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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
Poskytování informací o policejním šetření

V případě, že se zákonný zástupce žáka nedostaví k  podání 
vysvětlení ve škole, po škole žádá informace, co jeho dítě 
řeklo ve škole, zda je v postavení svědka nebo podezřelého, 
zda něco neprovedlo apod. Učitelé jsou v nezáviděníhodné 
situaci, neboť byli policií poučeni o povinnosti mlčenlivosti 
k probíhajícímu šetření. V příspěvku nabízím řešení, jak se 
tomuto dilematu vyhnout.

P
olicie ČR většinu šetření protipráv-
ní činnosti týkající se dětí provádí 
ve škole nebo školském zařízení. 
Policie ze zákona1 musí poučit 

pedagogy o tom, že nesmějí zveřejnit 
informace umožňující zjištění totož-
nosti osoby, proti které se vede trestní 
řízení, poškozeného, zúčastněné osoby 
a svědka.2

Nejenže tyto informace nemohou zve-
řejnit, ale nesmějí je nikomu dále po-
skytnout, pokud jejich poskytnutí není 
nutné k vyšetření případu. Např. policie 
hledá žáka vysokého 185 až 195 cm, pan 
ředitel uvede, že by se mohlo jednat 
o jednoho žáka z deváté třídy (tj. 1. in-
formace umožňující zjistit přibližnou 
totožnost žáka), pan ředitel informuje 
paní třídní učitelku, tzn. dále poskytuje 
informaci, paní učitelka sděluje, že se 
jedná o žáka XY (2. informace umož-
ňující zjistit totožnost žáka). Takový 
postup je správný.

Povinnost mlčenlivosti platí pro pe-
dagogické pracovníky, pokud policie 
postupuje podle zákona o policii, a po-
licisté vyzvou pedagogy, aby zachovali 
mlčenlivost o probíhajícím šetření, ať 
přestupku nebo trestného činu.

Trestní řád výslovně chrání soukromí 
a osobní život mládeže. Nikdo nesmí 
v souvislosti s trestným činem spácha-
ným na poškozeném jakýmkoli způso-
bem zveřejnit informace umožňující 
zjištění totožnosti poškozeného, který 
je osobou mladší 18 let.3 Takovou in-
formací je například sdělení: „…u nás 
ve škole zbili jednoho žáka, už tak je 
to chudák, od narození kulhá na jednu 
nohu…“ Pedagog poskytl informaci, 
která vede ke zjištění totožnosti po-
škozeného žáka, jiné osobě, které je 
známo, že do školy chodí chlapec od 
sousedů, který kulhá od narození, a zná 
jeho jméno.

1 Podle trestního řádu nebo zák. 
č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

2 § 8a odst. 1 trestního řádu
3 § 8 b odst. 2 trestního řádu

Při porušení zákazu zveřejňovat infor-
mace hrozí osobě, která tento zákaz, 
resp. výzvu policie neuposlechla, ulože-
ní pořádkové pokuty do výše 50 000 Kč.4

Ještě bych chtěl upozornit na jeden 
nešvar, se kterým jsem se setkával nejen 
ve školách, aktuální je i dnes. Řada lidí 
nectí presumpci neviny. Trestní řád ji 
defi nuje takto: „Dokud pravomocným 
odsuzujícím rozsudkem soudu není vina 
vyslovena, nelze na toho, proti němuž 
se vede trestní řízení, hledět, jako by byl 
vinen.“5

Tato defi nice se mi zdá pro občana 
trochu složitá a lépe ji vystihuje Listi-
na základních práv a svobod: „Každý, 
proti němuž je vedeno trestní řízení, 
je považován za nevinného, pokud 
pravomocným odsuzujícím rozsudkem 
soudu nebyla jeho vina vyslovena.“6

Pravomocný rozsudek je takový (hodně 
zjednodušeně řečeno), proti kterému se 
již nelze odvolat.

I když policie vyslýchá podezřelého, po-
tenciálního pachatele, neznamená to, 
že je skutečným pachatelem. V případě, 
že pachatele policie obviní z trestného 
činu nebo státní zástupce před soudem 
obžaluje pachatele, stále na pachatele 
hledíme jako na nevinného.

Může se třeba stát, že „pachatel“ 
jednal v nutné obraně, a pak se z „pa-
chatele“ stane skutečná oběť trestné-
ho činu. Policejní orgán nehledá jen 
skutečnosti svědčící proti osobě, ale
i skutečnosti svědčící v její prospěch. 
Jediným, kdo může rozhodnout, že je 
člověk vinen, je soud. Nikdo jiný tohle 
říct nemůže, ani policista, státní zá-
stupce nebo politik.

Ze své policejní praxe vím, že celá řada 
rodičů z osobních a pracovních důvodů 
se nezúčastňuje podání vysvětlení svého 
potomka. Mají důvěru ve školu nebo 

4 § 66 odst. 1 trestního řádu
5 § 2 odst. 2 trestního řádu
6 Čl. 40 odst. 2 LZPS

dají souhlas s tím, že u výslechu bude 
např. pracovník OSPOD. Problém může 
nastat v okamžiku, kdy rodič požaduje 
po škole, aby sdělila, čeho se týkal vý-
slech a jak dítě vypovídalo, zda něco ne-
provedlo, něčeho se nezúčastnilo apod. 
Na druhé straně pedagogičtí pracovníci 
jsou vázáni mlčenlivostí a neví, co mo-
hou rodičům sdělit.

Výše uvedenou situaci pomohla vyře-
šit novela trestního řádu. Je-li úřední 
záznam podepsán osobou podávající 
vysvětlení, bude jí na žádost poskyt-
nuta jeho kopie.7 Z uvedeného vyplývá, 
že pokud žák neodmítne podepsat 
úřední záznam o podaném vysvětlení, 
má nárok na jeho kopii. Policie by měla 
poučit žáka o tom, že pokud požádá 
o kopii „svého“ úředního záznamu 
o podaném vysvětlení, který předtím 
podepsal, tak ji od policie dostane. 
Nejsem přesvědčen, že se tak ve všech 
případech děje.8

Mohlo by se stát, že by žák nemusel být 
poučen policií o tomto svém právu. Zde 
vidím nezastupitelnou úlohu pedagoga, 
který je přítomen podání vysvětlení 
žáka, aby ho upozornil, že může od 
policie obdržet kopii své výpovědi. Pak 
škole odpadne starost, jakým způsobem 
a v jakém rozsahu informovat zákonné 
zástupce žáků o probíhajícím trestním 
řízení nebo řízení podle zákona o soud-
nictví ve věcech mládeže.9 Škola poté 
může sdělit zákonným zástupcům, že 
kopii úředního záznamu o podaném vy-
světlení má u sebe jejich dítě.

Nárok na kopii úředního záznamu 
o podaném vysvětlení přiznává zákon 
osobě, která podávala vysvětlení po-
dle trestního řádu. Pokud žák podává 
vysvětlení podle zákona o Policii ČR,10

o právu na kopii úředního záznamu 
o podaném vysvětlení zákon „mlčí“. 
Analogicky z toho vyplývá, že toto prá-
vo by mělo být uplatněno také.
7 § 158 odst. 6 věta druhá trestního řádu
8 Práva dětí v jednání s policií podrobně vy-

světluji v knize Policie a moje dítě
9 Zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže
10 § 61 odst. 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
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