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Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.,
specialista na trestní prá-
vo mládeže, 28 let praxe 
u Policie ČR jako krimi-
nalista, vyšetřovatel, 
učitel práva a vedoucí 
pracovník

POLICIE VE ŠKOLE
Právní úprava spolupráce škol s Policií ČR

Spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 
šetření protiprávního jednání žáků nebo studentů prakticky 
neřeší žádný zákon nebo vyhláška. MŠMT v dávné minulosti 
spolupráci škol s Policií ČR upravovalo interním pokynem, který 
lze dosud nalézt na webových stránkách MŠMT, ale z mého 
pohledu se jedná o „mrtvý“ předpis pro jeho neaktuálnost. 
Ministerstvo vnitra se snaží řešit spolupráci se školami svým 
interním předpisem, který ale není pro školy právně závazný.

V
 zákoně č. 273/2008 Sb., o Po-
licii České republiky , je pouze 
obecná zmínka o spolupráci 
se školami1: „Policie při plnění 

svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými 
silami, bezpečnostními sbory a dalšími 
orgány veřejné správy, jakož i s práv-
nickými a fyzickými osobami.“

Škola je právnickou osobou, a tedy Po-
licii ČR poskytuje součinnost v případě 
potřeby. Ředitele školy by měli policisté 
seznámit s předmětem policejního úko-
nu (výslech, předvolání, předvedení, za-
tčení, vazba, pátrání po osobách, zadr-
žení apod.) včetně důvodů, jež k němu 
vedou. Žádný právní předpis nestanoví, 
že by policisté měli seznamovat ředitele 
školy s důvody policejního úkonu. Do-
mnívám se však, že ředitelé by alespoň 
měli vědět, z jakého důvodu se bude 
provádět výslech žáka ve škole.

Od roku 2003 nevydalo MŠMT žádný 
aktualizovaný metodický pokyn týkající 
se problematiky spolupráce škol a škol-
ských zařízení s Policií ČR.

Spolupráci škol s Policií ČR dříve řešil po-
kyn MŠMT č. 25 884/2003-24 Informace 
o spolupráci předškolních zařízení, 
škol a školských zařízení s Policií ČR při 
prevenci a při vyšetřování kriminality 
dětí a mládeže a kriminality na dětech 
a mládeži páchané, který byl dohleda-
telný na stránkách MŠMT do roku 2016 
a působil již v té době archaicky vzhle-
dem k výrazným legislativním změnám, 
ke kterým došlo od doby jeho vydání. 
Ještě dnes některé školy mají tento po-
kyn v papírové podobě a čerpají z něho 
podklady např. pro zpracování plánu vý-
chovných poradců. Z nepochopitelných 
důvodů se tento zastaralý pokyn znovu 
objevil na stránkách MŠMT koncem 
roku 2021.

Stejně tak materiál MŠMT „Využití 
právních opatření při řešení problémo-

1 § 14 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky

vého chování žáků na školách“ 2 z úno-
ra 20143 spolupráci škol a školských zaří-
zení s policií vůbec neřeší, i když MŠMT 
v úvodu uvádí:

„Při řešení problémů spojených s riziko-
vým chováním žáků na základních ško-
lách je velmi důležitá nejen součinnost 
rodičů a všech pracovníků školy, výchov-
ného poradce, školního metodika pre-
vence, školního psychologa či školního 
speciálního pedagoga (pokud na škole 
pracují), ale také dalších orgánů a insti-
tucí, kterých se tato problematika týká 
(orgánů sociálně-právní ochrany dětí – 
OSPOD, dětských a dorostových lékařů, 
středisek výchovné péče, pedagogic-
ko-psychologických poraden, orgánů 
činných v trestním řízení, Policie ČR
a dalších).“

Je škoda, že odpovědní pracovníci z Mi-
nisterstva vnitra a MŠMT dosud neupra-
vili společně vypracovaným metodickým 
pokynem spolupráci policie se školami 
a školskými zařízeními. Pro postup po-
licistů s mládeží byl vydán Pokyn poli-
cejního prezidenta č. 268/2020, ale ten 
je právně závazný pouze pro Policii ČR
a není právně závazný pro pedagogické 
pracovníky. Pokud by se tedy policisté 
ve škole nebo školském zařízení dovolá-
vali na výše uvedený pokyn, pedagogič-
tí pracovníci nemusí brát žádný zřetel 
na tento pokyn, který je pouze interní 
záležitostí policie.

V roce 2016 byl publikován na stránkách 
MŠMT4 Metodický pokyn ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy k pre-
venci a řešení šikany ve školách a škol-
ských zařízeních , ve kterých je pouze 

2 Dostupné z: www.msmt.cz/vzdelavani/
zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opat-
reni-pri-reseni-problemoveho-chovani

3 Pokud odhlédneme od toho, že některé 
zákony (o přestupcích, o návykových lát-
kách) zde uvedené jsou zrušeny a řada 
z nich je novelizována.

4 Dostupné z: www.msmt.cz/vzdelavani/
socialni-programy/metodicke-dokumenty-
-doporuceni-a-pokyny

nastíněna spolupráce škol a školských 
zařízení s Policií ČR a schází zde kon-
krétní kroky spolupráce.

Z uvedeného vyplývá, že neexistuje 
zákon nebo pokyn refl ektující současný 
právní stav v oblasti spolupráce škol 
s Policií ČR.

Právní úprava vyžadování 
pomoci Policii ČR
Je nesporné, že je veřejným zájmem 
a také v zájmu ochrany dětí, aby v přípa-
dě podezření z nezákonné činnosti byla 
tato řádně vyšetřena, byl zjištěn pacha-
tel a případně byl zákonným způsobem 
potrestán , nebo byla na něho uplatněna 
jiná výchovná či ochranná opatření. Vy-
žadování policejní pomoci od fyzických 
nebo právnických osob upravuje zákon 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republi-
ky: „Policista je v rozsahu potřebném 
pro splnění konkrétního úkolu policie 
oprávněn požadovat od orgánů a osob 
věcnou a osobní pomoc… Tyto orgány 
a osoby jsou povinny požadovanou po-
moc poskytnout…“ 5

Věcná pomoc školy pro policii spočívá 
v poskytnutí vhodné místnosti pro vý-
slech žáka. Vhodná místnost k výslechu je 
taková, kde policisté nebudou u výslechu 
rušeni. Může se jednat klidně i o knihov-
nu, kabinet či šatnu uklízečky apod.

Osobní pomoc školy spočívá v poskyt-
nutí pracovníka školy, např. výchovné-
ho poradce nebo metodika prevence, 
k osobní účasti na výslechu žáka nebo 
podání vysvětlení. Obecně platí, že 
u výslechu žáka nemůže být přítomen 
pouze policista nebo policisté a je tře-
ba, aby  zde byla přítomna i další osoba, 
např. zákonný zástupce žáka, pracovník 
 OSPODu nebo pedagogický pracovník. 
Z uvedeného vyplývá, že i kdyby měl je-
den z přítomných policistů pedagogické 
vzdělání, stejně musí být u výslechu pří-
tomen pedagogický pracovník ze školy.6

Jakou úlohu a práva má přítomný pe-
dagog u výslechu žáka, uvedu ve svých 
dalších příspěvcích.

5 § 18 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky

6 Právní důvody uvádím v knize Policie ve 
škole .
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