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Vážený pane Šinágle, 

veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Vám bohužel nemůže 
pomoci v záležitosti, s níž jste se na ni obrátil. Neumožňuje jí to zákon o veřejném 
ochránci práv, který přesně vymezuje její pravomoci. 

Ochránce se nesmí zabývat jednáním orgánů činných v trestním řízení 
(Policie České republiky, státní zastupitelství, Generální inspekce bezpečnostních 
sborů, soudy). Nepřísluší mu zasahovat do trestního řízení, nesmí hodnotit 
provedené dokazování, ani správnost vydaných rozhodnutí. Pokud to zákon 
(zejména trestní řád) v konkrétní situaci připouští, můžete své výhrady k jednání 
uvedených orgánů uplatnit prostřednictvím opravných prostředků. 

Obětem trestné činnosti ochránce nemůže pomoci ani s případnou náhradou 
škody. Zvažte prosím konzultaci s advokátem, případně bezplatnou pomoc některé 
z občanských poraden zabývajících se pomocí obětem trestné činnosti (např. Bílý 
kruh bezpečí – www.bkb.cz). 

Ochránce prověřuje především jednání (či nečinnost) správních úřadů 
(např. stavebních úřadů, katastrálních úřadů, finančních úřadů, poboček Úřadu 
práce, apod.). Zabývá se také ochranou práv osob omezených na svobodě 
a ochranou osob před diskriminací. Rozsah oprávnění ochránce a náležitosti 
podnětu přibližuje přiložený leták Jak se obracet na veřejného ochránce práv. 

Setkáte-li se s nezákonným rozhodnutím, nečinností či porušováním 
principů dobré správy u úřadů a institucí, jejichž činnost může ochránce 
prošetřit, podejte prosím nový podnět. 

Nebudete-li mít jistotu, zda případ spadá do působnosti ochránce, můžete se 
poradit na informační lince 542 542 888 (v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin). 

S pozdravem 

JUDr. Veronika   G a b r i š o v á   v. r. 
vedoucí oddělení veřejného pořádku a místní správy 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
Příloha 
Jak se obracet na veřejného ochránce práv 
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