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Zprava Z návštěvy Věznice Heřmanice Veřejněho ochránce práv

- reakce na Vydaná doporučení:

Űpatření ěe l)

z . v v ,v ø .z` ø .v ,v 2 øNa Speeialtzovanyclt oddelenšeli zachovat minimalni ubytovací plochu 6m na dtednolío
odsouzenělio (průběžně).

Stanovisko VěZnice:

Činnost specializovaných oddělení (dále jen SpO) se řídí NGŘ č.25/2012 a ustanovení
týkající Se ubytovací plochý dodržováno je. Nicméně take' je skutečností, Že V průběhu roku je
2x ročně Ve Věznici realizován cca 6 týdenní program GREPP, jehož účastnící bývají Z Velke
Časti (max. Však lO osob) dočasně uinístěni V SpO. le to ryze preventivní opatření, protože
tyto odsouzeně nelze Zbezpečnostních důvodů obvykle umístit do běžných Standatdních
ubytoven.

Na tento postup jsme doposud neZaZnamenali Žádnou Stížnost, spíše naopak, řada těchto
Odsouzených mívá po ukončení programu velký Zájem Ve Věznici Zůstat trvale.

'Dosavadní praxi tedy nepovažujeme Za Vhodné Opustit.

Opatření číslo 2)

Odděleně umisťovat prvotı'estané Od vícetrestaných odsouzených (průběžně .

Stanovisko Věznice:

V oddělení S dozorem byla V průběhu měsíce Září ZŰló Vyčleněna pro umístbvaní
prvovězněnýeh odsouzených ubytovna B6? s kapacitou 72 odsouzených.

V oddělení s ostrahou plní tento účel tři ubytovny (B3, B4, A4), s celkoVou kapacitou 204
Odsouzených,

Sohledeni na přeplněnost Vězniee Však nelze Vyloučit, že jsou i do těchto kolektivu
odsouzených uínísťoVaní těž Vícetrestaní, dbáme Však na tos aby se jednalo o odsouzeně
s příznivou prosociální prognozou,



(špatření š. 3)

Navýšit počet spicli (do l roku).

Stanovisko Věznice:

Navihované opatření bereme v t'ivahn9 nicméně jeho ľealizace není v dohledné době inožna
Vyžádala by Si jak nemalé finanční prostředky, ale nutně také dočasné vymístèní nekolika
stovek odsonzených.y což při aktuální přeplněne' kapacitě Věznic v CR je sotva pi'm/editelneA

Veznice Heřmanice proto již leta Zpřístupňuje odsouzenýni sprchové kouty bez omezeni
s tím že regulovana je pouze teplá voda Ke Zlepšení Stavu dostupnosti vody vedly v minulých
letech komplexně provedené výměny vodovodních rozvodů ve všech ubytovnách.

Gpatření č. 4-)

Zakoupit odsouzených skládací Sušáky na prádlo (ke Zvážení).

Stanovisko věznice:

instalace věšáků na Sušení prádla na ubytovnách odsouzených naráží na omezené prostory
v důsledku přeplněne kapacity věznice. Nicméně navrh opatření Zvažínie a kde to bude
možné, mobilní Věšáky dodáme.

Opatření č. 5)

Každému Odsouzenému umožnit alespoň jednou týdně vyprat Si Vlastní oblečení
v pračce (průběžně).

Stanovisko Věznice: x

V současné dobe si mohou odsouzení vypi'at vlastní pradlo v pračce ve výstupním oddělení, v
oddělení Specializovanem, bezdiogové Zone a v kolektivu mladistvých odsouzených.
Vzhledem k velkému počtu ubytoven a tinanční náročnosti navihovaného opatření budeme
uvedenou problematiku řešit postupně a to S ohledem na přidělené množství účelově
vázaných .finančních prostředků Z programu prevence kriminality nebo protidrogové politiky.

Űgiatření č° 6)

Na Speeializovanýeli odděleních Zřídit místnost pro sebeobslužné aktivity (do l roku)

Stanovisko Věznice:

Realizace tohoto opatření naráží na architekturu a omezené kapacitní možnosti ubytovny
SpC).



Ůpatření ě. '7)

lie doby zřízení místnosti pro sebeobslnžne aktivity zajistit, aby příprava stravy a
horkých nápojšíi probíhala jinde na oddíle než na toaletaeli (průběžně).

Stanovisko věznice:

Odsouzenýin nelze umožnit z hlediska dodržování platných hygienických předpisů přípravu
stravy Vubytovně, odsouzeni mají V oddílecli toliko možnost využít „ústavního“ hrnce
k přípravě jednoduchých `iidel (uvaření těstovin apod.) Příprava této Stravy a horkých nápojů
neprobíhá na toaletacli, ale vprostorach uinýváren. Odsouzení rovněž kpiˇ'ípravě nápojů
používají vlastní varné konvice5 které mají na ložnicíclt, Za které hradí měsíční paušální
poplatek.

Ůpatření ě, 8)

Nahradit hliníkové ešnsy vliodněišíin nádobíni (do o měsíců).

Stanovisko věznice:

Bereme na vědomí S tím, že možné jsou dvě Varianty řešení:

l) rekonstrukce kuchyně odsouzených tak, aby byla vybudována Samostatná místnost pro
Velkokapacitní myčku nádobí. Strava by byla vydávána do tabletů Sprolisy nebo
jiného jídelního nádobí, ktere' by bylo možno V myčce umývat. U této Varianty Však
předpokládáme finanční náklady v řádech desítek milionů korun.

2) výměna Stávajícího třídílne'ho nádobí za obdobně, ale Z nerezu. Při Současněni
početním Stavu odsouzených odhadujeıne finanční náklady na toto řešení Ve Výši cca
pěti Set tisíc korun.

Obě navrhovaná řešení budeme konzultovat a případně take' realizovat Ve spolupraci
S odborem logistiky GŘ VS ČR

Ůpatření ěa Él)

Žádám Vás o sděleníg jaký je právní režim této cely a kde ie tento režim zalšotven. Dale
žádám o sdělení., kdo byl na cele v roce Zílló umístěn a Zjakělˇio důvodu (S vyjádřením
ke zprávě)

Stanovisko věznice:

Zacliázení S odsouzený/mi v krizi je upraveno v NGŘ :ăi/QM l. Součástí krizového oddělení je
i zmiňovaná cela č, l, která slouží k případně dekoinpenzaci akutních stavů odsouzenelto.
Evidence a dokumentace k umísťování do této cely Se Vede v souladu S ustanovením § 6 výše
uvedeného NGŘ

V ramci krizového oddělení nebyl v průběhu roku Züló do této cely nikdo umístěn



Cela č. l se Zcela mimořádně používá i v případě samostatného umístění odsouzeného,
pakliže je nebezpečný sobě nebo okolí v souladu s NGŘ 47/2005, § Z, písní. eę V roce Züló
byl na této cele (dne 9. í 20l6} umístěn odsouzený , který napadl službu konající
dozorce v jídelně a podněcoval ostatní odsouzené k nedovolenému hromadnému vystoupení.

üpatření čn ííl)

Stanovit jasna pravidla k užívání jednotlivých cel (charakter a režim cel) (do 3 měsíců)

Opatření ě. íl)

Vest k těmto celém příslušnou dokumentací, z níž bude Zřejmě., jaký je režim cel a jaká
jsou pravidla pro umísťování odsouzených do cel (do 3 měsíců).

Stanovisko věznice:

V budově oddělení výkonu kazeíˇisky'ˇch trestů (GŘ/KT) jsou v prvním nadzemním podlaží cely
sloužící k umístění odsouzených Zařazenýclí do HL PSX/Ba Režim cel je upraven Časovým
rozvrhem dne, stanoveným ve vnitřním řadu věznice a dale pak organizačním opatřením
schváleným ředitelem věznice. V přízemí budovy OVKT jsou cely., které se využívají dle
aktuálních potřeb. Kromě zmíněných bezpečnostních cel jsou Zde cely, které jsou užívány
jako cely diferenciační, cely eskortní a cely k výkonu uložených kazeňských trestů. Režim
těchto cel je upraven ve vnitřním řádu věznice. V případě potřeby, kdy není zapotřebí umístit
odsouzeného do krizového Oddělení nebo Odsouzeného samostatně ubytovat, může být
Odsouzený umístěn do tzv. Standardní cely, kdy se jeho kmenové oddílové umístění nemění.
Jedná Se Zpravidla O případy, kdy odsouzení Sami požádají o umístění do takové to cely
chtějí~li Sí „odpočinout“. od Velkého kolektivu odsouzených, nebo chtějí-li oddálit řešení
vztahových problémů, které v ubytovně mají. Jedna Se o cely, které jsou vybaveny
standardním nábytkem, evidence takto umístěných odsouzených je vedena v knize předání a
převzetí službyŠ

Zde akceptujeine Vámi uvedenou připomínku, kdy evidence a režim těchto odsouzených bude
vedena v samostatné knize,

Ůpatření č. lZ)

Vytvořit Standardní krizové oddělení (do o měsíců)

Stanovisko věznice:

Vzhledem k překročeně ubytovací kapacitě věznice nelze v současné době plnohodnotné
krizové oddělení zřídit. Aktuálně je krizové oddělení tvořeno celou č. 3, která je vybavena
standardním ustavním nábytkem, včetně televizního připojení. Vzhledem k toínu,5 že
v průběhu roku 20l5 bylo v krizovém oddělení celkem umístěno l2 odsouzených a v roce
20l6 doposud jen ˇleden, považujeme stávající celu sloužící pro umístění odsouzených v krizi
za dostačující. Ve stanoveném termínu však uvedenou celu vybavíme novým nábytkem,



Qpatření č. id)

Na nastupních a standardních oddílcch deniontovat „piškoty“ (do i rohu),

Upatření Č., iš'i)

Do doby, než budou piškoty zohen odstraněny, navýšit podíl voinoěasových aktivit
mimo cely (průběžně).

Stanovisko věznice:

K instalaci protihlukových Zastěn v nastupním oddělení a některých standardních ubytovnách
jsme přistoupili na základě často se opakujících Stížnosti občanů z Okolí věznice na rušení
nočního klidu a veřejného pořádku osobami,ˇ které navazovali nedovolený vizuální a verbální
kontakt s odsouzenýini. Navíc tím, Že Se sdružovali podél relativně frekventovane ulice
(Orlovslça) nebo vprostředí chatrajícího areálu bývalých Moravských chemických závodů,
ohrožovali zdraví, event. i Životy nejen sve ale mnohdy i dětí, které S sebou přivadělý.

Z důvodu osazení clon bylo Zpracováno „Posouzení denního osvětlení v objektech tihytoven
odsouzený/elf, Ze dne 26. 9. 2006 panem lng. Karlem Kubečkou, PhD., autorizovaným

inženýr pro pozemní stavby, Statiku a dynamiku staveb, č. ČKAIT 1100036. 'Závěrem
posouzení je, že takto provedené konstrukční úpravy nevyvolají Snížení činitelů denní
osvětlenosti.

Provádění volnočasových aktivit je určeno VRV, odsouzení mají celoročně možnost po
dohodě s vychovatelem nebo speciálním pedagogem - Zpravidla v rámci realizace příslušné
kazeňske odměny - podíl stanovených VC aktivit navýšit.

Z výše uvedených důvodů neuvažujeme O realizaci navrhovaného opatření č.13 a k Opatření č.
lfll podotýkain, že ve standardních ubytovnách V Heřmanice není celový Syste'rn.

Ůpatření čG lš)

V návštěvní místnosti zřídit dětský kout (do 6 rntˇžsíerfi)0

Stanovisko věznice:

Navrhovaná opatření bylo v minule' době několikrát provedeno. Froblérn však nastaì
v samotném využívání „dětského“ koutku. Některé děti vybavení išradly a Zařízení ničily,
některé děti vyvolavaly vzájemně pot'tytˇıláya do nichž pak vstupovali relativně aktivně jejich
rodiče či daíš'i příbuzní, vč. samotných odsouzených, a to vše dohromady výrazně narušovaio
průběh návštěv.

Domníváme Se, současná podoba průběhu návštěv není vžádnein rozporu s uvaděnýini
normami a proto jejich formu nehodlaine měnit



Ůpatření ě le)

Űdson'zene'9 nahlášeně k lékaři, nayěst k lékaři bez zhyteěneho odkladu (průhěžněy

üpatření ě. li'í)

Pokud lékař rozhodne o jejich neošetření, uvést do zdravotnické doknínentaee
odsouzeněho Vždy důvody (průběžně).7

Stanovisko Věznieeì

Domníváme Se, že navádění odsouzených k lékaři je Ve zdejší Vězniei prováděno relativně
bezodkladně, Samozřejmě Však závisí jak na Vytíženosti, tak na přítomnosti praktického lékaře
(Viz níže).

Při početníní stavu cca 900 odsouzených se k lekařskéínu ošetření hlásí denně cca 60
potenciálních nemocných nebo těch,I kteří potřebují nějaké ošetření. .le pak Věci lékaře, příp.
dalšího zdravotnického personálu, jak Vyhodnotí akutnost Zdiavotních problémů u hlásících se
odsouzených a následně Zvolí Způsob j ejich Ošetření.

Úpatření č.18)

Na všech Oddíleclı Vězníce Vést knihu hlásících Se k lékaři (do 1 měsíce)

Opatření č. 19)

Umožnit Zájemcům O lékařské vyšetření, aby Se Sami zapisovali do knihy hlásících Se
k lékaři (průběžně .

Stanovisko Věznice:

V posledních asi lřš letech jsme Ve Vězníci Vyzkoušeli několik Způsobů hlášení zájemců o
lékařské ošetření, Včetně Ziniňovane' knihy.ř do které se odsouzení inohli Saini zapisovat. Jako
nejvhodnější se nám jeví í'en3 který je Ve Věznici zaveden, tzn. kdy pověřený příslušník
dozorčí služby obchází postupně Všechny ubytovny a Vyzývá Zájemce o ošetření k nahlášení
se. Tyto pak Zapisuje do knihy, kterou pak předává na ZS. `line' způsoby Selhaly ~ kupř
navrhované zapisování saínýini odsouzenynii do knihy hylo V řadě případů Zneužíváno.
Stávalo se totiží Že do knihy byli Zapisování odsouzení bez svého Vědomí, kteří pak
s překvapením reagovali na Výzvy k předvedení k lékaři, a mnohdy nebyli Z tohoto důvodu
navedeni do práce, což nesli nelibě.

Popisovaný příklad se specializovaného oddělení SpO OLP hodnotím `iako dozorci svévolně
Zavedenou Výjimku, kterou `Šsein okamžitě Zrušil.



üpatření č.. Zíl)

Zajistit každodenní přítomnosr lékaře ve věznící a navýšít pokrytí psychiatrické péče
(do 6 měsíců)

Stanovisko věznice:

Ve věznici působí nyní celkem devět lékařů. V pracovním poměru jsou dva: Stoínatolog na
plny pracovní úvazek a lékař - vedoucí ZS na 50% úvazek. Další lékaři zde pracují na zaklade
dohody. Tři důchodci, z nichž jen jeden má požadovanou odbornost praktického lékařež další
dva mohou v omezeném úvazku pracovatL pouze pod dohledem odborného garanta. Šestý se
zaměřuje jen na problematiku pracovního lékařství íS hodin týdně), Zbytek pak 'připadá na
další odbornosti - psychiatrie (6 hodin týdně), neurologie (2 hodiny týdně), interna (3 hodiny
týdně).

Je Samozřejmě, že bychom radi uvítali praktického íékaře s potřebnou odborností na plný
úvazek a zajistili denní poskytování Odpovídající lékařské péče, jenže praktičtí i další odborní
lékaři na naše nabídky k uzavření pracovní smlouvy buď nereagují nebo je rovnou odmítají.
Prace s véznény'mi osobami pro ně není nij ak Zajímavá.

Nicméně i když naše Snaha o Zlepšení této Situace neustava a průběžně ji řešíme, domnívame
Se, že to je věc Systémová, přerůstající možnosti Organizační jednotky VS CR.

Opatření č. 21)

Veškeré lékařské prohlídky odsouzených musejí probíhat mimo doslech, a pokud Sí
lékař nepřeje něco jiného, í mimo dohled příslušníka vězeňské služby (průběžně .

Stanovisko věznice:

Domníváme se, Že lékařské prohlídky ve 'ZS V Heřmanice probíhají standardně. Přítomnost
příslušníka při nich je Zakotvena v ustanovení § 46 odst. l písni. g) z. č. 372/201?L Sb., kde se
hovoří o jeho přítomnosti na dohled. Dříve se to řešilo pomocí průzoru ve dveřích, v říjnu
loňského roku byly v prostorách ordinace instalovány kamery S vyvedeným monitorem do
sesterny, kde je přítomen službu konající dozorce. Tím považuji tuto 'zákonnou povinnost za
řádně naplnénon.

Nevylučuji však, že přítomnost příslušníka (dozorce) při ošetření pacienta si může vyžádat
z bezpečnostních důvodů přímo zdravotnický personal.,



Qpatření š. 22)

Qtisonaené S nařízenon ochrannon iéčhon ve výkonu trestu přemíštít do věznice
S akreditovaným programem ochranného iéčení., aby mohli v nařízené ochranné ie'čbš
pokračovat (do 3 měsíců)

Stanovisko věznice:

Na Zákiadě uvedeného opatření budeme iniciovat přemístění dvou odsouzených do Veznice
iì53`noviceVıą kde ochranná léčba protialkohoiní je od i. it). Zilió Zřízena.

Ůpatření čo Zš)

Získat akreditací k poskytování ochranného iéčení (do i roku)

Stanovisko věznice:

Získání akreditace k poskytování ochranného iéčeni Závisí na existenci odborného garanta, tj.
lékaře psychiatra Snaha o `Šeho Získání je v našich podmínkách Zatím bezˇxýsledná.

Ůpatření č. 24)

Dodržovat Setkávání terapeutického týmu vpravidelných týdenních intervalech
(průběžně).

Stanovisko věznice:

Terapeutický tým SpO Se Setkává v pravidelných týdenních intervalech. Výjimku. tvoří
období, kdy probíhá program GREPP a Zároveň je část kolegů .na Služebních cestách nebo
plánovaných dovolených, Zbylí členové pracovního týmu Zajišťují neodkladné činnosti. Je a
nadále bude Snaha tyto přestávky minimalizovat.

Űpatření č. Zš)

Vest konkrétní a dostatečně podrobné zápisy Z porad terapeutického týmu, Z nichž bude
Zřejmě, jaká opatření budou přijata (průběžně).z

Stanovisko věznice:

Pracovníci Spí) Zkvalitní Své Zápisy Z hlediska jejich výstižnosti: včetně evidence přijatých
opatreni



Qpatřeni š, 26)

.š'ì'çajfistits aby poskytovatel zdravotních. Služeb poskytoval odborným zaměstnancům
věznice takové informace o zdravotním stavu odsouzeného, které jsou nezbytné
k zajištění odborné peče o odsouzeneho (průběžně .

Stanovisko věznice:

Spolupráce mezi odbornými Zaměstnanci a poskytovatelem zdravotnických služeb je zúžena
na spolupraci sptaktickým lékařem, vpřípadech, kdy má Zdravotní stav vliv na účast
odsouzeneho vpovinných aktivitách. Spolupráce sodbornýni lékařem psychiatrem není
realizovaná pro trvalou nepřítomnost odborného garanta-psychiatra.

Ůpatření č. 27)

Ptograni zacházení pravidelně aktualizovat tak, aby reflektoval aktuální potřeby
odsouzeného (průběžně)a

Stanovisko věznice:

Program Zachazeni odsouzených .zařazených do SpO pro mentálně retardovane' odráží realitu
jejich stavu v ptůběhu VTOS. Jakákoliv odchylka je 'zachycena ve VlS v oblasti Zacházeni
odborných Zaměstnanc-ů. Krátkodobý výkyv v chování nebo projevech Odsouzeného by nemel
mít vliv na program zacházení. Teprve opakované nebo dlouhodobëjšı' trendy v chovani' by

vvıměly být Zachyceny vprogramu Zacházení. Na tuto oblast Zamenme Svou pozornost a
budeme Se Snažit reflektovat aktualní potřeby odsouzených.

Opatření č. 28)

Držet Se současné terminologie a používat pošem „lehká mentální retardace“
(průběžně).

Stanovisko věznice:

V používání aktualni odboyné terminologie se snažíme být důsledni. Budeme se snažit být i
nadále přesní a eliminovat připadne' nedostatky v názvosloví.

Ůpatření č, 29)

Četnost řízených aktivit navýšit na požadovaných iš hodin týdně (do 3 měsíců)

Úpatřeni č., 36)

(

adam věznici o Sdělení, proč povinne' ergoterapentìcké aktivity neprobíhaší (s

V3fjádřením ke zprávě):Q

Stanovisko věznice:

Tyto činnosti nejsou prováděny kontinuálně *v/Šecliny> dochází ke střídání aktivit. Ve
vegetačníin obdobi se zvyšuje Četnost hodin trávenýclš odsouzenýnii na zahtadce Cinnosti



jako je navlekání guni a Šití knofiiků Se reaìiznjí die potřeb oddělení iogistiky, Die pożřeb
charitativních organizací (napiˇı Chania Gstrava, Adra) Čisií odsouzení kasičkyřš vystřibují
drobné tisky apod. Síabiíně pracují odsouzení vdřevodííně a Šicí dílně. Do nich jsou
Zaiˇ'aZovani die Svých inanuaíníeh Sehopností., Pří dekìafovaní Skuíečnostn Že Spů pro
inentaíně retaľdované bylo vytvořeno pro Skupinu odsouzených, jimž Činí povětšinou
problémy běžně denní činnosti, neíze Z aknvií vyjmout ČinnosiiĎ jako je denní hygiena a péče
o oděv a bezprostřední okoií a další Sebeobslnžne' akíivityf, neboť ty probíhají pod přímým
dohledem dozorce (je ěienem Speeiaiizovaněho 'týmu Zaehazení) a něktei`ého Z terapeuìů.

Upaíření č. 31)

Arieterapii vyhodnocovat podrobně a přísně individnašně (průběžně)„

Stanovisko vězniceì

Arieterapie je chápána v podmínkách SpO pro inentždně ieiafdovane' jako uvoíňujici technika,
která SInaZavá rozdííy ve verbáìníoh Schopnostech jednodivců. Její podrobné a individuální
vyhodnocování po každé skupině má Smysl, pokud Se jedná o tématické Skupiny, v těchto
případech budeme postupovat die dopoi'učeni. Vpřípadě uvolňujících skupin ponechánie
Zážitky Z tvorby pouze ve Zhodnocení Zapojení Či nezapoj ení Se do aktivity.

Opatření č. 32)

V případě, že Odsouzený účel aktivity dostatečně neplní, navrhovat přesná řešení jeho
Situace, která naieznou odraz V jeho programu Zaeházení (průběžně).

Stanovisko věznice:

'Nenaplnění či neplnění aktivity vpřípadě arteterapie má Smysl pouze při opakované
nespoìupi'aci, pak je důvodně ji Zaznamenai do programu Zaoházeni a upiatnii Změnu. Při
jednorázově nespoíupľaci je Zásah do programu Zaohazení nadbytečný. Koiísání Zapojení
v jednotlivých aktivitách je Zaznamenáno v Zaznamech odborných Zaměstnanců u každého
Z odsouzených.

Ůpaíření č. 33)

Zohíednií: dopoměení íormníované pro akâívìín arteteí'apie (doporučení ě. ší a 32)
přiměřeně i u daíšíeíı aktivit programu Zaešíazení (průběžně),

Si'anovisko věznioe:

Ze Snˇanv Zaměstnanců věZníee bude Snaha reflekíovai uvedene doporučení.
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Gpıatření ě.à 34

Vyiiodnotít ceník zboží v kantýně a dát jej? odsouzeným k (ííspozíci (do 3 íněžˇšícůìa

Stanovisko věznice:

Veškerý sortiment Zboží ve vězeňské kantýně je řádně a přelííedně označen příslušnou cenou.
Vzhledem k velkému množství Zboží a neustále se měnícím cenám je vedení aktualizovanělío
ceníku v praxi jen těžko realizovatelně. Vedení věznice věnuje cenám v kantýně Značnou
pozornost, přičemž pracovníci OPaS provádějí lX Za tří měsíce kontrolu se Zaíněřeníín na
Srovnání cen v kantýně s cenami obvyklými vínístě díslokace věznice. V případě Zjištění
nedostatků je o této skutečnosti bezodkìadně informován vedoucí prodejny, který sjedna
příslušnou nápravu.

Ůpaˇêření ě, 35)

lšoplnít do knihovny aktuální pľávní předpisy (úplně znění - Trestní zákoník9 včetně
zákona o výkonu trestu odnětí Svobody, nový občanský Zákoník a Evropská vězeňská
pravidla) (do 3 měsíců).

Stanovisko věznice:

Do knihovny již byly uvedene' právní předpisy doplněny.

Opatření č. 36)

Důsledně aplikovat § 35 odst. 1 vyhlášky a veškerá podezření na násilí, jakékoliv
projevy ponìžování lidské důstojnosti a urážky nebo výhružky mezi odsouzenými
Okamžitě oznamovat OPaS a řediteli věznice (průběžně).

Upatření ě, 3%

Přokazatelně informovat všechny Zaměstnanec věznice o této povinnosti (přůlíěžně)i

Stanovisko věznice:

Problematíce násilí mezi vězněnýíni osobami je Zaměstnanci oddělení výkonu trestu
věnována patřičné pozornost. Případy fyzického násilí nejsou řešeny jen v případě objektivně
a aktuálně Zjištěněho fyzického násilí mezi vězni, ale také v případech, kdy Zaměstnanci Zjisií
jakoukoli podlítinu či Zranění, jehož příčinou mohlo být fyzické násilí. Vedoucí oddělení
výkonu trestu řeší každý případ fyzického násilí, o kteřeín je informován. V konkrétním
případě řešíía psyclíoíožka věznice prezentovaný problem vřáíncí terapeutické komnnítjèv/a
V te'to souvíslostí bude opěíovně otazka důsledněho plnění ustanovení § 35 odst. l Vyhlášky
MS Č„ 345/l999 813.3 (ŘVT) opětovně a průběžně projednávané, v rámci porad OVTˇ.

V.: k.:



Ůpatření ě. 38)

ăílšončìt praní plošného uzamykání odsouzených ve 3, difereneiační skupině na eeláeb
(průběžně).

Do oddělení ll. a lll. prostupne' skupin?Í Vnitřní diferenciaee v budově OVKT jsou Zarazováni
odsouzení, kteří dlouhodobě neplní program zacházení nebo Velmi Závažnýni způsobem
porušiíi normy upravující Výkon trestu odnětí svobody. Praxe ukz'ızala:a Že Z hlediska
bezpečnosti a eliininování určitých rizik je uzavření cel v době realizování Časove'ho rozvrhu
dne jako (výdej stravyř osobní hygiena, předání a převzetí služby) naopak Žádoueí S ohledem
na skladbu odsouzených a jejich díwodněmu umístění v tomto odděleníf, považuji V kontextu
ustanovení Čl, 40 odst .l Vnitřního řádu Vězníee Heřmanice, uzavření eel V omezené rníře za
nezbytně nutně režimove' opatření, které nejen Že přispívá li zajištění bezpečnosti mezi Věznì
samotnými, ale rovněž reí'lektuje na individuální rizika spjatá s narušením jejich osobností,
Dobu otevření cel V době od 9200 - l2.00 hodin a od lĹL QQ fl l7.í)0 hodin považuii Za
optimální řešení l< dosažení rovnováhy mezi maximální možnou úrovní bezpečnosti a
naplněním ustanovení § Sí) Vyhlášky ě. 345/l999 Sb., kterou Se Vydává ŘVTOS. Dále
uvádím, Že odsouzení mají k dispozici vdobě od 18.30 hodin do 22596 hodin kulturní
místnost.

Opatření č. 3,9)

vnZajistit, aby žádný Odsouzený nevykonával rozhodovací či mocenskou činnost vůcı
ostatním odsouzeným (průběžně).

Stanovisko věznice:

Na tuto skutečnost již reagoval vedoucí oddělení výkonu trestu na poradě Oddělení V měsíci
Červenci 20l6 Vydanýni závěrem ě. 5, kdy stanovil, Že Žádný Zaměstnanec nebude pověřovat
mluvčí Z řad odsouzených žádnými povinnostmi, které jsou V rozporu s jejich postavením při
naplňování práv Vězněnýeh osobŤ respektive“5 Že Žádný Odsouzený nebude mít vůči ostatním
odsouzeným inocenskou nebo rozhodovací pravomoc. Respektování tohoto opatření bude
sledováno V rámci průběžné kontrolní Činnosti, kterou Z pokynu ředitele věznice provádějí
určení zaměstnanci Vězniee.

Vrolăiăzíšada
pnż. Paęanf. Pęúännorsc

ředitel Vězníee/v
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