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Reakce na zprávu ze systematické návštěvy 

  

Vážená paní veřejná ochránkyně práv, 

 

v reakci na Váš dopis ze dne 14. července 2017, č. j.: KVOP-15921/2017, prostřednictvím 

kterého obdržela Vazební věznice Olomouc (dále jen „vazební věznice“) Zprávu ze systematické 

návštěvy veřejné ochránkyně práv, která byla uskutečněna ve dnech 19. až 20. dubna 2017 ve 

vazební věznici, zasílám níže vyjádření vazební věznice k předmětné zprávě. 

 

Předně by chtěla vazební věznice podotknout tu skutečnost, že v průběhu samotné 

návštěvy zástupců veřejné ochránkyně práv byly vazební věznici vytknuty pouze dvě drobné 

připomínky, a to konkrétně týkající se velikosti eskortních cel a dále výkonu trestu odnětí 

svobody transgender osoby. Ve zbytku bylo zástupci veřejné ochránkyně práv na místě ústně 

konstatováno, že neshledali žádné další pochybení a s činností vazební věznice byli spokojeni, 

přičemž dotyční také uvedli, že Vazební věznici Olomouc označují na základě provedené 

návštěvy za jednu z nejlepších věznic. V samotné zprávě z návštěvy zařízení je však zmíněno 

mnohem více připomínek spolu s řadou návrhů opatření k nápravě. Tento postup je nutno 

považovat za nestandartní, neboť vazební věznice nemohla vést požadovaný dialog k věcné 

problematice na samotném místě šetření, což je jedním z cílů návštěvy veřejné ochránkyně práv. 

 

 Co se týče samotných navržených opatření k nápravě, tak vazební věznice bere navzdory 

shora uvedenému všechny opatření k nápravě bez dalšího na vědomí a bude je realizovat dle 

svých reálných provozních a finančních možností. 

 

 S pozdravem 

 

Vrchní rada 

plk. Mgr. Jiří Ruprecht 

ředitel vazební věznice 
 

Rada 

v z. plk. Mgr. Petr Erneker 

1. zástupce ředitele 

Veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

Údolní 39 

602 00 BRNO 

 

- datovou zprávou –  

 

 
V Olomouci dne 9. srpna 2017 
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