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POLICIE VE ŠKOLE
Žák a jeho zákonný zástupce (2)

V předcházejícím příspěvku v UN č. 10/2022 jsem uvedl, že 
 v případech, kdy policie vyslýchá ve škole žáky, má nezletilý žák 
nebo student právo na svého zákonného zástupce. Zákonným 
zástupcem dítěte mohou být jeho biologičtí rodiče, osvoji-
telé jako rodiče, opatrovník ustanovený státním zástupcem 
(při trestním řízení), opatrovník určený soudem (v občanském 
řízení), jiný opatrovník , hrozí -li nebezpečí z prodlení (například 
pedagog), poručník, ředitel zařízení. V tomto příspěvku nastí-
ním práva pěstounů a pečujících osob. V další části se zmíním 
o prokazování příslušnosti k policii a potřebě odborného vzdě-
lání policistů pracujících se žáky nebo studenty.

N
emůže -li o dítě osobně pečovat 
žádný z rodičů , ani poručník, 
může soud svěřit dítě do osobní 
péče pěstounovi.1 Pěstoun při 

výchově dítěte vykonává přiměřeně 
povinnosti a práva rodičů. Je povinen 
a oprávněn rozhodovat jen o běžných 
záležitostech dítěte, v těchto záležitos-
tech dítě zastupovat a spravovat jeho 
jmění. Má povinnost informovat rodiče 
dítěte o jeho podstatných záležitos-
tech.2 Účast osoby mladší 15 let a osoby 
mladistvé na vyšetřování protiprávní 
činnosti já nepovažuji za běžnou záleži-
tost dítěte. Občanský zákoník uvádí, že 
rodiče mají vůči dítěti povinnosti a prá-
va vyplývající z rodičovské odpovědnos-
ti, s výjimkou práv a povinností, které 
zákon stanoví pěstounovi, ledaže soud 
z důvodů hodných zvláštního zřetele 
rozhodne jinak.3 Z uvedeného vyplývá, 
že jedině soud může rozhodnout, zda 
pěstoun bude v řízení s osobou mladší 
18 let zákonným zástupcem a může 
zastupovat dítě, které má v pěstoun-
ské péči. Také soud z důvodů hodných 
zvláštního zřetele může rozhodnout, 
zda rodiče budou pěstounem informo-
váni o jejich dítěti (např. že s mladist-
vým probíhá trestní řízení).4

Může se stát, že dítěti zemřou oba ro-
diče. O dítě projeví zájem blízká osoba 
(např. teta, babička) a chce se o dítě 
starat. Nebo se může stát, že nemůže 
o dítě osobně pečovat žádný z rodičů , 
ani poručník, tak ve všech těchto přípa-
dech může soud svěřit dítě do osobní 
péče jiného člověka (dále jen „pečující 
osoba“).5 Pokud rodiče žijí, tak jim soud 
podle možnosti uloží povinnost platit 
výživné. Povinnosti a práva pečující 

1 § 958 odst. 1 občanského zákoníku
2 § 966 odst. 2 občanského zákoníku
3 § 960 odst. 1 občanského zákoníku
4 § 960 odst. 2 občanského zákoníku
5  Srov. § 953 odst. 1 občanského zákoníku

osoby vymezí soud; jinak se přiměřeně 
použijí ustanovení o pěstounství.6

Obecně tedy pečující osoba je povinna 
a oprávněna rozhodovat jen o běžných 
záležitostech dítěte a v těchto záleži-
tostech dítě zastupovat. Obecně tedy 
pečující osoba nemůže vystupovat jako 
zákonný zástupce mládeže při šetření 
protiprávní činnosti. Pokud ale soud vy-
mezí práva a povinnosti pečující osoby 
jako u rodičů, mohou vystupovat jako 
zákonní zástupci mládeže, dítěte.

Při provádění všech úkonů, tedy i ve 
škole nebo školském zařízení je poli-
cista povinen prokázat svou přísluš-
nost k policii služebním stejnokrojem, 
služebním průkazem nebo odznakem 
policie, na kterých musí být zřetelně vi-
ditelné identifi kační číslo.7 Zákon ještě 
umožňuje jednu možnost, jak prokázat 
příslušnost k policii: policista ústně pro-
hlásí „POLICIE“. Domnívám se, že takový 
způsob prokázání se k policii by akcep-
toval z ředitelů škol málokterý.

Obecně lze říci, že služební stejnokroj 
(policejní uniformu) nosí policisté 
obvodních (místních) oddělení nebo 
dopravních inspektorátů, kteří většinou 
šetří přestupky. Civilní oděv většinou 
nosí příslušníci SKPV8, kteří šetří trestné 
činy. Někdy nosí civilní oděv policisté 
obvodních oddělení.

V případě pochybností, zda do školy 
vstoupil skutečný policista či podvodník 
vydávající se za policistu, má ředitel 
školy či odpovědný pracovník školy 
možnost ověřit si telefonicky totožnost 
policisty u pracoviště, které dotyčný po-
licista uvedl při příchodu do školy.

6 § 955 občanského zákoníku
7 § 12 zák. č. 273/2006 Sb., o Policii České 

republiky
8 Služby kriminální policie a vyšetřování

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 
mimo jiné stanoví, že příslušníci policej-
ních orgánů působící v trestních věcech 
mládeže musí mít zvláštní průpravu pro 
zacházení s mládeží.9 Příslušníci Policie 
ČR, kteří se specializují na objasňování 
protiprávních činů páchaných mládeží 
(tj. osobami mladšími než 18 let) a trest-
né činnosti páchané na mládeži, absolvu-
jí specializační nebo kvalifi kační kurzy.10

Po absolvování specializačních kurzů, 
kterými si policisté zvyšují svou odbor-
nost, obdrží certifi kát o absolvování 
kurzu. Tento certifi kát (potvrzení) 
o zvláštní průpravě pro zacházení s mlá-
deží opravňuje policistu prověřovat 
a vyšetřovat trestnou činnost mládeže, 
tzn. že mohou provádět výslechy nebo 
podání vysvětlení žáků ve školách.

V případě, že policista neabsolvoval 
žádný vzdělávací program zaměřený na 
zvláštní průpravu pro zacházení s mlá-
deží a provede výslech nebo podání vy-
světlení osoby mladší patnácti let nebo 
osoby mladistvé, znamená to, že tento 
výslech/podání vysvětlení obecně ne-
bude možné brát u soudu jako důkaz, 
protože se jedná o nezákonně získaný 
a zajištěný důkaz. Ve svém důsledku by 
to mohlo znamenat, že osoba obžalova-
ná by mohla být zproštěna viny. Existuje 
výjimka u mladistvých osob, kdy poli-
cejní orgán není specialista na mládež, 
a může provést úkony trestního řízení 
(např. výslech), kterých se účastní  mladi-
ství, a vše bude v souladu se zákonem.11

Je to v případech, kdy nelze zajistit 
specialistu a provedení úkonu nelze od-
ložit. Obě tyto podmínky (absence spe-
cialisty a úkon nelze odložit) musí být 
splněny současně. Tato výjimka neplatí 
u osob mladších patnácti let.

V příštím příspěvku se budu zabývat vy-
rozumíváním zákonných zástupců žáka 
v případech, kdy do školy přijde policie 
za žáky.
 9 § 3 odst. 8 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnic-

tví ve věcech mládeže
10  Bližší podrobnosti v knize Policie ve škole, 

2. vydání
11 § 41 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnic-

tví ve věcech mládeže

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.,
specialista na trestní 
právo mládeže, 28 let 
praxe u Policie ČR 
jako kriminalista, 
vyšetřovatel, učitel 
práva a vedoucí pra-
covník
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