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Vážený pane řediteli, 

děkuji Vám za vyjádření ke zprávě z návštěvy Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací 

detence Opava, Krnovská 68/2771, 746 49 Opava, ze dne 16. ledna 2017. 

Vítám, že jste přijal většinu mých doporučení. Pokud jde o opatření ke zlepšení stravovacího 

zázemí věznice (opatření k nápravě č. 1), rozumím Vašemu vyjádření, že se nejedná o lehce 

splnitelný požadavek, a akceptuji, že problém zaměstnanecké jídelny nelze vyřešit 

do jednoho roku. Navrhuji však věznici alespoň zpracovat investiční záměr k úpravě 

zaměstnanecké jídelny. 

Jako opatření k nápravě č. 4 jsem navrhla zajistit, aby veškeré lékařské prohlídky 

odsouzených probíhaly mimo doslech, a pokud si lékař nepřeje něco jiného, i mimo dohled 

příslušníka vězeňské služby. Vysvětlujete, že lékařka trvá na tom, že v její ordinaci 

gynekologie bude vždy přítomna dozorkyně, v opačném případě ukončí s věznicí spolupráci. 

Totéž platí v případě zubaře, zde se však odsouzení nesvlékají, nadto odsouzený může 

se zubařem konzultovat svůj zdravotní stav v ordinaci praktického lékaře, která je snímána 

kamerou, a je tedy možné konzultaci provést bez přítomnosti dozorce. 

Je zřejmé, že s ohledem na nedostatečné pokrytí zdravotní péče ve vězeňské službě, mohou 

být ředitelé věznic vystaveni tlaku lékařů, kteří mohou hrozit rozvázáním pracovního 

poměru. Nesouhlasím však s tím, aby se poddimenzovanost zdravotní péče negativně 

odrážela na odsouzených, kteří mají právo na zajištění soukromí při lékařském vyšetření 

u lékaře. Toto právo má své limity a cítí-li se lékař v konkrétních případech ohrožen, může si 

součinnost dozorce vyžádat. Nemá k tomu však docházet plošně u všech odsouzených, jako 

je tomu v tomto případě. Trvám proto na svém opatření k nápravě zajistit, aby veškeré 

lékařské prohlídky odsouzených probíhaly mimo doslech, a pokud si lékař nepřeje něco 

jiného, i mimo dohled příslušníka vězeňské služby. Dostupnost zdravotní péče ve vězeňské 

službě a přístup zdravotního personálu v tuto chvíli přesahuje možnosti řešení ve vztahu 

k Věznici Opava, proto se problematikou budu zabývat systémově a jednat s Generálním 

ředitelstvím Vězeňské služby ČR. 

Vážený pane řediteli, vzhledem k tomu, že jste ostatním opatřením k nápravě vyhověl, 

systematickou návštěvu Věznice Opava ukončuji. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

S pozdravem 

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

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 


