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VÁŠ DOPIS č.j.: KVOP-15660/2020   
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VYŘIZUJE:   
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FAX:    
E-MAIL:   
   

 
                                
                          
          
Vážená paní magistro, 
 
dovolte nám tímto reagovat na Vaši zprávu k vyjádření Věznice Plzeň ze dne  

10. 9. 2019 týkající se Zprávy z uskutečněné systematické návštěvy právníků Kanceláře 
veřejného ochránce práv ve dnech 3. – 4. 4. 2019 ve Věznici Plzeň (dále jen „věznice“, pokud 
není dále stanoveno jinak).   

Velice si vážíme Vašich podnětů a za ně děkujeme. Zároveň si plně uvědomujeme 
kompetence Zástupkyně veřejného ochránce práv. K Vašim připomínkám sdělujeme 
následující. 

 
 

Vyjádření k připomínkám na opatření dle zprávy:  
 

1) Provádět důkladné osobní prohlídky individuálně na základě zhodnocení rizik, a to 
tak, aby prohlížené osobě bylo umožněno sundat nejprve oděv od pasu nahoru  
a obléknout se, než bude sundávat oblečení od pasu dolů (průběžně). 

 
Na základě Usnesení vlády České republiky č. 838 ze dne 25. 11. 2019 o Vyjádření vlády 

České republiky ke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou 
vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo 
trestání ve dnech 2. - 11. 10. 2018, v našem případě k odstavci 69 Vyjádření, je ve věznici 
zajištěno provádění důkladných osobních prohlídek tak, aby bylo umožněno v průběhu 
prohlídky odhalit pouze jednu polovinu těla, a po odění odhalit druhou polovinu těla, ledaže 
by v konkrétním případě existovaly bezpečnostní důvody pro jiný způsob provedení 
prohlídky.  

Věznice provádí důkladné osobní prohlídky obviněných osob dle stanoveného 
(účinného) postupu.1)  

 
Navrhované doporučení postupu provádění důkladné osobní prohlídky splněno. 

 
 

                                                 
1) 

§ 95 odst. 5 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 17/2020, kterým se mění nařízení 
generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 33/2019 o vězeňské a justiční stráži. 

 

          Zástupkyně veřejného    
          ochránce práv 
          Mgr. Monika Šimůnková 
          Údolní 39 
          602 00 Brno 
 
 
           V Plzni dne 8. 7. 2020 
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2) Upravit kamerový systém v místnosti pro provádění osobních prohlídek tak, že bude 
pouze vytvářet záznam přístupný vybraným členům personálu, a to jen pro potřeby 
prošetření stížností a incidentů; o tomto poučovat prohlížené osoby (do 3 měsíců). 

 
Osobní prohlídku a prohlídku těla provádí osoba stejného pohlaví nebo lékař.2)  
Obrazový výstup kamerového systému lze sledovat výlučně na monitorech počítačových 

stanic, připojených k fyzicky oddělené počítačové síti věznice, která je určena výhradně  
pro tyto účely. V našem případě sledování obrazového výstupu prostoru místnosti určené 
k provádění osobních prohlídek vězněných osob je umožněno jen k tomu oprávněným 
uživatelům, a to po přihlášení se k počítačové stanici za použití uživatelského jména a hesla.3) 

Zároveň jsme k osobním prohlídkám vězněných žen vyčlenili prostor, který není 
monitorován kamerovým systémem věznice (viz níže). Bezpečnost příslušnice věznice 
provádějící osobní prohlídku vězněné ženy spočívá v přítomnosti - zajištění druhou 
příslušnicí věznice.   

Na základě vyhodnocení nového kamerového systému věznice, který má značný potenciál 
preventivního i bezpečnostního charakteru včetně využití ke kontrolní činnosti, bylo  
i odebrání výstupu z kamery monitorující místnost určenou k osobním prohlídkám vězněných 
osob, a to na stanovišti Vrchního inspektora strážní služby. 

Navrhované doporučení splněno částečně.    
 

 
Prohlídková místnost určená k osobním prohlídkám vězněných žen bez monitoringu kamerou  

 
                                                 
2)   § 11 odst. zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů. 
3)   § 5 a § 25 zákona č. 555/1999 Sb. 
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INFORMACE na plášti budovy                                    INFORMACE ve vnitřním prostoru 
vstupního objektu věznice4)                                        vstupního objektu věznice – vstupní koš4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

INFORMACE ve vnitřním prostoru                                     INFORMACE pro vězněné osoby 
vjezdu do věznice – vjezdový koš4)                                       a jiné osoby o monitoringu prostoru 
              prohlídkové místnosti kamerou 

              se záznamem4)   

                                                 
4)  Zajištění rovného přístupu podání informace všem osobám vstupujícím, vjíždějícím a pohybujícím se 

v objektu a prostorách Věznice Plzeň.  
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7) Oddělit toalety na celách od zbytku místnosti stavebně-technickou přepážkou  
za současného zajištění účinného odvětrávání (do 1 roku). 

 
Oddělení sanitárního zařízení od ostatního prostoru cel v praxi znamená stavební zásah  

do dispozice cel, tedy realizace cestou investičního záměru, případně opravy prostor cel  
ve vazební části věznice. V současné době věznice řeší cestou investičního záměru 
vybudování nové kuchyňské technologie zajišťující významnou úsporu spotřeby vody 
(centrální myčky nádobí) ve vězeňské kuchyni a opravu krovů a střechy napadených 
dřevokaznou houbou. Tyto akce jsou realizovány prioritně ve spolupráci s Generálním 
ředitelstvím Vězeňské služby České republiky. Z výše uvedených důvodů bude investiční 
záměr na úpravu cel ve vazební části věznice předložen v roce 2021.  

 
Navrhované doporučení bude akceptováno podle finančních možností vázaných na objem 

investičních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu pro Vězeňskou službu ČR. 
 
 

8) Poskytovat obviněným týdně sedm kusů erárního spodního prádla a ponožek a dvě 
trika (průběžně). 

 
V současné době věznice disponuje dostatečnými skladovými zásobami spodního prádla, 

ponožek a trik. Poskytnutí více kusů spodního prádla, ponožek a dvou trik (průběžně) je 
realizováno na základě individuálních požadavků obviněných osob.   

 
Navrhované doporučení splněno. 

 
 

9) Umožňovat kombinování vlastního a erárního oblečení (průběžně). 
 

K Vámi uvedené informaci sdělujeme, že kombinace vlastního spodního prádla  
a ponožek s vězeňskými oděvními svršky je již nyní povolována. Nepovolována je kombinace 
např. vlastních kalhot a vězeňského oděvu pro horní část těla a naopak. 

V současné době kombinování vlastního a vězeňského oděvu není realizováno, v souladu 
s platným Vnitřním řádem pro obviněné Věznice Plzeň5), ustanovení čl. 6 odst. 6, poslední 
věta, cituji: „Kombinace vlastního a vězeňského oděvu není povolena.“6)  

 Z obecné úpravy vystrojování obviněných osob7) je patrné, že pokud nebude mít  
na vlastní náklady obviněná osoba zajištěnu výměnu vlastního oděvu, prádla a obuvi, je 
povinna používat vězeňský oděv, prádlo a obuv. Vlastní oděv, prádlo a obuv odevzdá  
do úschovy věznice. Z výše uvedeného nemůže dojít k jejich kombinaci a praxí je potvrzeno, 
že zpravidla obviněná osoba používající vlastní oděv, prádlo a obuv nemá zájem používat 
vězeňský oděv, prádlo a obuv.   
   
Uplatňovaný postup bude dále vyžadován.  

 

                                                 
5)  § 31 zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. 
    § 3 odst. vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.  
6)  příloha 1 Vnitřní řád pro obviněné, čl. 6 odst. 6 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR    
č. 31/2017, kterým se stanoví zásady pro zpracování a vydání vnitřního řádu pro obviněné, vnitřního  
řádu pro odsouzené a vnitřního řádu pro osoby ve výkonu zabezpečovací detence.  

7)  § 12 zákona č. 293/1993 Sb. 
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10) Zajišťovat možnost praní vlastního oblečení obviněných ve věznici (průběžně).  

 
Možnost praní vlastního oděvu a prádla je již zajištěna vybudováním nové místnosti 

„Prádelny“ v objektu č. 1/6-1 (viz fotodokumentace). Prádelna je vybavena pračkou  
a sušičkou. Po předchozí žádosti obviněné osoby a zablokování finančních prostředků  
na poplatek za umožnění vyprání vlastního oděvu a prádla8), je odbornými zaměstnanci 
zajištěna vlastní realizace praní a sušení. Poplatek za kompletně nabízené služby činí 50 Kč. 
Od 1. 3. 2020 využilo uvedené nabídky již 70 obviněných osob. 

 
Navrhované doporučení splněno. 

 

 
 
                           Prádelna v objektu č. 1/6-1 
 
 

 

 

 

 

                                                 
8)  § 30 odst. 2 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.  
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12) Zavést častější a delší sprchování obviněných (do 3 měsíců). 
 

Obviněné osoby mají možnost se koupat (sprchovat) v teplé vodě nejméně dvakrát týdně. 
Toto ustanovení je ze strany věznice plněno, včetně vedení řádné evidence. Dále jsou 
zhodnocovány osobní potřeby mužů i žen individuálně (např. sportovní aktivity, menstruační 
dny žen, návrat ze soudního jednání v horkých letních měsících), kdy je jim umožněno 
sprchování i mimo stanovené dny. V neposlední řadě jsou obviněné osoby častěji koupány  
na základě požadavku lékaře v různých intervalech (např. každý den, 4x týdně, 3x týdně). 
Vždy je postupováno tak, aby byla zachována osobní hygiena všech obviněných osob9). 
Interval sprchování a teplota vody jsou pravidelně kontrolovány. Obviněné osoby mají  
po dobu 24 hodin v cele přístup k tekoucí teplé vodě.  

 
Navrhované doporučení nebude akceptováno. 

 
 

14) Vytvořit seznam věznicí nabízených aktivit a dát ho do každé cely (do 6 měsíců). 
 

Seznam nabízených aktivit je zpracován. Každá obviněná osoba je při prvotním pohovoru 
s vrchním dozorcem s nabídkou prokazatelně seznámena a tiskopis je uložen v její osobní 
kartě. Seznam nabízených aktivit je též vyvěšen na nástěnce v objektu č. 1/6-1 před 
odchodem na vycházkové dvory a na realizované aktivity ve velkém vycházkovém dvoře. 
Dále byl seznam aktivit doplněn do „BPP“ – balíček první pomoci, který je každé obviněné 
osobě předáván po dodání do výkonu vazby. Na Vaši žádost přikládám aktuální „Nabídku 
preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů  
(viz fotodokumentace).  

 
Navrhované doporučení splněno. 

 

 
 

Nabídka preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů 

                                                 
9)   § 36 odst. 1, 2, 4 vyhlášky č. 109/1994 Sb.  
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16) Umístit schránku na stížnosti na každé podlaží vazebního oddílu a schránky označit 
informací, kdo je vybírá a stížnosti vyřizuje (bezodkladně). 

 
Opatření umístit schránky na stížnosti na každé podlaží vazební části věznice 

(objekty č. 1/6-1, 1/6-2, 1/6-3) a označení schránek bylo neprodleně splněno. Na každé 
schránce na stížnosti je uvedeno, cituji: „Výběr schránek zajišťuje pověřený pracovník 
správního oddělení. Dopisy jsou předávány určeným adresátům. O přidělení stížností k šetření 
rozhoduje ředitel věznice nebo jím pověřená osoba.“ (viz fotodokumentace).  

 
Navrhované doporučení splněno. 

 

 
 

Schránka na stížnosti obviněných osob umístěná v objektu č. 1/6-2 
 
 
 

 
S pozdravem 

 
Vrchní rada 

                                                                                              plk. Mgr. Petr VLK 
                                                                                        ředitel Věznice Plzeň  

                                                                                      v z. plk. Bc. Miroslav LOULA 
1. zástupce ředitele věznice 

 
 
 
 
 
 
           

plk. Bc. 
Miroslav 
Loula

Digitálně 
podepsal plk. Bc. 
Miroslav Loula 
Datum: 
2020.07.10 
13:39:34 +02'00'




