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Vyjádření vedoucího OO PČR Cheb-město k návštěvě policejních cel OO PČR Cheb-město 
  
  
Vážená paní doktorko, 
  
na základě Vaší žádosti ze dne 9. 7. 2018, o vyjádření k závěrům zprávy z návštěvy policejních cel 
OO PČR Cheb-město, kterou provedli pracovníci Vaší kanceláře dne 17. 5. 2018 Vám podávám 
toto vyjádření: 
  
Opatření č. 1) 
Vést povinnou evidenci listin dle čl. 13 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 závazného pokynu policejního 
prezidenta č. 159 ze dne 2. prosince 2009. 
  
Vyjádření: 
Ze strany vedoucího OO PČR Cheb-město vydán písemný pokyn, kterým bylo policistům OO PČR 
Cheb-město dáno za povinnost, vždy založit zvláštní spis v informačním systému ETŘ, ve kterém 
budou zpracovávány písemnosti, které se váží k umístění osoby do policejní cely OO PČR Cheb-
město. Tento spis bude následně v listinné podobě uložen na OO PČR Cheb-město.     
  
Opatření č. 2) 
Využívat policejní intranet pro poskytnutí údajů o advokátech.  
  
Vyjádření: 
Všichni policisté OO PČR Cheb-město byli prokazatelně seznámeni ke způsobu zjišťování 
advokátů z policejního intranetu. 
  
Opatření č. 3) 
Při sepisování stížností postupovat v souladu s čl. 15 odst. 4 závazného pokynu policejního 
prezidenta č. 159 ze dne 2. prosince 2009.   
  
Vyjádření: 
Všichni policisté OO PČR Cheb-město byli opětovně prokazatelně seznámeni s citovaným interním 
aktem řízení se zdůrazněním uvedeného ustanovení. 
  
Opatření č. 4) 
Zajistit soukromí osoby umísťované do cely při provádění osobní prohlídky.  
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Vyjádření: 
Za účelem zajištění soukromí osoby umísťované do cely při provádění osobní prohlídky byla 
vybudována speciální místnost v budově OO PČR Cheb-město. 
  
Opatření č. 5) 
Upustit od výkonu ostrahy tím způsobem, že policista sedí před otevřenou celou a sleduje 
nepřetržitě osobu v ní umístěnou, pokud k tomu nejsou zvlášť závažné důvody.  
  
Vyjádření: 
Ze strany vedoucího OO PČR Cheb-město vydán písemný pokyn, kterým bylo policistům OO PČR 
Cheb-město dáno za povinnost, upustit od výkonu ostrahy tím způsobem, že policista sedí před 
otevřenou celou a sleduje nepřetržitě osobu v ní umístěnou, pokud k tomu nejsou zvlášť závažné 
důvody. V případě, že budou zjištěny zvlášť závažné důvody, budou tyto náležitě 
zadokumentovány. 
  
Opatření č. 6) 
Ponechávat osobám umístěným v cele brýle.  
  
Opatření č. 7) 
Zaznamenat do informačního systému individuálně vyhodnocené "zvláštní" důvody, a jejichž 
základ policie brýle odebrala.  
  
Vyjádření: 
Ze strany vedoucího OO PČR Cheb-město vydán písemný pokyn, kterým bylo policistům OO PČR 
Cheb-město dáno za povinnost, ponechávat osobám umístěným v policejní cele brýle jakož i jiné 
zdravotní pomůcky. V případě, že budou individuálně vyhodnoceny zvláštní důvody pro odebrání 
brýlí, vždy bude k tomuto v informačním systému ETŘ zpracován úřední záznam. 
  
Opatření č. 8) 
Umožnit osobě umístěné v policejní cele nechat se vyšetřit/ošetřit lékařem dle svého výběru.  
  
Vyjádření: 
Ze strany vedoucího OO PČR Cheb-město vydán písemný pokyn, kterým bylo policistům OO PČR 
Cheb-město dáno za povinnost, umožnit osobě umístěné v policejní cele nechat se vyšetřit/ošetřit 
lékařem dle svého výběru.  
  
Opatření č. 9) 
Poskytovat stravu osobě umístěné v policejní cele zpravidla 3krát denně v přiměřených intervalech 
v čase od 06:00 do 22:00 hodin.  
  
Opatření č. 10) 
První jídlo poskytnout v souladu s předchozím opatřením bez ohledu na to, jak dlouho je osoba 
umístěna v policejní cele.  
  
Vyjádření: 
Ze strany vedoucího OO PČR Cheb-město vydán písemný pokyn, kterým bylo policistům OO PČR 
Cheb-město dáno za povinnost, poskytovat stravu osobě umístěné v policejní cele v časech: 07:00 
– 08:00 -  snídaně, 13:00 – 14:00 -  oběd, 19:00 – 20:00 -  večeře, a to bez ohledu na dobu 
umístění osoby v policejní cele. 
  
Opatření č. 11) 
Zajistit osobám umístěným v policejních celách přiměřený odpočinek.  
  
Vyjádření: 
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Ze strany vedoucího OO PČR Cheb-město vydán písemný pokyn, kterým bylo policistům OO PČR 
Cheb-město dáno za povinnost, vyjma zvlášť odůvodněných případů, neprovádět eskorty osob 
v době od 22:00 hod. do 06:00 hod.  
  
Opatření č. 12) 
Umístit k stávajícímu označení piktogram kamery s textem "NON STOP".  
  
Vyjádření: 
Ke stávajícímu označení byl umístěn piktogram kamery s textem "NON STOP". 
 
 
   

  npor. Mgr. Roman Hošek 
  vedoucí oddělení 
   

schváleno elektronicky 
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