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Vzali mu doklady a pak se smáli
ŠIKANA ZA HRANICEMI Velmi časté a až příliš důkladné kontroly českých řidičů za hranicemi s Německem a
Rakouskem neustávají. Novým prostředkem k šikaně se staly testy na drogy. Na vnitru si stěžovaly desítky lidí.
Němci s českou stranou nevyjednávají, Rakušané jsou vstřícnější
Praha - Už sto Čechů si od počátku roku 2008 stěžovalo na ministerstvu vnitra na šikanu při německých
pohraničních kontrolách. V poslední době k ní tamní policisté využívají hlavně testy na drogy. Pětadvacet
stížností přišlo na Rakušany. Desítky dalších lidí upozornily média.
Stížnosti na ministerstvu sbírají od vstupu Česka do schengenského prostoru. Tehdy osiřely hraniční přechody.
Češi se těšili, že kontroly zmizí a auta s nápisem Polizei je budou stavět jen namátkou.
Mnoho lidí skutečně projede do německého vnitrozemí bez obtíží. Na druhou stranu svědectví stovek
projíždějících jasně ukazuje, že německé „namátkové kontroly“ probíhají ve skutečnosti často a až příliš
důkladně. Svoji aktivitu vysvětlovali západní sousedé obavou z kriminality po otevření hranic.
Naposledy úředníci z českého ministerstva vnitra s Němci vyjednávali v prosinci. Tedy přesněji, chtěli si smluvit
termín schůzky se svými protějšky. „Dostali jsme odpověď, že šéf odboru, který má jednání na starosti, odchází
koncem února, tak nám doporučili dohodnout se až v březnu s novým vedením. Rakušané byli vstřícnější,“ řekla
Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.
Ne každý stěžovatel musel při testu na drogy močit do kelímku u silnice jako řidič Roman Pokorný. Některé
příběhy, které včera MF DNES poskytlo ministerstvo vnitra, vyznívají, jako kdyby si cizí policie dělaly z českých
řidičů dobrý den.
Policista ujel s doklady Jeden spolujezdec popsal epizodu, která se stala u Mikulova na rakouském území.
Policista zastavil řidiče, vytknul mu rychlou jízdu, aniž mu ukázal snímek z radaru, ale pak vzal jeho doklady a
odjel s nimi cosi řešit.
Kolega řidiče sedl za volant a vydal se za policistou. Našel ho o čtyři kilometry dál. Ten už semezitím
nepochopitelně pustil do kontroly dalších aut. Řidič zavolal na rakouskou tísňovou linku, aby si stěžoval. Nakonec
spor skončil na společné českorakouské policejní služebně na hranici. Čeští policisté řidiče chlácholili, že to
občas Rakušané udělají, a poradili mu, aby si stěžoval. V jiném příběhu tentokrát němečtí policisté nepomohli
řidiči, kterému kdosi na odpočívadle probodl pneumatiku. Zkontrolovali mu doklady a pak se mu ještě posmívali.
Pohraniční kontroly nemusí probíhat nijak divoce, stačí, že jich je moc. Mnoho cestovatelů má zkušenost, že
Němci rádi stavějí autobusy Student Agency. „Cestovala jsem s nimi loni. Autobus sám zajel za hranicí na
odpočívadlo, dovnitř vstoupili policisté v civilu a kontrolovali pasy. Seděla jsem vzadu, ale byla jsem první, kdo je
vyzval, aby ukázali nějaký služební průkaz,“ vypráví Kateřina Pospíšilová ze sdružení Společně k bezpečí. Ta
jako odbornice na policejní problematiku radí, aby česká policie reagovala častějšími kontrolami Němců, i když
samozřejmě bez šikanování.
Postupem německé policie už se zabývala loni i tamní televize ARD. V reportáži „Kontrolní duel na české hranici“
uvádí, že nejde o nový spor mezi zeměmi, ale že se stupňuje. Teď se zdá, že se uklidní až poté, co na příslušný
odbor německého ministerstva vnitra přijde nový šéf.
Rady řidičům
Co doporučuje české ministerstvo vnitra
Podrobte se kontrole. Případné odmítnutí je legitimním důvodem pro zadržení a předvedení na policejní stanici.
Němci mohou na rozdíl od české policie provádět silniční kontroly i v civilu. Vždy se vám však na požádání musí
prokázat služební legitimací. V Německu je zakázán převoz nožů s delší čepelí než 12 centimetrů. Pozor na to,
několik Čechů už za „nedovolené ozbrojování“ dostalo pokuty v řádu stovek eur. Podobně je zakázáno vozit po
Německu silvestrovskou zábavní pyrotechniku. Pokud vám policie prohledává zavazadla, žádejte písemné
potvrzení (Durchsuchungbescheinigung). Pouze policie v zemi Sasko vám nemusí podle zákona vyhovět. Pokud
si chcete na průběh kontroly stěžovat, požádejte policistu o kontakt na jeho nadřízeného a poznamenejte si jeho
služební číslo. Na to právo máte. Stížnosti českých občanů také stále shromažďuje české ministerstvo vnitra v
Praze. V Rakousku nezapomeňte, že musíte v autě vozit reflexní vestu, a to v dosahu řidiče. Nestačí mít ji
schovanou v kufru. Když nemá řidič peníze na pokutu, policisté mají právo odebrat mu nějakou cennost do
zástavy nebo mu dočasně zabavit vůz.
Foto popis| STÁT, VAŠE DOKLADY! Se vstupem země do schengenského prostoru se Češi těšili, že kontroly na
hranicích zmizí. Němci je však jen posunuli kousek do vnitrozemí. Na postup tamní policie už ministerstvo vnitra
dostalo stovku stížností.
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