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ÚVOD 
 

1.  Spolupráce Policie ČR a resortu školství je realizována v rámci prevence sociálně 

patologických jevů a mnohdy i při řešení problémů vzniklých v souvislosti s těmito jevy ve 

školách a školských zařízeních.  

2.  Vedení školy spolupracuje s obvodním oddělením Policie ČR a specialistou OŘ PČR 

v Liberci. Ve škole jsou dostupná telefonní čísla, kam se v případě nutnosti obrátit a jak 

postupovat v případě zjištění závažných sociálně patologických jevů.   

                                           OŘ POLICIE ČR 

                                           Pastýřská 3, Liberec, 460 74 

                                           tel.: 485 238 111 

                                           Obvodní oddělení Policie ČR 

                                              Krajinská 487/13, Liberec 1, 460 01 

                                              tel.: 485 103 155, 485 103 157, 974 466 701 

                                           vedoucí: npor. Bc. Martin Jakubec, DiS. 

3.  Škola je v rámci preventivních programů a projektů v kontaktu s Preventivní informační 

skupinou Policie ČR :     PIS OŘ P ČR Liberec - por. Vlasta Suchánková 

                                        Pastýřská 3, 460 74 Liberec 

                                        tel.: 974 466 207 

                                        fax: 974 466 902 

                                        e-mail: pislb@mvcr.cz 

  

4.  Škola má povinnost prevence a oznamování podezření na trestnou činnost dětí a mládeže a 

trestnou činnost páchanou na dětech a mládeži. Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli své 

poznatky, které svědčí o tom, že žák užívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, 

trestné činnosti nebo je ohrožen jinými sociálně-patologickými jevy, dále je-li vystaven 

šikaně či týrání, případně jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu.  

5.  K předcházení možným trestným činům mládeže a na mládeži by měl vést i řádný výkon 

dohledu. Pokud jde o trestné činy páchané na dětech a mládeži, jde zejména o tělesné týrání, 

psychické týrání, pohlavní zneužívání a týrání, citové týrání, zanedbávání, ale i šikanování.

   

 

VSTUP POLICIE DO ŠKOLY 
 

1.  Ředitel školy nemůže bránit policii ve vstupu do školy vzhledem k obecným ustanovením 

trestně právních předpisů o povinné pomoci policejním orgánům. Ředitel tedy poskytne v 

případě, že je o to policií požádán, vhodnou místnost k výslechu žáka ve škole.  

2.  Policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k policii, a to 

stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální 

policie nebo ústním prohlášením “policie”. V případě nějaké pochybnosti, pokud jde o 

totožnost příslušníka policie (zvláště v případě předvedení dítěte mimo školu), je 

nejjednodušším způsobem ověření totožnosti telefonický dotaz na pracoviště policie, které 

dotyčný příslušník uvedl a služebním průkazem či odznakem služby kriminální policie a 

vyšetřování doložil. 
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PŘEDVOLÁNÍ, PŘEDVEDENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ ŽÁKA 

 

1.  Policie může nezletilého (mladší 18 let) předvolat nebo i předvést. Ve škole lze od 

nezletilých žáků vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech svědka, výslech osoby 

podezřelé nebo výslech obviněného poté, kdy je ředitel školy nebo jeho zástupce seznámen s 

předmětem policejního úkonu včetně důvodů, jež k němu vedou. To se týká i případného 

uvolnění žáka ze školy pro potřebu policie, např. k rekonstrukci na místě činu, rekognici, 

označení míst páchání trestné činnosti, k vydání věci, k výslechu či podání vysvětlení na 

útvaru policie.  

2.  Pokud má být předvolání nebo předvedení a výslech žáka – dítěte provedeno ve škole a 

z důvodu zajištění, aby nebylo mařeno další vyšetřování, není předem vyrozuměn zákonný 

zástupce žáka, je žádoucí, aby škola zajistila přítomnost pedagoga, neboť za žáka v době 

vyučování škola odpovídá. Ředitel školy stanoví odpovědnou osobu, která bude zajišťovat 

dohled. 

3.  Osobu mladší 15 let lze předvolat k podání vysvětlení nebo jinému úkonu pouze 

prostřednictvím jeho zákonného zástupce, orgánu sociálně právní ochrany  nebo 

prostřednictvím školy, jíž je žákem, nebo jiného obdobného zařízení. 

4.  Vyžaduje-li závažnost a neodkladnost prováděného šetření předvedení osoby mladší 15 let 

na útvar policie, je předvedení prováděno zpravidla policisty v občanském oděvu za použití 

civilního vozidla. Specialista zajistí bezprostředně po předvedení přítomnost osoby způsobilé 

k jejímu střežení i k případné účasti na služebních úkonech. Je-li předvedení provedeno ze 

školy nebo zařízení, specialista zajistí přítomnost třetí osoby po celou dobu služebního 

zákroku i služebních úkonů. Pominou-li důvody předvedení, osobu mladší 15 let předá zpět 

do školy nebo zařízení, ze kterého byla předvedena, nebo ji předá zákonnému zástupci. 

5.  Po zajištění je policista povinen ihned vyrozumět zákonného zástupce této osoby. V 

případě zajištění osoby mladší 15 let, vždy též bez odkladu vyrozumí orgán sociálně-právní 

ochrany mládeže”. 

  

 

PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ ŽÁKA 
 

1.  Policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět 

k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, jakož i pro 

vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí.  

2.  Podat vysvětlení je osoba povinna vyhovět ihned v případě, že jde o závažnou trestnou 

činnost. 

3.  Pokud jsou tato vysvětlení požadována od dítěte, je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho 

zákonného zástupce. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění 

zákonného zástupce nelze zajistit. Na způsobu vyrozumění se domluví policista s vedením 

školy. Policista rozhodne vzhledem k okolnostem, závažnosti nebo složitosti případu, zda 

přibere třetí osobu k podání vysvětlení osobou mladší 15 let. 

  

 

VÝSLECH ŽÁKA 
 

1. Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již 

neučinila Policie České republiky. V případech, kdy by mohlo být takovým oznámením 

mařeno další vyšetřování a po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem policie, 

vyrozumí škola zákonného zástupce bezprostředně po souhlasu policie. Sdělení v nevhodnou 



dobu by například mohlo v některých případech ohrozit i bezpečnost dítěte (např. týrání nebo 

zneužívání v rodině, podpora trestné činnosti v rodině atp.). 

2.  Mladiství (15-18 let) mohou být vyslýcháni bez účasti osob vykonávajících dohled nad 

nezletilými.  U mladistvých obviněných je nutná obhajoba. Obhájce se tedy povinně 

zúčastňuje všech úkonů trestního řízení včetně výslechu. Přítomen může být dále znalec, 

konzultant či tlumočník.  

3.  Při výslechu dětí (do 18 let věku) platí povinnost informovat zákonné zástupce před 

započetím úkonu; to neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného 

zástupce nelze zajistit.  Povinnost ustanovit mladistvému obviněnému obhájce a informovat 

zákonné zástupce před výslechem dětí o této skutečnosti nenáleží řediteli školy, ale jedná se o 

povinnost orgánů činných v trestním řízení. 

4.  Pro děti a mládež v plné míře platí presumpce neviny, jakož i striktní ochrana jejich práv 

včetně práva na obhajobu a práva odepřít výpověď na jedné straně a dodržování povinností 

včetně státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti na straně druhé. Dítě nemůže a 

nesmí být ani slovně v souvislosti s výslechem napadáno nebo jinak sankcionováno. Pokud by 

bylo dítě předvedeno ze školy, je nutné, aby už i po cestě byl přítomen pedagog či jiná osoba 

k tomuto určená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁVNÍ RÁMEC 

 
Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 8/ 2002 - systém práce a postupy policistů v oblasti 

preventivně výchovného působení na děti a mládež a v oblasti odhalování a dokumentování 

kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži. 

           čl. 8 odst. 1 – postup při předvolání osoby mladší 15 let 

           čl. 8 odst. 4 – vyrozumění zákonných zástupců žáka o předvolání, podání vysvětlení  

                                 nebo výslechu  

           čl. 8 odst. 10 – postup při předvedení osoby mladší 15 let 

 

Zákon č. 140/ 1961 Sb. – trestní zákon ve znění pozdějších předpisů: 

            Podle § 167 a 168 (nepřekažení trestného činu a neoznámení trestného činu), kdy je 

trestný ten, kdo spáchání nebo dokončení uvedených trestných činů nepřekazí, nebo jejich 

spáchání neoznámí (např.: trestné činy týrání svěřené osoby, vraždy, loupeže, pohlavního 

zneužívání, znásilnění, drogové delikty, majetková trestná činnost apod.). 

 

Zákon č. 141/ 1961 Sb. – trestní řád ve znění pozdějších předpisů: 

            § 158 odst. 4 – právo na obhájce, informování zákonných zástupců 

 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j.: 14 269/01-26: 

            čl. 8 odst.2 a 3 – vyrozumění zákonných zástupců o výslechu žáka 

čl. 13 odst. 13 – oznamovací povinnost řediteli školy (žák užívá omamné látky,          

                           dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohrožen  

                           jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně či  

                           týrání, případně jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo   

                           školu).  

            čl. 14 odst. 1 – dohled nad nezletilými 

 

Zákon č. 40/ 1964 Sb. - občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů: 

            § 422 – škole přísluší vykonávat náležitý dohled nad nezletilými žáky 

 

Zákon č. 283/ 1991 Sb. o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů: 

            § 10 odst. 1 a 2 – prokázání příslušnosti k Policii ČR 

            § 12 – postup při předvolání osoby  

            § 13 - postup při předvedení osoby  

            § 14 - postup při zajištění osoby  

 

  

  

 

 

 


