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Práva a povinnosti policie ČR

Oznamovací povinnost

• Je povinností všech zaměstnanců školy, pokud se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje nebo páchá 
trestný čin, toto spáchání nebo dokončení trestného činu překazit. 
(§ 367 – Nepřekážení trestnému činu, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

• Je povinnosti všech zaměstnanců školy, pokud se hodnověrným způsobem dozví, že někdo spáchal trestný čin, tento 
trestný čin oznámit bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 
(§ 368 – Neoznámení trestného činu, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

(Hodnověrné dozvědění se – může se jednat o sdělení dítěte, které popíše, co se mu děje, a učitel rozpozná (na 
základě svých znalostí a důvěrného vztahu vůči dítěti), že nefabuluje, dalším hodnověrným zjištěním jsou markanty 
fyzického týrání, modřiny, zranění či jiná lékařská diagnostika, ale rovněž i identifikace průvodních jevů – permanentní 
ospalost dítěte, brečí, zamlklost, nepřiměřené nebo neobvyklé reakce apod.).

Potrestán bude ten, kdo spáchání nebo dokončení trestných činů (např. tělesné týrání, psychické týrání, pohlavní zneu-
žívání a týrání, citové týrání, zanedbávání, trestné činy týrání svěřené osoby, vraždy, loupeže, pohlavního zneužívání, 
znásilnění, drogové delikty, majetková trestná činnost, apod.), nepřekazí, nebo jejich spáchání neoznámí.

Vstup Policie ČR do školy

• Ředitel školy nemůže bránit policii ve vstupu do školy. Policista, podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění 
pozdějších předpisů, může vstupovat do veřejných prostor. Pokud je ředitel požádán policií, poskytne ve škole vhod-
nou místnost k výslechu žáka nebo podání vysvětlení žáka.

Předvolání nebo předvedení žáka

• Policie ČR může žáka předvolat nebo i předvést na útvar policie. Pro potřeby Policie ČR může být žák uvolněn ze 
školy pro potřeby policejních úkonů ve smyslu zákona o Policii ČR či trestného řádu, ve znění pozdějších předpisů, ať 
již jde o poškozeného, svědka či pachatele protiprávního jednání (např. k rekonstrukci na místě činu, rekognici, označení 
míst páchání trestné činnosti, k vydání věci, k výslechu či podání vysvětlení na útvaru policie). 

• Policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k policii, a to stejnokrojem s identifikačním 
číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie. Škola má právo si identifikaci policisty poznačit nebo 
ověřit.

• Osobu mladší 15 let lze předvolat k podání vysvětlení nebo jinému úkonu pouze prostřednictvím jeho zákonného 
zástupce, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo prostřednictvím školy, jíž je žákem, nebo jiného obdobného 
zařízení. 

Policie České republiky (dále jen “Policie ČR“)
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• Vyžaduje-li závažnost a neodkladnost prováděného šetření předvedení osoby mladší 15 let na útvar policie, je před-
vedení 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 předve-
dení 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.

• Jedná-li se o osobu mladší 18 let, je policista povinen ihned po zajištění vyrozumět zákonného zástupce této osoby. 
V případě zajištění osoby mladší 15 let, vždy též bez odkladu vyrozumí orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Ve školách lze od nezletilých žáků vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech svědka, výslech osoby podezřelé 
nebo výslech obviněného.

Podání vysvětlení žáka

• 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. V případě, 
že jde o závažnou trestnou činnost je osoba povinna podat vysvětlení ihned. 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 nebo zařízení. 

• Podle § 102 trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je Policie ČR, u osob mladších 18 let, povinna k podání 
vysvětlení přibrat orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jinou osobu mající zkušenost s výchovou mládeže. 
Kdo bude u jednání přítomen, rozhodne policista.

• Pokud je ředitel požádán policií, poskytne ve škole vhodnou místnost k podání vysvětlení žáka.

Výslech žáka

• Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již neučinila Policie ČR. 
V případech, kdy by mohlo být takovým oznámením mařeno další vyšetřování, vyrozumí škola zákonného zástupce 
bezprostředně po souhlasu Policie ČR.

• Podle ustanovení trestního řádu a zákona o Policii ČR mohou být mladiství (15 až 18 let) vyslýcháni bez účasti osob 
vykonávajících dohled nad nezletilými. Povinnost ustanovit mladistvému (15 až 18 let) obviněnému obhájce a informo-
vat před výslechem zákonné zástupce nenáleží řediteli školy, ale jedná se o povinnost orgánů činných v trestním řízení.

• Pokud je dítě předvedeno ze školy, je nutné, aby už i po cestě byl přítomen pedagog či jiná osoba k tomuto určená.

• Podle § 102 trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je Policie ČR, u osob mladších 18 let, povinna k výslechu při-
brat orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jinou osobu mající zkušenost s výchovou mládeže. Kdo bude u jednání 
přítomen, rozhodne policista.

• Pokud je ředitel požádán policií, poskytne ve škole vhodnou místnost k výslechu žáka.

Způsob omlouvání nepřítomnosti žáka

• Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka.

• Základní škola může požadovat, pokud to považují za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci 
ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené 
zákonným zástupcem nezletilého žáka v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vy-
učování.

• Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědču-
jící zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. 
praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky třech dnů.


