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Vážený pane inženýre, 

chtěla bych Vám poděkovat za Vaše vyjádření ke zprávě ze systematické návštěvy 
Přijímacího střediska Praha-Ruzyně a souvisejících prostor Letiště Václava Havla. Návštěvu 
provedly mnou pověřené zaměstnankyně dne 29. srpna 2017 a v návaznosti na ni byla poté 
vydána zpráva v souladu s ustanovením § 21a odst. 3 zákona o veřejném ochránci práv.1 

Ve své zprávě jsem formulovala zjištění a doporučení, která byla určena vedoucímu 
Přijímacího střediska Praha-Ruzyně Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České 
republiky a řediteli Služby cizinecké policie. Ze šetření však také vyplynula zjištění týkající 
se podmínek v přijímacím středisku, které závisejí na podmínkách stanovených 
pronajímatelem prostor, kterým je  právě akciová společnost Letiště Praha, a. s. Z tohoto 
důvodu jsem si dovolila požádat i Vás o vyjádření k několika bodům uvedeným ve zprávě. 

Velmi si cením Vašeho vyjádření. Mohu konstatovat, že přispělo k ucelení poznatků o chodu 
a organizaci navštíveného zařízení i souvisejících prostor Letiště Václava Havla. 

Úvodem sděluji, že beru na vědomí Vámi poskytnuté doklady o existenci informačních tabulí 
UNHCR, které jsou dle fotodokumentace umístěny  v tranzitním prostoru obou terminálů 
u míst, kterými všichni cestující procházejí. 

Dále také vítám Váš návrh řešení ke stanovení odpovídající teploty v prostorách přijímacího 
střediska. Návštěvou zařízení zaměstnanci Kanceláře zjistili, že v letních měsících bývá 
v některých prostorách střediska chladno a teplotu nelze regulovat. Ve svém vyjádření jste 
uvedl, že je možné, aby se před začátkem letní sezóny sešel zástupce Letiště Praha, a. s., 
s provozovatelem přijímacího střediska k domluvě dalšího postupu, a to kupříkladu  
provádět častější kontroly zařízení a měření prostorových teplot ze strany Letiště Praha. 
Tuto iniciativu velmi vítám, a to příhodně právě v době před zahájením další letní sezóny. 
Předpokládám tedy, že avizované setkání by se tak mohlo v nejbližších dnech uskutečnit, 
nestalo-li se tak doposud. 

K otázce neadekvátního prostoru pro pobyt na čerstvém vzduchu musím s politováním 
konstatovat, že přestože daný problém byl  kritizován už i mými předchůdci, tak nedošlo 
k žádnému posunu při úvahách o případném přemístění střediska z terminálu 
mezinárodního letiště jinam. Zároveň však vnímám, že tato skutečnost je ovlivněna mnoha 
faktory, které nemůžete ze své pozice ovlivnit. 

                                                                 

1  Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 



Závěrem vítám Vámi navrhovaný individuální přístup v otázce umožnění přístupu do zařízení 
i dětem, a to při zachování podmínky trvalého doprovodu držitelem letištního IDC, který 
bude odpovědný za to, že dítě bude dostatečně  pod dohledem po celou dobu, kdy bude 
v neveřejném prostoru. 

Děkuji za čas, který jste Vy a další zaměstnanci Letiště Praha, a. s., věnovali při podrobném 
zkoumání mých požadavků a doložení potřebných dokladů. 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
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