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Zpráva o případech, v nichž nebylo dosaženo nápravy ani postupem
podle § 20 zákona o veřejném ochránci práv
Podle § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění
pozdějších předpisů, informuji Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
o případech, v nichž se mi nepodařilo dosáhnout dostatečných opatření k nápravě ani
cestou vyrozumění nadřízeného úřadu či vlády nebo informováním veřejnosti o zjištěních
ze šetření podle § 20 zákona o veřejném ochránci práv.
A. Užívání věcí ve výkonu trestu odnětí svobody (sp. zn. 4003/2019/VOP)1
Bývalá veřejná ochránkyně práv navrhla řediteli Věznice Rapotice jako opatření k nápravě,
aby umožnil stěžovateli užívat CD přehrávač se sluchátky k výuce cizího jazyka. Dále navrhla,
aby odsouzení mohli ve věznici užívat trika všech barev, i s potiskem, který se obecně
nebude jevit jako nevhodný (povolena jsou pouze černá a bílá trika bez potisku), a aby
umožnil odsouzeným kombinovat ústavní oblečení s vlastními oděvními doplňky (např.
vlastní čepice, šála, rukavice). Ředitel Věznice Rapotice neprovedl výše uvedená opatření
k nápravě a z toho důvodu využila veřejná ochránkyně práv možnosti informovat
o uvedeném Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky.
Generální ředitel Vězeňské služby České republiky ve svém vyjádření uvedl, že věznice není
povinna kladně rozhodnout o povolení užívání CD přehrávače se sluchátky a odůvodnil tento
postup rizikem průniku nepovolených předmětů a oslabení pozornosti odsouzených.
Používání různě barevných trik generální ředitel taktéž odmítl, a to z důvodu potřeby
jednotnosti označení odsouzených a jejich odlišitelnosti. I požadavek možnosti kombinace
ústavního a civilního oblečení generální ředitel vězeňské služby odmítl se stejným
odůvodněním.
Jelikož se ani prostřednictvím sankce nepodařilo zjednat nápravu, je uvedená informace
předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
K výše uvedenému lze ještě doplnit, že bývalá ochránkyně se v jiné věci obrátila
na Ministerstvo spravedlnosti, kterému navrhla změnit příslušné ustanovení řádu výkonu
trestu odnětí svobody (§ 18) tak, aby vlastní oděv a obuv mohli nosit v mimopracovní době
všichni odsouzení zařazení do věznice s ostrahou a věznice pro mladistvé. Povinnost nosit
vězeňský stejnokroj by tak zůstala pouze odsouzeným zařazeným do věznice se zvýšenou
ostrahou. Aktuálně očekáváme reakci z ministerstva.
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