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Sedmdesátiletá seniorka se ztratila u Staroměstského parku. Domů jí 

pomohli strážníci 

Velké štěstí měla sedmdesátiletá žena, která se ve středu dopoledne ztratila na 

Pražském předměstí. Dezorientované seniorky si všiml muž, který zavolal strážníky 

městské policie. Ti ženě pomohli domů, kde ji předali manželovi. 

Sedmdesátiletá seniorka se ve středu v devět hodin ráno procházela na Pražském 

předměstí. Ztratila ale orientaci a nevěděla, kterým směrem se vydat zpět k 

domovu. „Dezorientovanou seniorku potkal v Budivojově ulici náhodný svědek. 

Sedmačtyřicetiletému muži nebyl osud ženy lhostejný, proto na pomoc přivolal 

českobudějovické strážníky," uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Ti ihned vyrazili ke Staroměstskému parku, kde se žena nacházela. Na místě s ní čekal i 

muž, který informaci na policii nahlásil. „Strážníkům se zakrátko podařilo zjistit, že 

sedmdesátiletá žena bydlí o několik ulic dále. Seniorka nebyla nijak zraněná, pouze jí 

zradila paměť. Strážníci jí proto převezli do místa jejího bydliště, kde ženu předali do 

rukou jejího manžela,“ uvedla Školková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30550-sedmdesatileta-seniorka-se-ztratila-u-staromestskeho-parku-domu-ji-pomohli-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30550-sedmdesatileta-seniorka-se-ztratila-u-staromestskeho-parku-domu-ji-pomohli-straznici.html
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Jako bychom žili ve dvou světech    

říká první muž policie Jan Švejdar. Videa ze sociálních sítí mířící na údajnou policejní 

brutalitu při zákrocích neodrážejí realitu  

Drtivá většina lidí dodržuje vládní opatření. Pro policejního prezidenta Jana Švejdara je 

to příjemné překvapení. Národ se podle něj dokázal během koronakrize semknout. 

Virtuální popis kontroverzních zákroků však podle něj neodráží realitu. "Lidí, kteří 

odmítají dodržovat cokoliv, spolupracovat a vzdorovat, je mizivé procento. Bohužel 

tyto zákroky, byť ojedinělé, jsou mediálně atraktivní a vyvolávají vášně," upozorňuje 

Švejdar.  

Zároveň varuje, že ten, kdo s covidem-19 nedodrží karanténu, si koleduje o pořádný 

průšvih.  

LN Po tom, co český internet obletěla videa se zákrokem strážníků v Uherském Hradišti 

a policistů v Českých Budějovicích proti lidem odmítajícím nosit roušku, se zdá, že stát 

přitvrdil. Připouštíte, že to je důsledek vašich slov z počátku března, kdy jste řekl, že 

"naši policisté vědí, že by po prvních dnech měli trochu přitlačit"?  

To tak v žádném případě není. Když to vezmu ze široka, zákroky, jež v těchto dnech 

hýbou Českem, se netýkají jenom Policie ČR, ale zejména městské policie. Netroufám 

si, a ani k tomu nejsem oprávněn, hodnotit zákroky městské či obecní policie. Mohu se 

vyjádřit k zákroku v Českých Budějovicích. Dnes už mohu říci, že byl vyhodnocen po 

všech stránkách jako oprávněný. Mám k dispozici celou dokumentaci i vyhodnocení a 

za postupem policistů jednoznačně stojím. Zároveň bych rád zdůraznil, že stále je ve 

veřejném prostoru mylně interpretováno, proč k tomu zákroku došlo. Zákrok nebyl 

proveden kvůli tomu, že dotyčný neměl roušku. Proběhl, protože tato osoba 

neuposlechla opakovanou výzvu policisty, odmítala prokázat svou totožnost a jakkoli 

spolupracovat.  

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30550-sedmdesatileta-seniorka-se-ztratila-u-staromestskeho-parku-domu-ji-pomohli-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30550-sedmdesatileta-seniorka-se-ztratila-u-staromestskeho-parku-domu-ji-pomohli-straznici.html
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LN Policisté tedy podle vás neselhali? Ne. Jednali zcela v souladu se zákonem a využili 

svých zákonných oprávnění k tomu, aby dokončili služební zákrok, který byl nezbytný.  

LN Ve čtvrtek se za policii a řádně vedené zákroky postavil sněmovní bezpečnostní 

výbor. Zároveň ale poslanec Pavel Žáček uvedl, že by se měla vést debata, zda má 

policie hlídat okresy, nebo by měla být víc nápomocná strážníkům, kteří dnes suplují 

práci policie. Je to tak? Skutečně policisty dnes suplují strážníci?  

Tak to úplně není. Obecní a městská policie má v rámci svých teritorií trochu jiné 

zaměření. Faktem je, že kontrola vládních nařízení v mnoha ohledech zamíchala kartami 

a máme všeobecně více úkolů. Navíc městská a obecní policie smí působit pouze na 

teritoriu obce, my se pohybujeme vně. Proto muselo dojít k určité dělbě kompetencí, 

což ovšem neznamená, že bychom zcela vyklidili teritorium obcí a vše nechali na 

městské policii. To ani nejde s ohledem na zákonné kompetence svěřené výhradně 

Policii ČR. Vyžaduje to vyšší nároky na komunikaci mezi námi, ale myslím, že to 

nepůsobí žádné straně nějaké zásadní komplikace. LN Co jste si museli lépe mezi sebou 

vytyčit?  

V obcích a městech, kde je městská policie, standardně dochází k tomu, že se oba 

velitelé dohodnou, jak rozdělí kontrolní činnost v rámci teritoria. Jednoduše, kdo a co 

bude kontrolovat. Jsem si jist, že komunikace mezi sbory funguje velmi dobře.  

LN Zato hůř už to vypadá se vztahy veřejnosti a policie. Loni touto dobou mi Policejní 

prezidium napsalo, že policisté dostávají od lidí spontánně občerstvení za pomoc s 

prováděním protiepidemických opatření. To bylo během první vlny pandemie. Čím si 

vysvětlujete, že lidé nyní stále častěji odmítají uposlechnout výzev policie a roste u nich 

odpor dodržovat opatření?  

To ale právě není pravda. Nepolemizuji o tom, že míra vzájemné solidarity zdaleka 

nedosahuje míry solidarity v první vlně, ale to se netýká jen policie. To se týká celého 

veřejného sektoru i občanů mezi sebou navzájem. Občas si připadám, že žijeme ve 

dvou světech. V tom každodenním, reálném, kde občané v drtivé většině opatření 

dodržují a jejich vymáhání a kontrolu nám vůbec nemají za zlé. A koneckonců hlídkám 

na stanovištích ty bábovky stále nosí.  

LN Co je podle vás onen druhý svět?  

To je svět sociálních sítí a potřeba některých jedinců zveřejňovat, jak bojují se státní 

mocí. Těch lidí, kteří odmítají dodržovat cokoliv, spolupracovat a vzdorovat, je mizivé 

procento. Bohužel tyto zákroky, byť ojedinělé, jsou mediálně atraktivní a vyvolávají 

vášně.  
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My se opravdu snažíme přistupovat k situaci s největší možnou tolerancí a slušností. 

Loni na jaře byli z první vlny koronaviru všichni vyděšení. Lidé k tomu přistupovali 

zodpovědněji než dnes. Nyní jsme ve třetí nebo čtvrté vlně, lidé jsou z toho unavení a 

nervózní. To se týká všech, tedy i policistů. LN Podle statistik prý denně provádíte sto 

tisíc kontrol. To je docela bezprecedentní. Dokážete to srovnat s obdobím před 

příchodem pandemie?  

Jsou to dvě nesrovnatelná období. Číslo sto tisíc souvisí výhradně s kontrolou opatření 

a plošným uzavřením republiky. Snažíme se tento standard udržet. Pracujeme nyní 

jinak, provádíme namátkové kontroly po celé zemi. Na pomoc je povoláno až pět tisíc 

vojáků a až tři sta celníků.  

LN Je velice pravděpodobné, že vláda bude rozhodovat o prodloužení nouzového 

stavu a restriktivních opatření. Jak se na to připravujete?  

Na začátku jsme počítali s třítýdenním obdobím, po které budou okresy uzavřené. Na 

případné pokračování budeme samozřejmě reagovat. Za policii říkám, že jsme na to 

připraveni.  

LN Jak řešíte únavu z délky opatření u policistů, což může být někdy i příčina vzniku 

konfliktů?  

Odmítám, že by naši lidé z únavy anebo z toho, že jsou pod tlakem, dělali víc chyb. Od 

počátku zavedení opatření jsme provedli přes čtyři miliony kontrol. Jestli se na internetu 

objeví videa se třemi zdánlivými excesy, o kterých vím, a z toho jen jeden jde za Policií 

ČR, neukazuje to trend. Navíc nejde o exces, ale služební zákrok proti osobě, jež 

opakovaně neuposlechla výzvy. Jestli se vám zdají policisté nervóznější, já o tom 

přesvědčen rozhodně nejsem. Já před nimi naopak smekám. Už rok se pohybují v 

nouzovém stavu. Nemůžeme standardně vykonávat svoji činnost. Podle mě fungují 

naprosto skvěle a bezchybně.  

LN Každopádně statistiky porušování nařízené karantény neutěšeně rostou. Kupříkladu 

dle předsedy STAN Víta Rakušana by do kontrol dodržování karantény měla být 

zapojena kromě hygieny i policie. Jak byste mohli lépe hlídat dodržování karantény? 

Budete v tomto ohledu přísnější a častěji sáhnete k zahájení trestního řízení pro trestný 

čin šíření nakažlivé lidské nemoci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání?  
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My jsme se snažili ministerstvu zdravotnictví pomoci s kontrolami dodržování karantén 

a izolací. Pak došlo k tomu, že jsme byli osočeni, že neoprávněně schraňujeme osobní 

údaje o lidech, kteří mají být v karanténě. Nyní to řeší Úřad na ochranu osobních údajů. 

Věřím, že kontrola dopadne dobře. Nic jsme neporušili. Tato kompetence nám byla 

svěřena vládou, a navíc byla v zájmu ochrany veřejného zdraví a také zdraví našich 

policistů a hasičů.  

Druhá poznámka. Pokud má někdo nařízenou karanténu nebo pracovní neschopnost 

a s nemocí covid-19 se pohybuje venku, dopouští se trestného činu. Dokumentujeme 

je a vyšetřujeme. V současnosti jich máme asi padesát. Věnujeme se tomu. Zároveň je 

potřeba říci, že policie nemůže být všude. To je nereálné.  

LN To, proč jsou lidé nervóznější a možná i více naštvaní, může být dané způsobem 

policejních kontrol. Znám případ, kdy se kontrola pohybu mezi okresy spojila s 

kontrolou povinné výbavy včetně lékárničky. Existuje pokyn, aby se prováděly takto 

komplexní kontroly?  

Klidně se to může stát. Kdybychom se soustřeďovali jenom na to, zda má člověk 

povolení k přejíždění mezi okresy a nepodívali se i na to, jestli například nemá propadlý 

řidičský průkaz, zákaz řízení anebo není v pátrání, bylo by to špatně. Pokud se 

policistům nezdá stav vozidla, mohou se podívat i na ostatní věci. Není to tak, že 

kontrolujeme jen výjimky z nařízení opravňující pohyb mezi okresy. Je na uvážení 

policisty, jak to provede.  

LN Plošnou uzavírkou mezi okresy a také hranic se logicky zvyšují šance dopadnout 

hledané osoby. Potvrdilo se vám to?  

Ještě nemáme přesná data. Mohu ale už dnes říci, že došlo k poklesu mobility, což byl 

účel opatření. Vypadá to, že došlo i k poklesu nápadu trestné činnosti. Nechci to ale 

zakřiknout. Budeme to vyhodnocovat. Podle mne to ale znát bude. Je faktem, že čas 

od času nám vypadne někdo, kdo je v pátrání, kdo má zákaz řízení nebo osoba pod 

vlivem. Nyní to ale není priorita. Čísla si řekneme, až opatření skončí. Máte ale pravdu, 

že takto masivní nasazení policie po tak dlouhou dobu tu nebylo. LN Je ještě něco 

dalšího, co se vám díky plošným kontrolám ukázalo?  
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Potvrdili jsme si, že dokážeme v takto masivním nasazení po tak dlouhou dobu 

fungovat. Velmi mile mě ale překvapilo, jak trpělivě to národ snáší.  

LN Policie se musela potýkat i s dezinformací ohledně příčin sebevraždy muže, který se 

zastřelil před budovou ministerstva zdravotnictví. Na internetu se objevily spekulace, 

že důvod souvisel s pandemií, což pražská policie následně vyvracela. Zajímal jste se o 

to? Znáte pravý motiv?  

Samozřejmě že mě zajímalo, kdo, proč a jak to udělal. My ty důvody sdělovat 

nemůžeme. Nicméně víme bezpečně, že se to nestalo kvůli manželce, které nebyl 

podán lék Ivermektin, v důsledku čehož zemřela. Muž nebyl ženat a tyto okolnosti jsou 

zcela liché.  

LN Počátkem března jste potvrdili odchod dosavadního náměstka pro službu kriminální 

policie a vyšetřování Pavla Krákory do civilu. Podle mých informací už jméno nového 

šéfa kriminálky znáte. Je pravda, že by se vaším novým náměstkem mohl stát Tomáš 

Kubík z Národní protidrogové centrály?  

Nemohu to potvrdit. Využiji ale toho, abych poděkoval Pavlu Krákorovi za dlouholetou 

službu u policie. Za třicet let toho hodně dokázal. Jméno člověka, který ho nahradí, 

zveřejníme příští týden. Více to nyní komentovat nebudu.  

S kořeny v krajích * Jan Švejdar (53) chtěl původně do armády. Skončil ale u policie. Do 

ní nastoupil koncem 80. let minulého století. Jeho první zastávkou se stala policejní 

služebna v Peci pod Sněžkou. Později se vypracoval na detektiva kriminální služby. * 

Během kariéry prošel policejními posty od obvodního oddělení až po krajské ředitelství. 

Na starosti měl i úřad pro celorepublikovou kriminálku. V letech 2012 až 2014 působil 

jako ředitel krajské policie v Hradci Králové. Následně se přesunul na stejný post v 

Pardubicích. * Funkce policejního prezidenta se ujal v prosinci 2018. Za svoji prioritu si 

vytyčil boj s drogami a dopravu. Je držitelem prověrky na stupeň "tajné".  

Foto: Před policisty smekám, říká policejní prezident Jan Švejdar. Jeho podřízení prý 

fungují naprosto skvěle a bezchybně.  

  



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

11. TÝDEN 2021 

7 
 

 

 

Pátek, 19. března 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Průzkum Deníku na jihu Čech: Co říkají velitelé strážníků na zákroky 

kolegů 

/ANKETA/ Zákroky policistů v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, ale také 

v Uherském Hradišti a Praze vyvolaly debaty o tom, jak moc jsou policisté a 

strážníci připraveni čelit vypjatým situacím. Redaktoři Deníku se zeptali ředitelů 

a velitelů městských policií v Jihočeském kraji a v okolí na to, zda nějak speciálně 

školí strážníky, jestli nějak upozornili na zákroky kolegů z jiných měst a zda může 

k něčemu podobnému dojít i u nich? 

 

Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice 

Strážníci Městské policie České Budějovice postupují v souladu se zákonem o obecní 

policii, který jim ukládá povinnosti i oprávnění pro výkon jejich činnosti. Každý strážník 

se při výkonu své činnosti může dostat (a mnohdy dostává) do situace, kdy je oprávněn 

donucovací prostředky použít v souladu se zákonem o obecní policii. Strážníci Městské 

policie České Budějovice pravidelně absolvují v rámci fyzického výcviku i prakticko-

teoretické školení, jehož účelem je získání potřebných znalostí a dovedností k aplikaci 

všech povinností i oprávnění v praxi. Noví strážníci absolvují 14 denní intenzivní školení, 

které je kromě výše uvedeného zaměřeno právě ke zvládnutí všech situací, se kterými 

se mohou setkat. 

Milan Michálek, velitel strážníků Městské policie Strakonice 

U nás pracují strážníci matadoři, kteří vědí, nebo by měli vědět, jak se chovat. Víceméně 

jim to říká i zákon o obecní policii. Zatím jsme nemuseli řešit tak vyhrocené situace, 

které byly odprezentovány v médiích, a pevně věřím, že náš tým zůstane i nadále bez 

ztráty kytičky. Bylo by fajn podotknout, že kluci na ulici to opravdu v některých 

případech nemají snadné. Provokatéři jdou mnohdy za hranu a ustát jejich provokace 

a udržet nervy na uzdě je nadlidský výkon. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pruzkum-deniku-na-zapade-cech-co-rikaji-velitele-strazniku-na-zakroky-kolegu-202.html?cast=1
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pruzkum-deniku-na-zapade-cech-co-rikaji-velitele-strazniku-na-zakroky-kolegu-202.html?cast=1
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Ivo Novotný, ředitel MP Prachatice 

Na situace a zákroky, které se odehrály v Českých Budějovicích nebo Uherském Hradišti 

nelze strážníky předem připravit. Nikdy nikdo nedokáže odhadnout, jak se bude zákrok 

na místě vyvíjet. S kolegy jsme o případech mluvili a já doufám, že u nás v Prachaticích 

se nic podobného nemůže stát. 

 

Petr Svoboda, velitel MP Tábor 

Informaci o incidentech mám, samozřejmě nevíme přesně, jak to probíhalo, nejsme 

zpraveni o těch zákrocích. Jsou ale pro nás inspirací, aby nedošlo k nějakému excesu. 

Jde o to si stále opakovat základní pravidla: ta věc má nějakou přiměřenou 

společenskou škodlivost, a podle toho je třeba se zachovat. Využívat výzvy, žádat 

o prokázání totožnosti. A všechny tyto výzvy by měly být jasně definované už na 

začátku startu toho samotného jednání.  

Říct: nedodržel jste to a to opatření, opakovaně ho vyzvat, aby si například nasadil 

roušku. Pokud to ten člověk odmítá, vyzvat ho k prokázání totožnosti. jasně mu říci, že 

je podezřelý ze spáchání přestupku a vysvětlit mu tu situaci. Pokud totožnost 

neprokáže, případně to odmítá, informovat ho, že může být předveden.  

Opakovaně mu situaci vysvětlovat, nabídnout součinnost, pokud například nemá 

občanský průkaz u sebe. Pokud ale vytrvale odmítá, můžou být použity i donucovací 

prostředky. Se strážníky toto probíráme, aby tam byla vždy přiměřenost toho zásahu. 

Každý strážník vždy musí sám posoudit, jaké opatření je v danou chvíli adekvátní.  

Důležité je nejít tomu zbytečně naproti, ale naopak se snažit udělat vše, co se dá. 

Opakovaně vysvětlovat. Ovšem pokud někdo spáchá přestupek a odmítá udat svoji 

totožnost, strážník ho musí předvést. Není dobré snažit se situaci řešit na ulici, ale 

předvést ho na policejní stanici. V krajním případě pak i za použití donucovacích 

prostředků, vždy by ale měl být zásah přiměřený. A především občanům předem říkat, 

co může následovat. Vždy je to ale na konkrétní situaci a posouzení toho strážníka. 

Bylo by dobré, aby i média zapracovala na informování občanů: ano, máte právo na 

svůj názor, jsme v demokratické společnosti. Ale musíte také nést následky za to, co 

nedodržujete. Klidně se hlaste k tomu, že s něčím nesouhlasíte, ale prokažte svoji 

totožnost. Pak si to vyřiďte se svým právním zástupcem u správního orgánu, který to 

bude projednávat. Pak by to bylo naprosto čitelné a jasné.  
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Martin Macháček, velitel Městské policie Písek 

Strážníci prochází ze zákona pravidelným proškolováním, absolvují opakovaně zkoušky 

odborné způsobilosti a moc dobře vědí v jakých případech mají kompetenci použít 

donucovací prostředky. Je třeba si uvědomit i to, že při porušení vládních opatření má 

strážník pravomoc vyzvat toho dotyčného ke zjednání nápravy. Pokud výzvy 

neuposlechne, strážník má kompetence využít všech zákonných oprávnění, včetně 

použití donucovacích prostředků k tomu, aby zjednal pořádek. 

Viděl jsem videa z Budějovic i Uherského Hradiště. Jedna věc je to, co se dostane do 

médií a druhá, jaký byl prvopočátek. V Budějovicích došlo k tomu, že policista 

zpacifikoval člověka, který se dopustil přestupku neuposlechnutí výzvy. Byl několikrát 

vyzván k tomu, aby si nasadil roušku a aby prokázal totožnost. Neuposlechl ani jednu 

výzvu a policisté proto měli naprosto jednoznačně ze zákona právo využít 

donucovacích prostředků. V žádném případě bych to nekritizoval, prostě konali svoji 

povinnost. 

Pokud by se v Písku stalo to, co proběhlo v Budějovicích, byl bych jednoznačně na 

straně strážníků. Policista má zákonnou povinnost, neustále poučuje toho člověka 

o tom, co se stane v případě, když neuposlechne. Pokud nespolupracuje, tak není zbytí, 

tak musí být použito donucovacích prostředků. Policisté jsou přece od toho, aby 

zjednali pořádek. 

 

Eliška Čermáková, mluvčí města Jindřichův Hradec 

 

S podobnými incidenty se naši strážníci zatím nesetkali. Stát se ale může cokoli. 

Strážníci jsou ale školení na všechny možné situace a neobáváme se, že by to nezvládli. 

Přestupky týkající se nenošení ochrany úst řešíme ve většině případů domluvou nebo 

pokutou. 

 

Petr Vlk, velitel Městské policie Plzeň 

 

Pro práci strážníka je vždy klíčové asertivní jednání, obzvláště teď v této době, která je 

pro každého z nás určitě nelehká. Strážníci jsou proškoleni, jak postupovat při zákrocích 

a jak zvládat konfliktní situace. V Praxi se setkávají s různým excesivním, někdy až 

provokativním jednáním jednotlivců, zpravidla je u těchto jednotlivců však ovlivněno 

alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Důležitou roli v daných vypjatých situacích 

hraje zejména způsob asertivní komunikace. Pokaždé se snažíme reagovat na nastalou 

situaci a na okolnosti, které ji provázejí. Své povinnosti při ochraně života, majetku a 

veřejného pořádku jsme však připraveni plnit a v opodstatněných případech 

donucovacích prostředků použít. 
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Petr Wohlmuth, velitel Městské policie Rokycany 

 

Již od začátku tohoto nešťastného období volíme při kontrolách dodržování 

ochranných opatření dlouhé, trpělivé domlouvání před represí.  Do vyhrocených situací 

jsme se již dostali, k použití donucovacích prostředků však nedošlo v takovém 

rozsahu.  Pro úspěšné řešení takových situací neexistuje žádný, vždy fungující, vzor. 

Výsledek závisí na zkušenostech, výcviku strážníků, i na osobě, proti které je 

zasahováno a rozdílem může být drobnost. 

 

Radovan Macák, velitel Městské policie Tachov 

 

Školení o taktice zákroků strážníci prodělávají v rámci svých pravidelných školení před 

prolongačními zkouškami, což je klasicky jednou za tři roky, i během služby. Tachovská 

městská policie má písemnou smlouvu s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie 

Plzeňského kraje o výcviku strážníků. Jedná se jak o střelecký výcvik, tak 

o taktiku zákroků. Tento výcvik provádí policisté, kteří tento výcvik provádí i v rámci 

Policie ČR. Bohužel v roce 2020, kvůli covidovým opatřením, nebyl tento výcvik tak 

častý, jak bych si osobně představoval. Co se týká vlastních mediálně známých zákroků, 

tak strážníci samozřejmě ode mne dostali informace, co se stalo. Stejně tak zareagovala 

některá školící střediska - viz školení na prolongace, která rozeslala základní informace, 

jak se v podobných situacích chovat. Samozřejmě jinak celý průběh těch zákroků zatím 

neznám, tudíž bych je nerad jakkoliv komentoval. Ostatně ze své praxe vím, že vždy 

podobným zákrokům předchází určité jednání osoby, proti které je zásah veden. 

A věřte mi, že není žádný policista nebo strážník, který by jen tak bez ničeho provedl 

takový zákrok, když může předpokládat, že to někdo natočí. A samozřejmě 

k podobným zákrokům může dojít kdekoli, tedy i v našem městě. Ale doufám, že 

nebude potřeba, aby strážníci museli podobný zásah provést. Z mé strany je snaha 

strážníky vést k tomu, aby každou konkrétní situaci řešili jinak než podobným zásahem. 

Ale vždy záleží na konkrétní situaci a konkrétním chování té osoby, proti které 

směřuje například přestupkové řízení na místě. 

 

Luboš Steinbach, velitel Městské policie Klatovy 

 

Služba u Městské policie je podmíněná tzv. prolongačními kurzy, který každý strážník 

absolvuje každý pátý rok. Jedná se o státní zkoušku ze zákonů, které ke své práci 

potřebujeme. Já jsem v roce 2020 navázal spolupráci se školícím zařízení TRIWIS Praha 

a budu 2x do roka pořádat školení (semináře) pro strážníky s lektorem Triwisu 

(seznámení se s novinkami v zákonech, osvěžení si stávajících vědomostí, dotazy na 

problémy, které plynou z výkonu služby). První školení proběhlo v únoru 2021.  
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Já sám se strážníky jednotlivé zákroky, které vidím ve sdělovacích prostředcích 

konzultuji a obecně stanovuji způsoby řešení těchto situací. Jak vím, diskuse 

k medializovaným zákrokům probíhá i mezi strážníky. 

Na otázku, zda může k něčemu podobnému dojít v našem městě nejsem schopen 

odpovědět. Pochopitelně, že může, ale taky nemusí. Celkově si myslím, že město 

Klatovy závažný problém s nedodržován vládních nařízení nemá. Výjimky se 

pochopitelně najdou, ale není to kritické. 

Marcel Vlasák, velitel Městské policie Karlovy Vary 

 

Naši strážníci jsou dobře obeznámeni s mediálně známými případy takzvaného 

zakleknutí hříšníků. Samozřejmě jsme to společně probírali. Strážníci jsou pravidelně 

školeni, mají pravidelné tréninky, kde si cvičí různé situace, zaměřujeme se i na aktuální 

témata. Našim strážníkům jsem řekl, že pokud bude chtít někdo odejít bez prokázání 

totožnosti, tak ho strážníci nemohou nechat odejít. Pokud někdo porušuje zákon, tak 

se musí strážníkům zkrátka prokázat. 

Lidem, kteří nařízení nedodržují, se snažíme nejdříve domluvit. Ne vždy to ale zabírá, 

rozdali jsme už mnoho pokut. A před měsícem už jsme museli řešit jeden menší 

konflikt. Šlo u muže z Plzeňska, který byl na nádraží se svou přítelkyní. Chodil zde bez 

roušky, popíjel na veřejnosti alkohol a ke všemu narušoval pořádek, vykřikoval vulgární 

výrazy. A protože neuposlechl výzev strážníků, jeden z nich ho nakonec hmaty a chvaty 

zpacifikoval, a tímto způsobem ho položil na lavičku. Až pak se muž zklidnil. Na místo 

přijeli i policisté. Přihlížející lidé nakonec zásah strážníků kvitovali. 

 

Pavel Janošták, ředitel Městské policie Cheb 

 

Strážníci vykonávají své povinnosti na základě zkoušek z odborné způsobilosti na 

Ministerstvu vnitra ČR. Vedení Městské policie Cheb nastavilo od 1. června 

2019 průběžné vzdělávání našich strážníků. Smyslem toho je dbát o řádný odborný 

rozvoj a edukaci strážníků v souladu s platnými zákony ČR a to zejména o prohlubování 

jejich profesní kvalifikace a průběžného odborného vzdělávání (teoretická část a 

praktická část). Cílem průběžného vzdělávání je připravovat strážníky v období mezi 

prolongačními kurzy, tj. každoročně v průběhu 5 let, na situace, se kterými se při své 

práci v terénu setkávají tak, aby byli schopni na místě posoudit, o jaký typ protiprávního 

jednání se jedná a byli schopni na základě tohoto svého vyhodnocení stanovit svůj další 

právní i taktický postup. 

V oblasti prevence a vztahu k veřejnosti pak strážník může občanům poskytovat 

kvalifikované odborné rady, ale i od těchto občanů získávat odborně erudovanými 

dotazy poznatky, které mohou rovněž vést k objasnění protiprávních jednání a řešení 

mimořádných událostí. 
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Petr Kubiš, velitel Městské policie Sokolov 

 

Strážníky pravidelně proškolujeme ve spolupráci s Policií ČR. Navíc strážníci absolvují 

každých pět let zkoušky z odborné způsobilosti. Každý zákrok je jiný a strážník na místě 

musí sám vyhodnotit, jak bude situaci řešit, kdy musí zvážit všechny okolnosti, které 

mají přímou souvislost s řešenou událostí. Strážníci samozřejmě v rámci plnění úkolů 

obecní policie provádějí zákroky v rozsahu svých oprávnění i v Sokolově, a to 

v případech, které jasně stanoví zákon o obecní policii nebo jiný právní předpis. 

 

Čtvrtek, 18. března 2021 

Zdroj: Novinky.cz (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor:  

___________________________________________________________________________ 

Donucovací prostředky kvůli roušce? Zcela nezákonné, tvrdí právník    

Na veřejnost se v posledních týdnech dostalo několik případů zásahů strážníků a 

policistů, kteří zakročili proti lidem, jež nechtěli uposlechnout výzev kvůli nenasazené 

roušce. Podle policejního prezidia je na každém příslušníkovi, jaký zákrok zvolí. Podle 

Novinkami osloveného právníka Jindřicha Rajchla však lze zákroky hodnotit jako 

nezákonné.  

"Používání donucovacích prostředků upravuje zákon č. 273/2008 Sb. (zákon o policii - 

pozn. red.) . Nerespektování výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, odmítnutí 

hodnověrně prokázat svoji totožnost a potenciální odchod z místa projednávání 

přestupku jsou za jistých okolností důvodem k zákroku, musí však být splněny všechny 

náležitosti uvedené ve zmíněném zákoně," uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej 

Moravčík.  

Podle Rajchla musí být zákrok adekvátní dané situaci a strážník nebo policista musí 

dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě 

nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.  

"Donucovací prostředky (hmaty, chvaty kopy) pak může policista použít výhradně k 

ochraně jiné osoby nebo své vlastní, k ochraně majetku či veřejného pořádku (například 

při rvačce nebo rozbíjení výloh)," vyjmenoval právník.  

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/donucovaci-prostredky-kvuli-rousce-zcela-nezakonne-tvrdi-pravnik-40354330
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/donucovaci-prostredky-kvuli-rousce-zcela-nezakonne-tvrdi-pravnik-40354330
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Taková situace ale podle jeho slov v žádném mediálně sledovaném případu nenastala.  

"Všechny tyto tři zákroky nelze hodnotit jinak než jako zcela nezákonné. Naprosto 

neakceptovatelná je pak brutalita zákroku v Českých Budějovicích, kde mohlo opravdu 

dojít k vážnému zranění osoby, vůči níž se zákrok vedl, a úplně za hranou je zcela 

zbytečný zákrok strážníků vůči otci v přítomnosti jeho malého dítěte, které nadto 

strážníci nechali bez dozoru na ulici, a ještě o této skutečnosti flagrantně lhali," 

konstatoval Rajchl.  

Nejasná metodika 

Novinky se také zajímaly o to, zda má policie konkrétně zpracovanou metodiku, která 

by policistům nastínila, jak zasahovat proti lidem, kteří nemají roušku a nechtějí 

spolupracovat s policisty. Jasná odpověď ale nepřišla. Moravčík pouze obecně 

konstatoval, že "policisté jsou v rámci odborné přípravy školeni na řešení krizových 

situací."  

Moravčík upozornil, že právní systém v ČR ani jinde ve světě neumožňuje občanům 

vybrat si, zda budou respektovat příkazy. "Zákonný postup je respektování příkazu a 

následné případné stěžování si kontrolním orgánům," uvedl mluvčí.  

Zároveň však tvrdí, že zákrok je individuální záležitostí a záleží na rozhodnutí každého 

policisty, jaký postup zvolí. Na dotaz, zda je nutné občany povalit na zem, mluvčí 

odpověděl: "Použití konkrétního donucovacího prostředku si vždy určuje sám policista 

a používá takový, který umožní splnit účel, se kterým je zákrok veden."  
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Čtvrtek, 18. března 2021 

Zdroj: ČT 1 (odkaz) 

Rubrika: Události 

___________________________________________________________________________ 

Podpora policejních zákroků    

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka ČT  

Sněmovní výbor pro bezpečnost podpořil policisty a strážníky, kteří dohlížejí na 

dodržování vládních nařízení. Poslanci si pozvali policejního prezidenta Jana Švejdara. 

Přímo po něm chtěli vysvětlit metodiku zákroků a také to, proč v mediálně známých 

případech hlídky postupovaly tak razantně.  

Richard SAMKO, redaktor ČT  

Policejní kontrola při přejezdu okresu.  

video, zdroj: Youtube / Tomáš Pilař  

Dodržujte ten dvoumetrový odstup, jo, to je základní nařízení vlády. Vy to taky 

dodržujete? Samozřejmě. Tak to je chvályhodné od vás. Proto jsem si vzal ten metr.  

 

Richard SAMKO, redaktor ČT  

Tady jde o zákaz vycházení po deváté večer.  

video, zdroj: Youtube/Diabol  

/nesrozumitelné/ zákaz vycházení. No, mám výjimku. Ale jakou? Využívám ji. Ale 

kterou? Co je vám po tom?  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Krizové opatření má povahu obecně závazného právního předpisu. A je v něm mimo 

jiné napsáno, že důkazní břemeno, pokud jde o výjimky, je na straně občana.  

 

 

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=18750531
https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=18750531
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Richard SAMKO, redaktor ČT  

Po zhruba půl hodině to skončilo domluvou. V Českých Budějovicích to bylo jiné. 

Strážníci i policisté tady účastníky shromáždění upozorňovali, aby si zakryl nos i ústa. 

Tento muž to odmítal, po 10 minutách opakovaných výzev přišel zákrok.  

 

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Policista, z toho, co já vím, tak udělal všechno přesně tak, jak měl, jak mu zákon ukládá, 

a nezbylo mu nic jinačího než člověka, který si o to, promiňte mi, podle mého názoru 

přišel říct na to náměstí, nezbylo mu nic jinačího než toho člověka zajistit.  

Richard SAMKO, redaktor ČT  

Podobný případ z Českých Budějovic a také metodiku při zákrocích dnes poslancům 

bezpečnostního výboru vysvětloval policejní prezident.  

Radek KOTEN, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /SPD/  

Nám tam dodal poměrně velké množství důkazů, že strážníci, kteří zasahovali, tak 

zasahovali přesně podle litery zákona.  

Richard SAMKO, redaktor ČT  

Emoce vyvolaly i zákroky v Ostravě a Uherském Hradišti, u kterých byly svědky děti 

zadržených. V obou případech šlo o lidi, kteří si odmítali nasadit roušku, předložit 

doklady a chtěli z místa odejít.  

Radek PTÁČEK, klinický psycholog  

Jestliže policisté naprosto ignorují, že tam je dítě, které pláče, které je z té situace 

vyděšené, tak to prostě jednoznačně špatně.  

Richard SAMKO, redaktor ČT  

V obou případech se strážníci a policisté o děti postarali. Podle psychologa tady selhali 

i rodiče.  

Radek PTÁČEK, klinický psycholog  

Který ví, že v případě, kdy má u sebe dítě, že potenciálně ohrožuje dítě konfliktem s 

policií, anebo mu nastavuje obrázek, jak se prostě s policií jedná.  
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Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Kdy máme 100 000 kontrol denně. A těch přestupků zjistíme denně kolem 2600 a 

jenom 19 % musíme vyřešit tou pokutou na místě. To znamená dva tři případy, které 

jsou zveřejněny v televizi, odehrány na sociálních sítích, tak v žádném případě nejsou 

vzorkem toho běžného počínání občanů České republiky a běžného postupu policie.  

Richard SAMKO, redaktor ČT  

Zákrok strážníků v Uherském Hradišti stále prověřují státní policisté. K posouzení si 

vyžádali i záznamy městských kamer. Richard Samko, Česká televize.  

Čtvrtek, 18. března 2021 

Zdroj: ČT 24 (odkaz) 

Rubrika: Události 

___________________________________________________________________________ 

Policie a dodržování vládních opatření    

Roman FOJTA, moderátor  

Déle než měsíc nemůžou až na výjimky opustit svůj okres obyvatelé Sokolovska, 

Chebska a Trutnovska. Kvůli rychlému šíření nákazy covid-19 v těchto regionech je 

vláda 12. února uzavřela. Od začátku března omezení pohybu platí pro celou republiku, 

vláda opatření schválila zatím na 3 týdny. Zakázaný je třeba nákup mimo vlastní okres 

nebo návštěva blízkých. Mezi výjimky patří ale cesta do práce, k lékaři nebo na pohřeb. 

Povolená je i tranzitní doprava sportovat je ale zatím možné jen ve vlastní obci, od 

pondělí nově po celém okrese. Při cestách za hranice katastru bydliště je potřeba nějaké 

potvrzení, třeba pracovní smlouva nebo alespoň čestné prohlášení. Respektování 

pravidel namátkově kontrolují policisté. Nazpět poslali už přes 17 000 řidičů, většinu 

případů řešili domluvou.  

Martin ŠNAJDR, redaktor  

Takové potvrzení vedle občanského průkazu hlídky požadují nejčastěji. Řidiči 

dokumenty mají podle policie většinou připravené už od začátku týdne. Strážci zákona 

avizovali, že první dny budou shovívavější, pak měli přitvrdit.  

Jakub VINČÁLEK, mluvčí, Policejní prezidium ČR  

Občané jsou a byli připraveni a mají potřebné dokumenty proto police samozřejmě ve 

spolupráci s armádou České republiky a celní správou nemá důvod zpřísňovat při 

kontrolách.  

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=88592417
https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=88592417
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Martin ŠNAJDR, redaktor  

Ministr vnitra a předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček tvrdí, že opatření 

fungují. Na data, zda a jak mobilita klesla je ale podle něj potřeba počkat ještě několik 

dní.  

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, předseda ústředního krizového štábu /ČSSD/  

To, co vidí policie, která má tu zkušenost, tak se ukazuje, že tam došlo k poklesu 

mobility.  

Martin ŠNAJDR, redaktor  

Během zhruba půlhodinového natáčení na hranici hlavního města a okresu Praha-

západ ve Středočeském kraji hlídky nemusely nikoho vracet. Výběr aut je namátkový, 

někdy zastavují dvě najednou, jindy řadu nechají projet.  

Jakub VINČÁLEK, mluvčí, Policejní prezidium ČR  

To je zvážení každé hlídky a na každém z policistů.  

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka  

Podobný postup mají i v Olomouckém kraji vytipovaných mají pro kontrolu 170 míst. 

Každá hlídka má 2-3 stanoviště, ty střídá v nepravidelných intervalech.  

Marie ŠAFÁŘOVÁ, mluvčí Policie ČR, Olomoucký kraj  

Za uplynulé 2 dny jsme odepřeli vjezd do okresu celkem 174 vozidlům.  

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka  

Větší problémy ale řešit nemuseli. Téměř všichni řidiči mají potřebná potvrzení. 

Cestování ale nekomplikují jen restrikce. Většina samospráv totiž omezila nebo omezí i 

veřejnou dopravu. Deset krajů už o tom rozhodlo. Přechod na takzvaný prázdninový 

provoz se nejvíce týká autobusových spojů. Menší míře pak těch tlakových, například v 

Jihomoravském kraji změnu lidé mohli pocítit už dnes.  

Jiří HORSKÝ, ředitel, KORDIS JMK  

Počty cestujících v poslední době výrazně klesají, teď jsme pod 50 procenty běžného 

počtu.  

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka  

V Jihočeském kraji omezení začne platit od zítřka. Nevyjede zhruba 1100 autobusových 

a 12 vlakových spojů. Většinou jde o spoje, které vozily převážně školáky.  

Jiří PEŠEK, ekonom, JIKORD  

Udělali jsme to citlivě a individuálně. Ve chvíli, kdy tam není spoj, dejme tomu kolem 

té půlhodiny nějaký následující. Tak v tuto chvíli by se ten spoj vůbec nerušil.  
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Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka  

Kraje zatím počítají s omezením veřejné dopravy minimálně na 3 týdny. Upravovat ho 

budou podle aktuální situace a nařízení vlády. Redakce Martin Šnajdr a Pavla 

Kubálková, Česká televize.  

Roman FOJTA, moderátor  

A o tom, jestli a jak lidé pravidla spojená s uzavřením okresu respektují jsme dnes 

mluvili s prvním náměstkem policejního prezidenta Martinem Vondráškem.  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Policie České republiky musí dohlížet na dodržování krizového opatření číslo 216, to 

začalo platit 1. 3. a je platné 21. 3. a primárně omezuje volný pohyb osob, omezuje 

maloobchodní prodeje a služby a omezuje i cestování mezi těmi okresy a samozřejmě 

činí nějaké povinnosti ve vztahu k ochraně dýchacích cest. Takže my jsme od 1. 3. začali 

sloužit na všech významných přeshraničních propojení jednotlivých okresů. 

Samozřejmě se věnujeme i té naší běžné rutinní práci. Věnujeme se i dodržování těchto 

pravidel uvnitř okresů. Od úterka 2. 3. nám v tom pomáhají vojáci a celníci. Těch 

policistů do těch opatření je nasazeno průběžně 26 000, pomáhá nám 3800 vojáků a 

270 příslušníků Celní správy.  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka  

Co vám z toho všeho vychází lidé převážně opatření dodržují?  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Já jsem rád za tuto otázku, protože my tady máme ten reálný prostor, ve kterým se 

nacházíme, ve kterým se nachází dnes a denně policisté a pak je tady ten virtuální 

prostor. A já teďka použiji trošku čísla. My provedeme denně kolem 100 000 kontrol, 

zjistíme 2,5-3000 přestupků denně. Z toho asi pětinu vyřešíme v příkazním řízení. A z 

tohoto čísla naprosto jednoznačně vyplývá, že naprostá většina lidí v České republice 

se snaží to opatření udržet, protože chápou jejich smysl. A my to vnímáme tak, že 

prostě pomáháme s bojem proti pandemii COVID a že dodržování těch opatření v tuto 

dobu je nutné.  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka  

Když se podíváme na ta opatření jednotlivě, například kontroly přejíždění mezi okresy, 

a tak dále. Vy jste se zaměřili nejen na ty hlavní tahy, podle čeho vůbec vybíráte, kam 

si stoupnete, koho budete kontrolovat, a tak dál.  
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Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

My jsme úplně na začátku vytipoval asi 500 stanovišť v rámci celé České republiky, kde 

jsou ty nejvýznamnější silniční propojení, ať už silnice první třídy, dálnice a ten zbytek 

jsme nechali na krajských ředitelích, na ředitelích územních odborů, kde v podstatě ta 

hlídka má, dejme tomu, v rámci instruktáže určeny 4-5 stanovišť a v rámci té služby je 

mění podle té své místní osobní znalosti.  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka  

To znamená podle intenzity, podle nějaké pravděpodobnosti?  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Přesně tak, velice významnou roli v tom plánování sehrává i noční a denní doba. Ten 

výkon služby je víc směřován do denní doby a samozřejmě směřovány do víkendů, aby 

nedocházelo k nějakému hromadnému přelivu lidí, ať už třeba z města na venkov a 

obráceně.  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka  

Rozumím tomu, že by třeba, konkrétně to rozhodně neurčujete, ale když se podíváme 

na tuhle fotografii jsem ji vybrala jako jednu z mála z těch symbolických, dejme tomu, 

je nutné, aby stáli policisté uprostřed lesa, kdy to třeba podle vás nutné je a kdy 

naopak?  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Ona ta fotografie vypadá opravdu úsměvně, ale dost často my musíme reagovat na 

oznámení občanů linku 158. V okamžiku, kdy dostaneme oznámení, že třeba v horské 

oblasti existují restaurace, hotely, které poruší opatření, taky my na to musíme 

reagovat. A já nevím, zda tento případ je zrovna onen.  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka  

Rozumím, že vy jste nebyl u toho, kdy se, dejme tomu, posílala hlídka tam či onam. 

Přesto vy třeba sám někdy přemýšlíte nad tím, zdali ta opatření jsou nutná, nejsou 

nutná? Chápu, že nejste epidemiolog a rozumím vaší úloze, ale jste také občan České 

republiky tak, jak se v tom žije vám?  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

No já musím říct, že policisté na tom jsou úplně stejně jako ostatní občané v České 

republice. Možná mají jednu zásadní výhodu, že pracují v tom veřejném sektoru, mají 

práci a mohou chodit do práce. Na druhou stranu ta omezení na ně dopadají úplně 

stejně a tu a tam se musí na ulici hádat s lidmi, kteří to opatření nechtějí dodržovat. Je 

to už rok, co se musíme starat i o to, zda jsou dodržována krizová opatření vlády, 
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mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a ta doba opravdu, promiňte mi ten 

výraz, pitomá a ty policisté z toho nemají o nic větší radost než všichni ostatní.  

Roman FOJTA, moderátor  

Sněmovní výbor pro bezpečnost podpořil policisty i strážníky, kteří dohlížejí na 

dodržování vládních nařízení. Poslanci si pozvali policejního prezidenta Jana Švejdara. 

Přímo po něm chtěli vysvětlit metodiku zákroků a také to, proč v mediálně známých 

případech hlídky postupovali tak razantně.  

Richard SAMKO, redaktor  

Policejní kontrola při přejezdu okresu.  

řidič  

Dodržujte ten dvoumetrový odstup, to je základní nařízení vlády.  

policista  

Vy to taky dodržujete?  

řidič  

Samozřejmě, proto jsem si vzal ten metr.  

Richard SAMKO, redaktor  

Jde o zákaz vycházení po deváté večer.  

občan  

Mám výjimku a využívám ji.  

policista  

Ale kterou?  

občan  

Co je vám po tom?  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Krizové opatření má povahu obecně závazného právního předpisu a je v něm mimo 

jiné napsáno, že důkazní břemeno pokud jde o výjimky na straně občana.  

Richard SAMKO, redaktor  

Po zhruba půl hodině to skončilo domluvou. V Českých Budějovicích to bylo jiné. 

Strážníci policisté tady účastníci shromáždění upozorňovali, aby si zakryl nos i ústa. 

Tento muž odmítal. Po 10 minutách opakovaných výzev přišel zákrok.  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Policista z toho, co já vím, tak udělal všechno přesně tak jak měl, jak mu zákon ukládá 

a nezbylo mu nic jinačího než člověka, který si o to, promiňte mi, podle mého názoru 

přišel říct na to náměstí, nezbylo mu nic jinačího než toho člověka zajistit.  
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Richard SAMKO, redaktor  

Podobný příklad z Českých Budějovic a také metodiku při zákrocích dnes poslancům 

bezpečnostního výboru vysvětloval policejní prezident.  

Radek KOTEN, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost /SPD/  

Nám tam dodal poměrně velké množství důkazů, že strážníci, kteří zasahovali tak 

zasahovali přesně podle litery zákona.  

Richard SAMKO, redaktor  

Emoce vyvolaly i zákroky v Ostravě a Uherském Hradišti, u kterých byli svědky i děti 

zadržených. V obou případech šlo o lidi, kteří si odmítali nasadit roušku, předložit 

doklady a chtěli z místa odejít.  

Radek PTÁČEK, profesor lékařské psychologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v 

Praze  

Jestliže policisté naprosto ignorují, že tam je dítě, které pláče, které je v té situaci 

vyděšené, tak to je prostě jednoznačně špatně.  

Richard SAMKO, redaktor  

V obou případech se strážníci a policisté o děti postarali. Podle psychologa tady selhali 

i rodiče.  

Radek PTÁČEK, profesor lékařské psychologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v 

Praze  

Který ví, že v případě, kdy má u sebe dítě, že potenciálně ohrožuje dítě konfliktem s 

policií, anebo mu nastavuje obrázek, jak se prostě s policií jedná.  

Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta  

Máme 100 000 kontrol denně a těch přestupků zjistíme denně kolem 2600 a jenom 19 

% musíme vyřešit pokutou na místě, to znamená 2-3 případy, které jsou zveřejněny v 

televizi, odehrány na sociálních sítích, tak v žádném případě nejsou vzorkem toho 

běžného počínání občanů České republiky a běžného postupu policie.  

Richard SAMKO, redaktor  

Zákrok strážníků v Uherském Hradišti stále prověřuje státní policisté. Posouzení si 

vyžádali i záznamy městských kamer. Richard Samko Česká televize.  
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Čtvrtek, 18. března 2021 

Zdroj: ČT 24 (odkaz) 

Rubrika: Zprávy ve 12 hod. 

___________________________________________________________________________ 

Zásahy policie kvůli nedodržování opatření    

Mariana NOVOTNÁ, moderátorka  

A policejní zásahy, které se týkají právě porušování protiepidemických opatření, dnes 

řešil sněmovní bezpečnostní výbor. Jeho jednání se kvůli tomu zúčastnil i samotný 

policejní prezident Jan Švejdar. A víc informací z dolní komory opět přidá Nikola 

Reindlová. I dnes, Nikolo, zdravím tě. Jak tyto zásahy poslancům vysvětlili?  

Nikola REINDLOVÁ, moderátorka  

Pěkné poledne. My jsme mluvili s policejním prezidentem skutečně před několika málo 

minutami. On uvedl, že z pohledu policie šlo pouze o ten zákrok v Českých 

Budějovicích, také mediálně známý zákrok. Šlo o incident mezi policií a mladíkem, 

který neměl nasazenou roušku. Podle policejního prezidenta ale podle těch kontrol 

vnitřních policie vše proběhlo v pořádku. Nebylo tam žádné pochybení na straně 

policie. My jsme posléze mluvili také jiným poslancům bezpečnostního výboru, 

konkrétně Pavlem Žáčkem za ODS, který uvedl, že byť ta debata trvala delší čas dnes 

na bezpečnostním výboru, tak nakonec se výbor jednotně postavil za práci policie. 

Uvedl, že sice tyto excesy, které jsou podle něj na tom, aby se vyšetřily kontrolními 

orgány, takže jsou nejvíce mediálně vidět, zdůraznil ale tu každodenní práci policistů, 

kteří v důsledku té pandemie covidu mají samozřejmě za úkol celou řadu kontrol. 

Uvedl, že i oni podléhají emocím, ale že doposud samozřejmě ty zákroky byly podle 

něj v pořádku. To znamená, bezpečnostní výbor se za práci policie jakožto takovou 

dnes postavil. Zároveň také bezpečnostním výborem dnes prošla jedna ústavní změna 

nebo tedy byla tady jednohlasné podpora, a totiž to ústavní zakotvení možnosti nebo 

práva občanů České republiky bránit sebe nebo další osobu zbraní ve chvíli ale, jak to 

povoluje ten konkrétní daný zákon.  

Zdeněk HRABA, místopředseda, senátní ústavně právní výbor /STAN/  

Rozhodně by se nejednalo tedy o zakotvení tedy práva vlastnit střelnou zbraň nebo 

chladnou zbraň, to určitě nechává dál novela tedy na zákonodárci a úpravy prostým 

zákonem, ale posiluje určitým způsobem tedy možnost člověka mít u sebe něco, čím 

by se mohl efektivně bránit.  

 

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=88592417
https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=88592417
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Středa, 17. března 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Společnost/ Zprávy 

Autor: ČTK 

___________________________________________________________________________ 

Od vypuknutí pandemie řešili strážníci 1102 přestupků kvůli covidu 

Českobudějovičtí městští strážníci řešili od loňského března 1102 přestupků podle 

krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. V pátek uplyne rok od 

vyhlášení zákazu vycházení bez zakrytého nosu a úst kvůli výskytu koronaviru. Za 

posledních 12 měsíců řešili policisté i strážníci podobné přestupky i v jiných jihočeských 

městech. 

„Nejčastěji se jednalo o absenci ochrany dýchacích cest, zákaz pití alkoholu na veřejnosti 

nebo zákaz volného pohybu osob a zákaz nočního vycházení. V pátek 19. března uplyne 

rok od vyhlášení zákazu vycházení kvůli výskytu koronaviru bez pokrývky nosu a 

úst," uvedla ke statistice přestupků mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková. 

V posledních dnech navíc radnice musela řešit situaci související s předzahrádkami 

restaurací především v okolí náměstí. Zjistila, že se v těchto místech schází větší 

množství lidí. „Předzahrádka je součástí provozovny a tam je vstup veřejnosti zakázán. 

Situace se vyhrotila tak, že jsme museli přikročit i k okamžitým výpovědím restauračních 

předzahrádek v centru města, kde se porušovala nařízená opatření," uvedl 

českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). Dodal, že podle pokynů ministerstva 

vnitra je v současných dnech provoz předzahrádek zakázán. 

V Písku evidují nárůst množství přestupků opatření proti koronaviru od loňského 

podzimu. „Lidé nejčastěji porušovali nařízení týkající se omezení sdružování většího 

počtu lidí, nošení roušek, zákazu nočního vycházení nebo otevírání provozoven, které 

měly mít zavřeno," uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Takových případů 

bylo podle ní loni 380. Letos městská police řešila 316 událostí, které se týkaly 

porušování krizových opatření. 

Strážníci v Táboře řešili stovky podobných událostí. Přesnou statistiku v tomto směru 

městská policie nevede. Strážníci předali ke správnímu řízení 12 případů. Týkaly se 

porušení opatření, jako je nošení ochrany úst, otevření provozovny nebo omezení 

pohybu lidí ve dne i v noci. 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/30519-od-vypuknuti-pandemie-resili-straznici-1102-prestupku-kvuli-covidu.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/30519-od-vypuknuti-pandemie-resili-straznici-1102-prestupku-kvuli-covidu.html
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Středa, 17. března 2021 

Zdroj: Týdeník policie (odkaz) 

Rubrika: Události 

Autor: Mgr. Věra Školková, MP České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Za volantem neosvětleného BMW na sídlišti Máj v Českých 

Budějovicích seděl šestnáctiletý chlapec 

V neděli večer odhalila hlídka městské policie teprve šestnáctiletého řidiče osobního 

vozidla, který se projížděl po sídlišti Máj v Českých Budějovicích bez zapnutých světel. 

Jedoucí vozidlo zn. BMW strážníci spatřili v neděli 14. března v sedm hodin večer v ulici 

J. Bendy. Vozidlo proto následně zastavili a mladého muže sedícího za volantem vyzvali 

k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Těch se však nedočkali. 

Šestnáctiletý mladík ze Slovenska totiž ještě žádné řidičské oprávnění nevlastnil. Vedle 

něj na místě spolujezdce seděl patnáctiletý chlapec. Mladík se strážníkům svěřil, že měl 

spolu s kamarádem v úmyslu vozidlo pouze přeparkovat. 

Případ si na místě převzala přivolaná hlídka Policie ČR. Dalším šetřením případu se 

budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
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Středa, 17. března 2021 

Zdroj: Právo  

Rubrika: Titulní strana, pokračování str. 4 

Autor: Radim Vaculík 
_________________________________________________________________________ 

Hamáček: Naštvanost je veliká, ale musíme vydržet    

- Veřejně jste se zastal policistů strážníků, kteří zasahovali při medializovaných 

incidentech na ulicích v Ostravě, Uherském Hradišti či Českých Budějovicích proti 

lidem kvůli jejich odmítnutí nosit povinně roušky.  

Ano, zastal jsem se jich. Zákon platí jak pro policii, tak pro občany. A pokud někdo 

poruší zákon, tak za to samozřejmě následuje postih. Určitě je potřeba ty zásahy 

prověřit, na druhou stranu je nutné se podívat na všechny okolnosti těch zásahů. 

Znovu říkám, že dokud někdo těm policistům neprokáže, že porušili zákon, tak za 

nimi stojím, protože oni jsou pod obrovským tlakem.  

- Tyto incidenty ukazují, že lidé už jsou vážně naštvaní?  

Ale drtivá většina lidí ta opatření respektuje, chovají se slušně a nejsou s nimi žádné 

problémy, za což jim děkuju. A pak je tady pár jedinců, kteří se tak nechovají, celá řada 

z nich provokuje, dělá to naschvál, natáčí si to na videa. Někteří jsou profesionální 

provokatéři, kteří sbírají sledovanost a lajky.  

- Máte informace, že tam figurují profesionální provokatéři?  

Třeba Jana Peterková (bývalá reportérka TV Nova, pozn. red.), která byla při incidentu 

v Českých Budějovicích, je profesionální provokatérka. Na tu to stoprocentně platí.  

- V lidech ale ty zásahy vyvolávají silné a různé emocionální reakce.  

Když to zkusím zjednodušit, tak soudný člověk, kterého policista vyzve, ať si nasadí 

roušku, si ji nasadí.  

- Mě ale překvapilo, jak dlouho reakce těch policistů trvala, třeba až po patnácti 

minutách diskuse.  

Dobře, ale na druhou stranu to ukazuje, že policisté se snaží vyčerpat všechny možnosti 

toho člověka přesvědčit, a když už to opravdu nejde, tak zasáhnou. To jim spíš slouží 

ke cti, že se opravdu snaží tu věc vyřešit domluvou.  

- Sám jste uvedl, že i ti policisté jsou pod tlakem a že to pro ně není jednoduché, 

protože ani oni nepočítali, že budou tak dlouho hlídat lidi a kontrolovat vládní opatření.  

Samozřejmě, ale s tím nepočítal nikdo. Je to obrovská zátěž pro všechny, i pro policisty. 

Ale znovu říkám, že drtivá většina obyvatel to chápe, opatření dodržuje, a za to jim patří 

obrovský dík.  

https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
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Úterý, 16. března 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu/ Českobudějovicko 

Autor: der 

___________________________________________________________________________ 

Zákrok na náměstí prověří, za policisty stojí i ministr    

České Budějovice – Odbor vnitřní kontroly se bude zabývat sobotním zákrokem 

policisty, který na českobudějovickém náměstí rázně zpacifikoval mladíka bez roušky. 

Podle prvotních informací ale nic nenasvědčuje tomu, že by muž zákona pochybil. 

Postavil se za něj i ministr vnitra Jan Hamáček. "Policie musí postupovat podle zákona 

a občané musí dodržovat zákony. Pokud kdokoli z této premisy uhne, tak musí být 

potrestán," uvedl na včerejším brífinku. Incident na místě zachytila a následně zveřejnila 

na svém facebookovém profilu jedna z přihlížejících. Policisté v centru Českých 

Budějovic opakovaně mladého muže vyzývali, aby si nasadil roušku, poté, co jim několik 

minut vzdoroval, jej jeden se strážců zákona povalil na zem a spoutal. Zadržena byla i 

žena, která stejným výzvám tvrdošíjně oponovala.  

 

Čtvrtek, 18. března 2021 

Zdroj: Právo  

Rubrika: strana 23 

Autor: Lucie Kándlová 

___________________________________________________________________________ 

V BMW se projížděl 16letý    

"Jedu pouze přeparkovat." Tak vysvětloval jízdu teprve šestnáctiletý mladík ze 

Slovenska, který se společně se svým patnáctiletým kamarádem projížděl před několika 

dny po českobudějovickém sídlišti Máj v osobním autě BMW.  

Hlídka městských strážníků zastavila auto při běžné kontrole v ulici J. Bendy, protože 

nesvítilo. Policie se bude tímto případem zabývat.  

 

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=58186792
https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=58186792
https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
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Pondělí, 15. března 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES 

Rubrika: Události 

Autor: Jakub Bartoš 

___________________________________________________________________________ 

Mladík bez roušky skončil na stanici  

České Budějovice 

Několik hlídek městské i státní policie zaměstnala v sobotu odpoledne skupina lidí v 

centru Českých Budějovic. Celý incident zachytila kolemjdoucí žena, včetně situace, 

při které jeden z policistů zakročil proti mladíkovi. Ten si totiž odmítal nasadit roušku. 

K tomu došlo poté, co dostal hned několik výzev, aby tak učinil. Hlídky nakonec zajistily 

dvě osoby, které podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové opakovaně neuposlechly 

výzvy.   

 

Pondělí, 15. března 2021 

Zdroj: Hitrádio Faktor 

Rubrika: Zprávy v 17:00 hod. 

___________________________________________________________________________ 

Sobotní policejní zákrok na českobudějovickém náměstí Přemysla 

Otakara II. bude vyšetřovat odbor vnitřní kontroly    

Pavel FERENČÍK, moderátor  

Sobotní policejní zákrok na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. bude 

vyšetřovat odbor vnitřní kontroly. Informoval o tom policejní mluvčí Jiří Matzner. Podle 

něj zatím nic nenasvědčuje tomu, že by policista ve svém jednání proti mladíkovi 

porušujícím vládní opatření nějak pochybil. Celou situaci zachytila na video jedna z 

kolemjdoucích.  

 

 

https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
http://radnice/files/monitoring-tisku/20210315.html#clanek5
https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
https://tydenikpolicie.cz/za-volantem-neosvetleneho-bmw-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-sedel-sestnactilety-chlapec/
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Pondělí, 15. března 2021 

Zdroj: Blesk.cz (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Krimi 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Policista tvrdě srazil mladíka v Budějovicích: Odmítal si nasadit 

roušku    

Budějovické náměstí Přemysla Otakara II. se stalo dějištěm incidentu kvůli nenasazené 

roušce. Události v sobotu odpoledne zachytila na mobilní telefon jedna z přihlížejících. 

Dvě osoby byly zadrženy, hrozí jim pokuta ve správním řízení.  

V zadržení mladíka a ženy se zvrhla slovní výměna mezi lidmi a policií na historickém 

náměstí v centru Českých Budějovic. Incident si natáčelo několik svědků, videa poté 

začala kolovat po sociálních sítích.  

K událostem došlo v sobotu po 16:00. Na místě zasahovaly hlídky městské i státní 

policie. Video začíná okamžikem, kdy policie ve vyšším počtu komunikuje s mladíkem, 

který si odmítal i po opakovaných výzvách zakrýt dýchací cesty, jak to nařizují platná 

opatření vlády proti šíření koronaviru.  

Když mladíka po několika minutách, co probíhala výměna názorů, policie obklíčila, 

jeden z nich se na něj vrhl a chvatem ho porazil na zem. Následně byl mladík zadržen. 

Podle webu budejckadrbna.cz policie odvedla i 36letou ženu. Na tu žádný chvat použit 

nebyl.  

"Po 16:00 na místě zakročovali budějovičtí policisté, když dvě osoby neuposlechly výzvy 

k nasazení roušky. Tyto osoby byly zajištěny a předvedeny na obvodní oddělení k 

dalším úkonům. Poté byly propuštěny," řekla pro Blesk mluvčí jihočeské policie 

Štěpánka Schwarzová s tím, že případem se nadále zabývá městská policie jako 

přestupkovým jednáním.  

Věc by podle mluvčí měla být postoupena městu do správního řízení, o případném 

trestu by pak tedy rozhodoval magistrát města.  

 

  

https://www.blesk.cz/clanek/672306/policista-tvrde-srazil-mladika-v-budejovicich-odmital-si-nasadit-rousku
https://www.blesk.cz/clanek/672306/policista-tvrde-srazil-mladika-v-budejovicich-odmital-si-nasadit-rousku
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Pondělí, 15. března 2021 

Zdroj: Echoprime.cz (odkaz) 

Rubrika: Komentáře 

Autor: Daniel Kaiser 

___________________________________________________________________________ 

Do českých ulic se vrátil policista bijec    

Někdo řekne, že v časech boje s pandemií to je detail. Ale od 1. března se nám na ulicích 

českých, moravských a slezských měst množí incidenty, při nichž policie vládní rozkaz 

o "zakrytí dýchacích cest" vymáhá nevídaně brutálním způsobem. Po Berounu, Ostravě 

nebo Uherském Hradišti přibyly na mapu brutálních zákroků policie v sobotu České 

Budějovice.  

Někdo řekne, že v časech boje s pandemií to je detail. Ale od 1. března se nám na ulicích 

českých, moravských a slezských měst množí incidenty, při nichž policie vládní rozkaz 

o "zakrytí dýchacích cest" vymáhá nevídaně brutálním způsobem. Po Berounu, Ostravě 

nebo Uherském Hradišti přibyly na mapu brutálních zákroků policie v sobotu České 

Budějovice.  

Mladík bez roušky byl na náměstí nejprve obklíčen skupinou státních policistů i 

městských strážníku. Příslušník Policie ČR mladíka po několika neúspěšných výzvách, 

ať si nasadí roušku, prudce chytl pod krkem a strhl k zemi, zaklekl mu krk způsobem, 

jaký loni v létě "proslavil" amerického policistu při zákroku proti Georgi Floydovi. V 

České republice je přitom pravděpodobnost, že by civil měl u sebe zbraň, oproti 

Americe naprosto zanedbatelná. Další policista svého zasahujícího kolegu podpořil tím, 

že mladíkovi přišpendlenému k dlažbě ještě šlápl na nohy. Na záběrech, které kolují po 

sociálních sítích, je zřetelně slyšet, jak třetí policista ženě protestující proti způsobu, 

jakým policie nakládá s jejím kamarádem, odpovídá: "Držte hubu."  

Najde se hodně lidí, kteří odpor nosit roušku považují v přítomnosti policie za provokaci 

a policistu následně za větší oběť než jeho oběť. Máme koneckonců pandemii, vládu, 

která vydává nějaké rozkazy, ať si o nich policista myslí, co chce, musí je vymáhat. 

 

 

https://echoprime.cz/a/SMKqy/do-ceskych-ulic-se-vratil-policista-bijec
https://echoprime.cz/a/SMKqy/do-ceskych-ulic-se-vratil-policista-bijec
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I když ale vypustíme diskusi o tom, že některá nařízení jsou prokazatelně nesmyslná – 

u povinnosti nosit roušku to minulý týden ve sněmovně na dotaz poslance ODS 

Munzara připustil sám ministr Blatný –, i kdybychom si představili nějakou supermutaci, 

která přeskočí z člověka na kolemjdoucího, ačkoliv do takové čínský koronavirus ještě 

nezmutoval, pořád tu zůstává zásada přiměřenosti.  

Tou se policista při výkonu svého povolání musí řídit, dokonce i za nouzového stavu. 

Nasazovat kravatu, mlátit hlavou o chodník lidem, kteří ani nemají možnost bránit se, 

protože jim hrozí paragraf o násilí proti úřední osobě, patří do policejního státu. V 

demokratickém státě, aspoň za starého normálu, by za každý takový zákrok padla jedna 

hlava krajského policejního ředitele.  

Pokud k tomu, co se od 1. března začíná stávat normou, mlčí Policejní prezidium, 

ministr vnitra, vláda, škodí všichni rukou společnou oné většině českých policistů, kteří 

se zatím celý ten těžký rok chovali lidsky a často i s obdivuhodnou empatií. Ohrožují 

dobrou pověst policejního sboru, která se pomalu začala rodit před třiceti lety.  

 

Řetězec násilných excesů proti lidem bez roušky pak v neposlední řadě ohrožuje i 

pověst politické třídy. Skoro žádný poslanec tzv. demokratické opozice, o těch vládních 

nemluvě, neměl zatím potřebu se k násilí proti občanům vyjádřit, říci něco ve smyslu: 

Ať si o zákazech v této těžké době myslíme, co chceme, tohle se nedělá, jsme snad 

všichni lidi. Na lidské ohledy se, pokud mi něco neuniklo, v poslední době politici napříč 

stranami odvolávali, jen když dav lidí přišel hulákat domů pod okna ministrům 

Hamáčkovi, Blatnému, Plagovi. Je to nebezpečná profesní slepota.  
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Pondělí, 15. března 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu/ Českobudějovicko 

Autor: Antonín Hříbal, Radka Doležalová 

___________________________________________________________________________ 

Hamáček se postavil za tvrdé zásahy policistů    

Nenasazené roušky měli lidé o víkendu v Českých Budějovicích i Jindřichově 

Hradci. V krajském městě například policisté zaznamenali 25 přestupků, tedy 

nenasazené roušky a porušení omezení volného pohybu. Zasahovala městská i 

státní policie, ministr vnitra Jan Hamáček se za zásah policistů postavil. 

„Policisté i občané musí dodržovat zákony. To je základní premisa, pokud kdokoli 

někam z této premisy uhne, musí být potrestán,“ uvedl Hamáček s tím, že prověřují 

zásahy policie. „Stojím o to, když dojde k nějakému porušení zákona ze strany policie, 

tak aby to bylo potrestáno. Dokud ale nebude těmto policistům cokoli dokázáno, tak 

za nimi plně stojím,“ uzavřel ministr vnitra. 

Vyjádření policejního mluvčího Jiřího Matznera 

„V Jindřichově Hradci byl v sobotu zadržen pán, který byl místní, a proto byl na 

demonstraci vpuštěn. Přišel s rouškou, ale později si ji sundal a křičel i na ostatní 

účastníky, aby si roušku sundali. Policisté ho několikrát vyzvali, aby toho zanechal. 

Neuposlechl, tak policisté museli zjednat právní stav, takže pán byl zajištěn, protože 

pokračoval v protiprávním jednání. Byl eskortován na obvodní oddělení. Dopustil se 

přestupku. 

Budějovice jsou stejný případ. Nejprve situaci na náměstí řešili strážníci. Zaznamenali 

skupinku lidí, kteří likvidovali květiny v betonových květináčích a házely petardy. Na 

místě byl i dvacetiletý muž, který vůbec nereagoval, neměl roušku. Strážníci městské 

policie přivolali PČR. Muž nezareagoval ani na výzvy policistů. Nechtěl si vzít roušku ani 

prokázat svoji totožnost. Nijak nekomunikoval. Policisté ho museli zajistit, zjistit 

totožnost. 

Lidé se podivují nad tím, jak byl zákrok rychlý. Ano byl rychlý a je to tak v pořádku. 

Rychlým zákrokem chrání policista život a zdraví jak občana, tak policistů. Když policista 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/hamacek-se-postavil-za-tvrde-zasahy-policistu-20210315.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/hamacek-se-postavil-za-tvrde-zasahy-policistu-20210315.html
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vydá výzvu, je občan povinen uposlechnout. Stěžovat si občan může, ale až potom. 

Policisté musí předpokládat veškeré nebezpečí a situaci nepodceňovat.  Dvacetiletý 

mladík byl eskortován. Byla předvedená ještě jedna žena, protože nechtěla prokázat 

totožnost. 

Všechny zákroky se prověřují odborem vnitřní kontroly. Zatím nic nenasvědčuje tomu, 

že by policista něco porušil. Z místa jsou dobré záznamy z kamer.“ 

 

Pondělí 15. - Pátek 21. března 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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