konkrétní vyjádření Vám děkuji. Zároveň přijměte prosím mé vyjádření 

k následujícím bodům. 

Bod 2 - Umístěné osobě musí být do cely vydán formulář poučení o jejích právech 

a povinnostech. Osoba má právo ponechat si poučení u sebe po celou dobu omezení 

osobní svobody. 

Uvádíte, že není nutné zaznamenávat do služebních pomůcek skutečnost, že osoba 

nevyužila své právo ponechat si poučení u sebe v cele. Jsem přesvědčena o tom, že policie 

musí tuto skutečnost zaznamenat, neboť skutečnosti spojené s umístěním osoby do cely, 

jejím dodržování stanoveného režimu, chování, popř. jiné informace, se zaznamenávají 

do informačního systému.1 Trvám tak na svém původním doporučení, aby policisté 

vydávali umístěným osobám poučení o jejich právech a povinnostech. Pokud osoba tohoto 

práva nevyužije a odmítne si s sebou formulář s právy a povinnostmi vzít do cely, případně 

ho během pobytu v cele zničí, a nebude tak čitelný, musí policisté postupovat dle výše 

uvedeného a takovéto „chování“ osoby zaznamenat do služebních pomůcek či 

informačního systému. 

Bod 7 - Osoba umístěná v cele má právo na poskytnutí stravy třikrát denně 

v přiměřených intervalech. Jedno jídlo má být teplé. 

Respektuji požadavek Ministerstva vnitra, odboru zdravotnického zabezpečení, oddělení 

ochrany veřejného zdraví, ohledně poskytování stravy v policejních celách v souladu 

s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších 

předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. 

                                                        

1  Čl. 20 odst. 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 159/2009, ve znění pozdějších předpisů. 
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Policie musí v souladu s výše uvedenými předpisy v rámci Krajského ředitelství policie 

Středočeského kraje, stejně jako je tomu v jiných krajích, o čemž mě ujistil policejní 

prezident při osobním jednání, zajistit podávání jednoho teplého jídla denně. Trvám tak 

na svém původním doporučení. 

Vážený pane řediteli, vzhledem k tomu, že Vaše vyjádření a přijatá opatření považuji 

za dostatečná, uzavírám proto tuto systematickou návštěvu v souladu s § 21a odst. 4 

zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a ještě 

jednou Vám děkuji za veškerou součinnost. 

S pozdravem 

 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 


