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Vážená paní magistro, 
  
na základě návštěvy policejních cel zřízených při územním odboru Příbram Policie České 
republiky, ke které došlo dne 16. května 2018 ze strany Vašich právníků Kanceláře 
Mgr. Haukvitzové a Mgr. Klumpara i následně obdržené písemné zprávy ze dne 
10. července 2018, Vám sděluji, že jsem prověřil postupy policistů Krajského ředitelství police 
Středočeského kraje, při umisťování osob omezených na osobní svobodě do policejní cely 
v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zároveň se závazným pokynem 
policejního prezidenta č. 159/2009 Sb., o eskortách, střežení osob a policejních celách, který 
přesně stanovuje povinnosti policisty a usměrňuje jeho činnost při umístění osob do policejní cely a 
rovněž i postup policistů dle nařízení Ministerstva vnitra č. 51 ze dne 31. října 2013, o stravování 
a úhradě nákladů za stravování osob omezených na osobní svobodě Policií České republiky. 
     Vzhledem k několika nedostatkům, které poukazujete ve Vaší zprávě a na které se budu snažit 
odpovědět, jakým způsobem bylo provedeno opatření k jejich odstranění, případně k zamezení či 
eliminaci aby již k těmto chybám nedocházelo, se však domnívám, že Vámi vytýkané chyby, jsou 
spíše zaviněny nevědomostí ze strany jednotlivce, případně jeho špatně formulovanou odpovědí v 
průběhu Vaší návštěvy. K jednotlivým bodům obsaženým ve Vaši zprávě uvádím: 
  
ad1). Poučení osoby umisťované do cely dozorčí službou 
 
 Z důvodu popisovaného opatření k zajištění, aby umisťovanou osobu informovala o jejích právech 
a povinnostech dozorčí služba či jiný policista určený k zabezpečení výkonu ostrahy sděluji, že 
na základě závazného pokynu policejního prezidenta č. 159/2009 Sb., o eskortách, střežení osob 
a policejních celách, ukládá povinnost policistům (dozorčí službě, případně policistovi určeném 
k zabezpečení výkonu ostrahy cely), poučit osobu před jejím umístěním do cely o jejich právech 
a povinnostech. Porozumění práv a povinností osoby umístěné do cely, tato stvrdí svým podpisem 
ve formuláři č. 216, informačního systému evidence trestního řízení. Kopii poučení, má mít osoba 
umístěná v cele po celou dobu u sebe.  
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V průběhu pravidelných měsíčních porad, dojde k proškolení o povinnostech dozorčí služby či 
policisty určeném ke střežení osoby, aby řádně poučila osoby umisťované do cely přímo dozorčí 
služba či policista, který střežení provádí a předá osobě umisťované do cely předmětný formulář s 
poučením. Na územním odboru Příbram Policie České republiky, již došlo k bezodkladnému 
zajištění vytýkaného nedostatku. 
  
ad2). Poučení v cizím jazyce 
 
Na základě připomínky policistům o existenci poučení v cizím jazyce a případnému provedení 
instruktáže, kde předmětný formulář nalézt uvádím, že písemné poučení o právech a povinnostech 
osoby umístěné v cele, je pro policisty k dispozici v policejním systému ETŘ (evidence trestního 
řízení) v 16-ti světových jazycích.  
 
Policisté budou opětovně proškoleni při pravidelných poradách, kde předmětné 
formuláře naleznou. Proškolení provedou vedoucí organizačních článků. 
  
ad3). Evidence poučení 
 
Z důvodu zajištění poučení podepsané osobou umístěnou v cele do evidence u organizačního 
článku policie uvádím, že zmiňované poučení o právech a povinnostech osoby umístěné v cele je 
součástí spisového materiálu, ať se jedná u zaevidovaných čísel jednacích, přestupků i trestných 
činů. Řádně podepsané poučení je naskenováno zpět do souboru daného spisového materiálu.  
 
Policisté však přesto budou opětovně důrazně proškoleni a instruováni při pravidelných poradách 
s vedoucími organizačních článků o podepsání poučení osobou umisťovanou do cely a posléze 
k následnému skenování originálu do spisového materiálu.  
  
ad4). Seznam advokátů a volba právního zástupce 
 
K využívání policejního intranetu pro poskytnutí údajů o advokátech sděluji, že osoba, která byla 
omezena na svobodě pro své protiprávní jednání, má možnost si zvolit na vlastní náklady sama 
obhájce, kterého požaduje (pokud se ovšem advokát obhajoby nezřekne a bude chtít osobu 
zastupovat na základě podepsané plné moci). Pakliže si svého advokáta nezvolí, případně rovnou 
svého práva nevyužije a bude chtít přidělit obhájce ze seznamu advokátů tzv. ex offo, policista 
ihned dle aktuálního seznamu se soudcem v dosahu příslušného okresního soudu vyrozumí 
daného právního zástupce.  
 
Aktuální seznam advokátů bude zajištěn na intranetových stránkách, případně i u dozorčí služby. 
Dále budou opětovně v rámci pravidelných porad policisté o postupu proškoleni tak, aby omezená 
osoba si mohla zvolit svého právního zástupce sama a rovněž, aby nedocházelo ke zbytečnému 
prodlení nebo omezení volby právního zástupce. 
  
ad5). Sepsání stížnosti 
 
K postupu při umožnění osobě, aby si sama sepsala stížnost, a následnému vyřizování předmětné 
stížnosti uvádím, že na základě závazného pokynu policejního prezidenta č. 159/2009., o 
eskortách, střežení osob a policejních celách, má osoba umístěná v cele právo podávat návrhy, 
podněty a stížnosti, které policista zabezpečující výkon ostrahy cely bezodkladně předá 
nadřízenému k dalšímu opatření. Kopie písemných a sepsaných ústních návrhů, podnětů 
a stížností, se založí do evidence příslušného útvaru nebo organizačního článku policie. Osobě 
umístěné v cele je umožněno na její žádost sepsat sdělení, které se zašle na její náklady státnímu 
orgánu České republiky nebo mezinárodní organizaci, která je podle mezinárodní úmluvy, jíž je 
Česká republika vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. 
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Pokud má osoba umístěná v cele svého právního zástupce, předmětnou stížnost poukáže jeho 
prostřednictvím. V případě, že právního zástupce nemá, sepíše stížnost nebo návrh sama za 
přítomnosti střežícího policisty a to z bezpečnostních důvodů. Pakliže není možné, aby osoba 
umístěná v cele sama podnět případně stížnost napsala, policista, který zabezpečuje výkon 
ostrahy, informuje cestou operačního střediska příslušné pracoviště odboru vnitřní kontroly a tento 
pracovník tuto stížnost osoby sepíše a nechá ji podepsat. 
 
Jak již bylo ve výše uvedených bodech sděleno, policisté budou opětovně proškoleni a instruováni 
při pravidelných poradách s vedoucími organizačních článků ze závazného pokynu policejního 
prezidenta č. 159/2009., o eskortách, střežení osob a policejních celách. V době každodenního 
předání služby mezi dozorčí službou, byli a jsou policisté o tomto postupu rovněž instruováni svými 
vedoucími organizačního článku. 
  
ad6). Použití pout 
 
V případě prováděného opatření, které se týká dokumentace případů použití pout v cele (zda byly 
osobě spoutány ruce zepředu či za zády, či zda byla osoba připoutána k pevnému předmětu) 
sděluji, že v případě kdy dojde k mimořádné události v průběhu střežení osoby v cele a policista je 
nucen omezit volného pohybu osoby připoutáním k vhodnému předmětu pomocí pout, která 
fyzicky napadá policistu nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se 
pokusí o útěk, pak o této události sepíše úřední záznam, který následně přiloží ke spisovému 
materiálu. 
 
Policisté budou opětovně proškoleni a instruováni k řádné písemné dokumentaci, jakým 
způsobem, případně k jakému předmětu, byla osoba spoutána a v jakém časovém horizontu. Na 
pravidelných poradách proběhne proškolení s vedoucími organizačních článků z ustanovení § 25 
odst. 1,2, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
  
ad7). Podávání stravy v přiměřených intervalech 
 
V případě opatření k poskytování stravy v přiměřené době a intervalech uvádím, že pakliže budou 
probíhat s osobou omezenou na svobodě úkony v trestním řízení, kdy lze předpokládat delší dobu 
opuštění cely (dojde k vydání osoby dle Čl. 14 závazného pokynu policejního prezidenta č. 
159/2009 Sb., o eskortách, střežení osob a policejních celách), bude strava vydána s předstihem.  
 
Policisté budou opětovně proškoleni a instruováni při pravidelných poradách s vedoucími 
organizačních článků. 
  
ad8). Deky  
  
Z důvodu požadovaného opatření praní dek po každém použití, Vám sděluji, že lůžkoviny v celách 
jsou po každém použití z hygienických důvodů měněny a rovněž byl zajištěn jejich dostatečný 
počet k obměně. Lůžkoviny a náhradní oblečení je rozděleno zvlášť na prádlo použité a nepoužité. 
Použité prádlo se prostřednictvím ekonomického oddělení odváží do prádelny. Rovněž dochází k 
pravidelnému doplnění materiálu s hygienickými potřebami. 
  
ad9). Osvětlení 
 
K provedenému opatření posílení denního osvětlení v celách sděluji, že jak již bylo ve Vaši 
souhrnné zprávě uvedeno, je zřejmé že se jedná s největší pravděpodobností pouze o subjektivní 
pocit Vašich pracovníků, neboť dle závazného pokynu policejního prezidenta č. 159/2009 Sb., o 
eskortách, střežení osob a policejních celách, Přílohy č. 1 k závaznému pokynu, čl. 2 písm. j), bod 
2, musí být světlo umělé zabudované ve stropní části cely (např. v nice) opatřené nerozbitným, 
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průhledným nebo matným snímatelným krytem a osvětlení musí být matné (nikoliv ostré) a musí 
zabezpečovat takovou intenzitu světla, která odpovídá příslušné normě hygienického minima.  
 
V každém případě již došlo k úpravě intenzity osvětlení v policejních celách zbudovaných při 
územním odboru v Příbrami. 
  
ad10). Informace o kamerovém systému 
 
K umístění ke stávající tabulce piktogram kamery s textem ,,NON STOP" na vstupních dveřích cel 
zřízených při územním odboru v Příbrami uvádím, že zmiňovaný piktogram s textem ,,NON 
STOP", byl již na vstupních dveřích cel nainstalován. 
  
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že střežení osob omezených na osobní svobodě v policejních 
celách, byť s vytýkanými chybami či bez nich, není pro policistu zejména z psychického hlediska 
jednoduchá záležitost, jelikož převážně pracuje s osobami disponujícími pestrou kriminální 
minulostí, kteří záměrně vytváří pro střežícího policistu velice nepříjemné podmínky pro výkon 
služby, kdy je tento často nucen vyslechnout hanlivé až hrubé urážky na svoji osobu či jeho rodinu, 
které jsou často spojené s ničením vybavení v policejních celách, případně dojde i v některých 
případech k fyzickému napadení policisty vykonávajícího střežení. Z tohoto důvodu mohou také 
vyplynout individuální drobné administrativní chyby střežícího policisty, které jsou Vámi vytýkány. 
  
 
   

  plk. JUDr. Václav Kučera 
ředitel 
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