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Poiiceini cely — reakce na doporuéované opatfeni VOP- OBUDSMANA.

V pI’iIoze postupuji k pfipadnému schvéleni a néslednému odesla’ni zpracovany materiél jako

reakci na zprévu z névétévy VOP dne 27. zéFI' 2017 realizovanou na pohotovostnim a eskortnim

oddéleni. Zpracovany materiél reaguje na jednotlivé doporuéované opatfeni VOP.

Materiél zpét na PEO. které provede piiloieni skenu schvéieného dokumentu k 6. j. do ETR a

nésledné odesléni dokumentu VOP.
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Véiené panj
Mgr. Anna Sabatové, Ph.D.
vefejné ochrénkyné prév

k 6.1:: KVOP-32703/2017, Sp. zn. 41/2017/NZ/MLU

Policeini cely
Pohotovostni a eskortni oddéleni Praha -

reakce na zprévu z Vaéi névétévv dne 27. 9. 2017.

Dne 14. 11. 2017 v rémci sluiebniho celo 0tvarového shroméidéni (déle jen sluiebni

shroméidéni) byli véichni policisté oddéleni seznémeni sjednotlivS/mi problematikami

FeéenYmi Vaéi zprévou.

Konkrétni vyjédfenijako reakce k Vémi provedenym zjiéténim shora uvedenou névétévou jsou

zpracovéna viz. niie, dle Vaéeho ,,PFeh|edu opatl’eni k népravé“, které souéasné navrhuji

terminy realizaci ve tfech éasovSIch etapéch.

1. Bezodkladné

o zavést v zar'izeni postup, ktery umoim’ realizovat prévo osoby umisténé v cele

bezodkladné (opatr'eni 6. 3);
- poiadovany postup kzajiéténi prévni pomoci a umoinéni rozhovoru s prévm’m

zéstupcem bez pfitomnosti tl’eti osoby je na pohotovostnim a eskortnim oddéleni

zaveden a za Feéeni celé problematikyje plné zodpovédny vedouci pfisluéné smény,

povéfeny Wkonem dozoréi sluiby oddélem’;
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o poFI'dit pro nejvéts'ipolicejni detenénI' zar'izeni v CR detekéni zafizeni umoifiujici
vyhleda'véni kovti a jinych nebezpeénych pfedmétii technicky (opatr'enI' 6. 6);
— poiadavek na zajiétém’ ,,bezpeénostniho detektoru télnich dutin“ jehoi senzory
poskytuji simulténni vysoce citlivou detekci vétéiny ielea'Ich i neieieznych kovU byl

postoupen ekonomickému I'Iseku krajského ieditelstvi;

o ustats praXI r’utinniho drepovéni pri prohlidce (opatreni c. 9);

- vydén pisemny pokyn vedouciho oddéleni vedeny pod c. I'.: KRPA-288806-15/CJ-
2017— OOOOVE, viz. priloha c. 1;

a pri pla’nované rekonstrukci zr'idit v celéch hlasity telefon (opatr'eni 6. 15)
— v souvislosti s piipravou chystané rekonstrukce prvni etapy policejnich cel oddéleni,

jejii realizace je plénovéna na rok 2018, byl I'ii v prvnI' poloviné roku 2017 tento

technicky prvek zakomponovén do pFipravnI'Ich projektovI'Ich praci;

2. Prflbéiné

o vyda’vat a ponecha’vat formuléf pouéenI’ kaz'dé osobé umist’ované do cely, Ieda
by proti tomu protestovala (opatreni c. 1);
- osobu poucuI'e konkrétni policista, kteryje zadokumentovén v tzv. formuléri ,,UZ —

prijmovy list“. Poucujici policista po pouceni vyzve osobu k podpisu pouceni.

Podepsany formuléi pouéenije souéésti archivace na oddélenI’ a daléi totoiny formuléi
je osobé umist’ované do policejni cely pfedén kvlastnimu vyuiiti vsouladu 5 (El. 15

odst. 1 ZP PP é. 159/2009, o eskortéch, stieieni osob a o policejnich celéch.

o zjié't’ovat L’Ispéch snahy o vyrozuménI’ uréené tfeti osoby a informovat 0 tom
osobu umI'sténou v cele (opatr'enI’ 6. 2);
— uvedené problematika je v plné zodpovédnosti vedouciho piisluéné smény

povéfeného vykonem dozoréi sluiby oddéleni, ktery piijme poiadavek o vyrozuméni
tieti osoby. Policista povéieny vykonem dozoréi sluiby na oddéleni provede o celé
véci pisemny zéznam do sluiebni pomCIcky — kniha “Protokol udélosti“. Zainteresovani

policisté oddéleni byli upozornéni na zévainost celé problematiky a opétovné pouéeni
o postupu pii ,,vyrozumivéni tietI’ osoby“ na shora uvedeném sluiebnim shromézdéni
dne14. 11.2017.

0 zdt'iraznit policistflm, z"e takové situace je nepfipustny za’sah do diistojnosti
élovéka a dba’t o to, aby prohlidky probihaly v soukromI' (opatfenl' 6. 5);
- mistnost uréené pro realizaci tzv. ,,bezpeénostnich prohlidek“ v souladu se zék. é.
273/2008 8b., 0 Policii CR § 29 odst. 1,2 je opatiena uzaviratelnI'Imi dveimi, kdy tyto

musi byt pii VI'Ikonu prohlidky uzavieny, 23 002 zodpovidé konkrétni policista uréeny
dozoréi sluibou k realizaci prohlidky pFi umist‘ovéni osoby do policejni cely. Tento

policista oddélenI’ je zadokumentovén ve formuléii ,,UZ — pFI’jmovI’I list“, ktery je
souéésti archivace.
Véichni poiicisté oddéleni byli opakované instruovéni o zévainosti této problematiky na

shora zmifiovaném sluiebnim shroméidéni dne 14.11.2017.



pokud je pfistoupeno kprohll'dce osoby jejim vysvleéenim, umoz'nit osobé

svléknout nejprve odév od pasu nahoru a obléknout se, nez' bude svlékat

obleéeni od pasu doll"! (opatfeni 6‘. 7);
- vydén pisemny pokyn vedouciho oddéleni vedeny pod 6. j.: KRPA-288806-15/CJ—

2017- OOOOVE, viz. pfiloha 6. 1;

pokud bude vkonkrétnim pr'ipadé prohlidka osoby se svleéenim provedena,

uéinit 0 tom zéznam do dokumentace s uvedenim dfivodu (opatr'eni 6 8);

— vyda’n pisemny pokyn vedouciho oddéleni vedeny pod 6:. j.: KRPA-288806—15/CJ—

2017- OOOOVE. viz. pfiloha 6. 1;

pokud bude v konkrétnim pfipadé dfepova’ni vyz'adova'no, uéinit 0 tom zéznam

do dokumentace s uvedenim ddvodu (opatfeni 6. 10);

— vydén pisemny pokyn vedouciho oddéleni vedeny pod 6. j.: KRPA—288806—15/CJ-

2017- OOOOVE, viz. pfiloha 6. 1;

pouéit policisty, ktefijsou povéfovéni umist’ovénim osob do policejnich cel, 0

tom, z’e je jejich povinnosti postupovat nikoliv ploéné, nybrz na zékladé

individua’lniho hodnoceni situace, pr'iéemz" dflvod musi byt jiz" pro provedeni

prohlidky osoby se svleéenim, natoi pro z'édost o provedeni dr'epfl; pouéeni

provést u nového policisty a jinak alespor'l jednou roéné (opatr'eni 6. 11);

- tuto konkrétni situaci Feéi pisemny pokyn vedouciho oddéleni vedeny pod ("3. j.: KRPA-

288806—15/CJ-2017- OOOOVE, viz. pfiloha 6. 1. Véechny pisemné pokyny vedouciho

oddélenijsou evidovény pod piisluénSIm 6.]. v ETR a policisté oddélenijsou s témito

pokyny prokazatelné seznamovéni v rémci ,,podpisové knihy“ ETR Periodické

seznamovéni s témito pokyny je vzdy realizovéno na poéétku kalendéim’ho roku a

nové nastoupivéi policisté jsou seznémeni vidy po zaiazeni do tabu|kové sestavy

oddéleni.

prova’dét kontroly sprévnosti postupu policistt": (opatfeni 6. 12);

- realizace kontrol opatieni uvedeny’ich ve zprévé je zaiazena do kontrolni éinnosti

vedouciho oddéleni a jeho zéstupce;

vyda'vat bez dals'iho umisténYm osobém zubni kartééek; vpfipadé jeho

individuélniho nevydéni uvédét tuto skuteénost, véetné dl°lvodu do dokumentace

(opatr'eni 6. 13);
- kazdé osobé umist’ované do policejni 0e jsou nabidnuty zékladni “osobm’“

hygienické potieby, kterymi jsou papirové kapesniky, toaletni mydlo, zubni kartééek,

zubni pasta, piipadné démské hygienické vloZky a plastovy kelimek. Za tuto

problematiku je zodpovédny konkrétni policista, kteryje souéasné povéien provedenim

tzv. ,,bezpeénostni prohlidky“ v souladu se zék. é. 273/2008 8b., 0 Policii CR § 29 odst.

1,2. Tento policista je zadokumentovén ve formuléii ,,UZ — piijmovy list“, ktery je

souéésti archivace. Uvedené osobni hygienické potieby si kterékoliv osoba

umist’ované do policejni cely samostatné vezme z volné pfistupného zésobniku na

zékladé vyizvy shora uvedeného policisty.



Ploény - nuceny VYdej uvedenYch ,,osobnich“ hygienickych potl’eb by byl

z ekonomického hlediska nehospodérnS/m postupem vzhledem k poétu osob

umist’ovanych do policejnich cel oddéleni (rok 2016 cca 6 000 osob). V souvislosti se

skladbou ,,klientely“ (osoby bez domova, pod vlivem alkoholu, pod vlivem névykovych

a psychotropnich létek, nespolupracujici osoby s policii), dochézi k situacim, 2e tyto

osoby uvedené ,,osobni“ hygienické potfeby odmitaji. Tyto pFipady budou vidy

zadokumentovény ve formuléfi ,,UZ — pfijmovy list" — v kolonce poznémka.

Toaletni papir, papirovy ruénik v roli a utérka jsou souéésti vybaveni policejni cely

oddéleni.

ponechévat osobé umisténé v cele dokumenty tYkajici se jejiho omezeni

svobody (opatfeni 6. 16);
- pokud osoba umist’ované do policejni cely disponuje dokumentaci souvisejici s jeji

souéasnou situaci, jsou ji tyto dokumenty ponechény k dispozici. V ph’padé, ie

dokumentaci nedisponuje a tato je pf‘edmétem pisemného seznamu véci pfedévanYch

do policejni cely spolu s osobou, které budou nésledné v Uschové policie, mflie tato

osoba poiédat o vydéni této dokumentace pro vlastni potfebu. Dokumentace — véc,

bude nésledné ze seznamu vyékrtnuta o éemi uréeny policista provede zéznam do

pisemného seznamu pfedévanych véci. Tento policista souéasné zajiét’uje pouéeni

osoby pFi jejim umist’ovéni do policejni cely vsouladu sol. 15 odst. 1 ZP PP é.

159/2009, o eskortéch, stfeienl’ osob a o policejnich celéch a je zodpovédny za celou

problematiku a je zadokumentovén ve formuléfi ,,UZ - pfijmovy list“.

driet se pr'i vy§etfeni a oéetfeni osoby Iékar'em mimo doslech (opatr'eni 6. 17);

- pohotovostm’m a eskortnim oddélenim jsou zajiét‘ovéna lékaké vyéetfeni osob

pouze v pfipadech vzniknuvéich jiz v dobé pobytu osob v policejnich celéch. Lékafské

vyéetfeni pfed pfijetim osob do policejni cely zajiét’uji policejni souéésti, které omezuji

osobu na osobni svobodé s néslednYm umist’ovénim osoby do policejni cely. Tato

lékafské vyéetfeni jsou realizované za L’Jéelem zjiéténi, zdali je ze zdravotniho hlediska

osoba schopna pobytu v policejm’ cele a schopna policejnich likonfl.

Osoba, které je dopravena k lékafskému vyéetfeni z policejni cely se vidy nachézi

v reiimu eskorty a podléhé rozhodovaci pravomoci ,,ve|ite|i eskorty“ (tzn. policie), ktery

je zadokumentovén ve formuléfi ,,Rozhodnuti o eskorté“. Tento policista zodpovidé za

bezchybné provedeni eskorty a souéasné se musi operativné rozhodnout v konkrétni

situaci o zpflsobu stfeieni, aby zabezpeéiI bezpeénost eskortované osoby, zdravotniho

personélu a v neposledni Fadé bezpeénost eskortujicich policista. Lze véak uvést, ie

ne véechny osoby jsou schopné a ochotné k bezproblémové spolupréci s policii -

eskortou.



3. Do 3 mésicfl

. nastavit se smluvnim poskytovatelem zdravotnich sluz'eb takovou spolupra’ci,

kdy Iékar'i vys'etr'ujici zranéni osob doda’vanYch policisty provédéji celkovou

prohlidku osoby a zaznamenévaji sledek vys'etfeni zpi'lsobem odpovidajicim

standardu VYboru CPT (opatr'em’ 6. 18);
- névrh na opatFeni bude postoupen ekonomickému Useku krajského feditelstvi, které

je oprévnéno tuto problematiku Feéit;

0 pro za'znam Iékafe pr'ipravit na'vodny zéznamovy arch (opatfeni E. 19);

- névrh na opatfeni bude postoupen ekonomickému L'Jseku krajského Feditelstvi, které

je oprévnéno tuto problematiku Feéit;

3. Spolu s vviédfenim ke zprévé

o pokud se v zafizeni pro potfeby realizace prév osob umisténYch v cele pouz'ivé

seznam advokétfi zpolicejniho intranetu, poskytnout mi vytisk, jaky by se

poskytl osobé umisténé v policejni (opatr'eni 6. 4);

- na oddéleni je k tomuto (Joelu vyuiivén policejni intranet - ,,vyh|edavaé advokétfl a

koncipientfl“ viz. pr'iloha 6. 2, ze kterého Ize na zékladé minimélné jednoho ze

zékladnich kritérii ziskat informace ohledné advokétt’] pro potfebu konkrétni osoby

umisténé vpolicejni cele (pfiklad poskytnutého seznamu — zaméfeni /TRESTNI'

PRAvo — mésto KOLI'N — viz priloha 6:. 3).
Za konkrétni Feéeni uvedené problematiky zodpovidé pfisluény vedouci smény

povéfeny vykonem dozoréi sluiby oddéleni dozoréi, ktery provede o Feéeni celé

situace zéznam do sluiebni pomflcky — knihy ,,Protokol udélosti“.

. sdélte prosim, ktery subjekt zajiét’uje u téchto umisténYch poledni stravu

(opatr'eni 6. 4)
- jelikoi se jedné o osoby, které jsou zvéznic eskortovény pro potfeby policie —

k zajiéténi policejnich L'Jkonfl na podkladé iédosti rUzny’rch policejnich souéésti tzn., fie

pohotovostni a eskortni oddélenije o tomto poiadavku informovéno, vidy s dostateény

pfedstihem, je témto osobém poskytnuta poledni strava ze steach zdroi na zékladé

objednéni stravy, tak jako pro ostatni osoby umisténé v policejnich celéch. V pracovni

dny je strava zajiét‘ovéna z mistni zévodni kuchyné Kongresové 2, Praha 4, které je

dislokovéna pfimo v budové krajského Feditelstvi policie a o stétnich svétcich a dnech

pracovniho klidu je strava zajiét’ovéna z Vazebni véznice Ruzyné.

Zpracoval: npor. Bc. Petr Musil

brig. gen. g'r. Miloé Trojének
reditel
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Praha 15. listopadu 2017

P O K Y N
vedouciho oddélem’

k uQi‘esnéni gostupu Qf'i realizaci prohlidek osobflfi§t’ovanych do policeinich cel
v souladu se zék. é. 273/2008 Sb., 0 Policii CR § 29 odst. 1,2.

1. V pfipadé, ie nastane situace pfi pfijmu osoby do policejni cely oddéleni, ie by tato osoba mohla mit

u sebe zbrafi nebo jinou Véc zpfisobilou ohrozit iivot anebo zdravi svoje, pflpadné spolu umisténé
osoby v policejni cele nebo policistfi zajiét’ujicich vykon ostrahy policejnich cel, uréi ,,dozoréi sluiba“

oddéleni konkrétniho policistu oddéleni, ktery provede prohlidku dle shora uvedeného zékonného
ustanoveni.

2. Pokud uréeny policista zabezpeéujici provedeni prohlidky vyhodnoti situaci tak, Ze je nutné k zaji§téni

bezchybného provedeni této prohlidky fiplné vysvleéem' pfij imané osoby, provede 0 tom tento policista

pisemny zéznam do forrnuléfe ,, UZ — s'jmovy list“, ktery je souéésti spisové dokumentace Véech

osob umisténych Vpolicejnich celéch, tim, 26 uvede své pfijmem’ nebo jiny identifikaéni prvek do

uvedeného formuléfe do kolonky ,,prohlz'dka osoby a ode'vfi“. Pfi prohlidce s fiplnym vysvleéenim
bude osobé umoinéno tzv. postupné vysvleéeni napf. nejprve od pasu nahoru a obléknout se, nei bude

__ svlékat odév 0d pasu dolfi.

3. Jestliie pf‘i realizaci prohlidky dojde k podezfeni na zékladé individuélm’ho posouzeni uréeného
policisty, ie by osoba mohla cokoliv ukryvat v nékteré z télnich dutin, tak policista osobu vyzve k

vydéni Véci, umoini vyjmuti této véci samotnou osobou, souéasné se zabezpeéenim vzniklé situace

tak, aby nedo§lo k naruéeni jeji lidské dfistojnosti.
Pokud nedojde k vyfeéeni situace shora uvedenym zpfisobem, mfiie uréeny policista pfistoupit k vyzvé
v souvislosti s provedenim nékolika dfepfi, které by mohly pfispét k odhalem’ — vylouéeni pfedmétfi

pfipadné uschovanych v télnich dutinéch. Tento fikon nebude vyuiivz’m plo§né a policista p0 vyuiiti

této moinosti 0 tom provede zéznam do dokumentace ,,UZ — s’jmovj list“, a to do kolonky

,,pozndmky “ se zépisem ,,DREPY“ + uvedeni dfivodu vyuiiti tohoto cviku.

-platn0st 0d 15. 11. 2017
- trvalj dkol

npor. 139/ e usil
vedogic délem’

- v§ichnipfislu§nici oddélem’ budou prokazatelné’ sezmimeni -podpisovd kniha ETR

- uloieno pad 5.j. : KRPA-288806—15/C'J-201 7-0000VE

Kongresové 1666/2
140 00 Praha 4

Tel.: +420 974 825 422
Fax: +420 974 825 442
Email: krpa.ospp.peo.podatelna@pcr.cz



I. Prfloha fix 2 ké'j'; kifiopé "' .;,/,'/V//;f/17 ”_ (La/(rah 2[’/;Z _. L,'Z'/[.( é/f’”

'VYHLEDAVANOi ADVOKATU A
KONCIPIENTU
Aktualizova’no: 10.4.2017

VYHLEDAVANi ADVOKATU A KONCIPIENTU

Zékladni kritéria

ZaméFeni ES) trestni prévo \d

Pfijmenl’ [7 j Jméno If

Mésto Win J JaZyk l ll

Roz§ii‘ené kritéria

Krajsky'l soud V1 Okresnl’ soud . . , . .. 77777 v}

Zpfisob vy’lkonu I
advokacie v

Ustanovovéni " . , v. .
ex—offo V} Stav ©Aktlvnl OVsuchm

Poznémka: pFi hleda’ni koncipientfi jsou nékteré vstupnl' L'idaje ignorova’ny.

WyhledaLI rVyéistit j
Posledni dotaz: 7.12.2017

Pocet dotazu: 397380 10:39:57



WHLEDAVANOi ADVOKATC’J A
KONCIPIENTU
Aktualizovéno: 10.4.2017

Nové hledéniJ | Upravitkritériag‘

Zobrazeno advokétfi : 11 , koncipientfi : O
Advokét

Bartoéové MichaelaI Mgr.

Bechyné Radek. JUDr.

éiRTKovA MONIKA. JUDr.
DVORAKOVA VERONIKA, Mqr.
Kasai Toméé. Mgr. Bc.

KRENovA JULIE, Mqr. et Mg
Krumich Martin. JUDr.

KUBiNovA PETRA. Mgr.
PROKOP TOMAé. Mgr.
Tomééek BedriI JUDr.

VOKAL VLADIMiR. Mgr.

Koncipient Stav
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Firma

Bartoéové Michaela, Mgr., advoka’tka, IC: 66242541

JUDr. Radek Bechyné, advoka’t, 16:: 66243203
(Eirtkova Monika, JUDr., advokét, ICE: 71330488
Mgr. VERONIKA DvoéAKovA, advokat, 16: 5682509
Kasai Tomaé, Mgr.Bc., advokét, 16;: 71331352
Mgr. et Mgr. JULIE KRENOVA, advoka’tka, 16: 4193377

Krumich Martin, JUDr., advokét, If: 66244102

Mgr. PETRA KUBiNovA, advokétka, 16:: 4439929

Mgr. TOM/kg PROKOP, advokét, I6: 3170489
Tomééek Bedri, JUDr., 16: 66200245
Mgr. VLADIMI’R VOKAL, advokat, 16:: 4848853


