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Zpráva z návštěvy zařízení - odpověď II 
K č. j.KVOP-8431/2019 
 
 
Na základě Vaší telefonické žádosti o konkretizování původní odpovědi na Vaši zprávu z návštěvy 
zařízení (cel OOP ČR Litomyšl), a to především k navrhovaným opatřením k nápravě, sděluji 
následující: 
  
Navrhované opatření č. 1 "průběžně využívat policejní intranet pro poskytnutí údajů o advokátech" 
- existence evidence advokátů byla na poradách připomenuta s tím, aby ji policisté využívali, a to s 
okamžitou platností. 
  
Navrhované opatření č. 2 "bezodkladně umožnit osobám, aby si při pobytu na cele mohly 
ponechat svůj vlastní oděv, pokud to neodporuje právním předpisům" 
-  důvody pro zapůjčení oděvu osobě umístěné v cele dle interních aktů byly policistům 
zdůrazněny, samozřejmě s dovětkem, že jsou však stále povinni předcházet mimořádným 
událostem. Některý oděv má totiž všité doplňky, které by mohly být použity k sebepoškození, proto 
je i v těchto případech přistupováno k zapůjčení oděvu PČR. 
  
Navrhované opatření č. 3 "průběžně zapisovat do služebních pomůcek nebo informačního 
systému důvod k provedení osobní prohlídky svlečením do naha s případným vykonáním dřepu" 
-  důvod bude zapisován do záznamu o střežení. K tomuto opatření bylo také vysvětleno, že stran 
ombudsmanky nebyla myšlena "osobní prohlídka" dle trestního řádu, ale "prohlídka osoby" dle 
interních aktů. 
  
Navrhované opatření č. 4 "do 2 měsíců nepoužívat papírová prostěradla typu balicí papír" 
- v současné době není způsob jiného využití pro tento již zakoupený a naskladněný materiál. 
Jakmile dojde k nedostatku obdobného materiálu v jiné oblasti, bude jím nahrazen. V případě, že 
taková situace nenastane, nebude používán až po jeho vypotřebování. Velmi nadsazený termín 
pro vypotřebování je konec roku 2019. Nelze totiž předjímat počet osob umístěných do cel. 
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Navrhované opatření č. 5 "do 2 měsíců umístit do cely piktogram kamery a nápis „NON STOP“" 
- v uvedené lhůtě bude opatření splněno nejen v celách OOP ČR Litomyšl, ale i všech celách 
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.  
  
Mimo vyjmenovaná opatření, pak ve zprávě zmiňujete i další návrhy jako např. vlastní sprchy, 
pobyt na čerstvém vzduchu, digitální hodiny atd. K těmto návrhům Vám sděluji, že jakmile budou 
prováděny stavebně technické úpravy v rámci modernizace cel, budou tyto návrhy do úprav také 
zahrnuty. Vše však musí být projektováno tak, aby nedocházelo k mimořádným událostem, např. 
aby části sprchy nebyly použity k sebepoškození umístěných osob nebo jako zbraň proti střežícím 
policistům. 
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