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Vážený pane řediteli, 

dne 4. dubna 2018 jsem obdržela dopis, kterým doplňujete prvotní vyjádření ke zprávě 
ze systematické návštěvy Pohotovostního a eskortního oddělení v Praze provedené v roce 
2014. 

 Vítám informaci o postupu pořizování detekčního zařízení. 

 Ohledně zajištění soukromí při lékařském vyšetření/ošetření osoby omezené 
na svobodě zjevně nyní nedosáhneme pokroku. Považuji  za adekvátní vymezení 
rizikových situací, které jste ve svém vyjádření uvedl. Zároveň ale zůstává faktem, 
že pokud neexistují alternativy pro zajištění dohledu jinak než fyzickou přítomností 
policisty v ordinaci, má velitel eskorty velmi zúžený prostor pro diskreci. Nemyslím si, 
že úprava ordinací smluvních poskytovatelů by byla jen „zdánlivým řešením 
problému“, protože část případů by se tím vyřešila. 

 Ohledně opatření ke konkretizaci parametrů lékařské prohlídky zraněné osoby  
a záznamu o ní uvádíte stejně jako v prosinci 2017, že úkol byl postoupen 
ekonomickému úseku, který se problematikou dosud zabývá. Dále zatím nebyl 
připraven návodný záznamový arch, jak jsem navrhovala za účelem usnadnění celé 
procedury. Nemohu posoudit, jak náročné je  v praxi vyjednání tohoto bodu 
s poskytovateli zdravotních služeb, a spokojuji se s Vaším příslibem, že mě vyrozumíte  
o výsledku svého úsilí. 

V souladu se zákonem1 hodnotím vyjádření jako kompletní. Všechna doporučení nebyla 
realizována, nicméně na základě Vašeho příslibu dalšího pokroku věc systematické návštěvy 
uzavírám. Musím však konstatovat, že jednu ze základních pojistek proti špatnému 
zacházení (důvěrné a náležitě důkladné lékařské vyšetření) pražské policejní cely beze 
zbytku nesplňují. Pro případ tzv. účinného vyšetřování tvrzeného špatného zacházení to 
oslabuje důkazní sílu současných záznamů o vyšetření/ošetření a systémová povaha 
problému ještě dále zhoršuje postavení České republiky  v případném sporu. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

S pozdravem 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 

                                                                 

1  Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve  znění pozdějších předpisů; § 21a  odst. 4. 
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