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P. O. Box 2 
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Vážený pane řediteli, 

opětovně se na Vás obracím ve věci provedení systematické návštěvy Věznice Heřmanice, 
která byla zaměřena na aspekty špatného zacházení, které bezprostředně souvisí s dopady 
epidemie onemocnění COVID-19. Ve zprávě z návštěvy zařízení ze dne 22. 6. 2020 jsem 
navrhla tato opatření: 

(1) Zajistit dezinfekci pro vězně na více místech, nejen v jídelně (bezodkladně). 

Ve svém vyjádření ze dne 30. 6. 2020 jste uvedl, že dezinfekce byla v době provedení 
systematické návštěvy umístěna také v návštěvní místnosti, terapeutických místnostech 
a při vstupu do oddílu pro výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých. V průběhu 
měsíce června 2020 byly dále zakoupeny a nainstalovány velkoobjemové bezkontaktní 
dávkovače dezinfekce, které jsou umístěny při vstupech do ubytoven A, B a jídelny. 

(2) Uzpůsobit zařízení návštěvní místnost tak, aby se usnadnila komunikace mezi 
odsouzenými a návštěvníky (bezodkladně). 

Bezprostředně po provedení návštěvy jste nechal z dělících přepážek odinstalovat část 
ochranných prvků, všechny přepážky jsou navíc v úrovni komunikační zóny navrtány. 

(3) Informovat odsouzené a vychovatele o tom, že mají možnost využívat Skype 1krát 
týdně pro jeden kontakt; není tedy vyloučeno, že Skype mohou použít vícekrát 
týdně pro kontakt s více osobami, maximálně však třemi (bezodkladně). 

Ve svém vyjádření jste uvedl, že vychovatelé byli již dříve s pravidly realizace Skype hovorů 
seznámeni prostřednictvím nařízení ředitele věznice a odsouzení byli následně informováni 
vychovateli formou oddílových aktivů. Na základě navrženého opatření byli vychovatelé 
a dále i odsouzení opět poučeni o možnosti použít Skype 1krát týdně pro jeden kontakt, 
a není tedy vyloučeno, že Skype mohou použít vícekrát týdně pro kontakt s více osobami. 

(4) Využít vzniklých možností Skype hovorů a videokonferencí a tyto technologie 
do budoucna dále rozvíjet i mimo současná opatření, např. ke studiu (průběžně). 

V dané věci jste uvedl, že v případě technického vybavení bude snaha Věznice Heřmanice 
tyto technologie dále rozvíjet i v budoucnu, např. jako motivační faktor. 

 



 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že jste realizoval všechna mnou navržená opatření, a proto 
uzavírám tuto systematickou návštěvu podle § 21a odst. 4 zákona o veřejném ochránci 
práv.1 Především Vám však děkuji za vstřícný a konstruktivní postoj a veškerou součinnost. 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

Mgr. Monika Šimůnková v. r. 
zástupkyně veřejného ochránce práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 

 
 

                                                        

1  Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 
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