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Vážený pane řediteli, 

v návaznosti na provedení systematické návštěvy Vazební věznice a ústavu pro výkon 
zabezpečovací detence Brno, která byla zaměřena na aspekty špatného zacházení, které 
bezprostředně souvisejí s dopady epidemie onemocnění COVID-19, jsme společně řešili 
některé aspekty používání Skype. Konkrétně jsem Vás požádala o bližší vyjádření k tomu, 
jaké legislativní úpravy jsou z Vašeho pohledu nezbytné k většímu rozšíření 
této technologie, a požádala jsem Vás také, abyste se pokusil najít způsob, jak zpřístupnit 
Skype všem skupinám vězněných osob. 

Ve své odpovědi jste uvedl, že pro obviněné a dočasně ve věznici umístěné odsouzené 
není možné zajistit prostor pro realizaci Skype hovorů, protože ty v době zákazu návštěv 
během nouzového stavu probíhaly právě v uvolněné návštěvní místnosti. Dodal jste, 
že ve vazební věznici probíhá v současné době obsáhlá rekonstrukce kotelny a v brzké době 
na ni bude navazovat rekonstrukce objektu prádelny a tyto stavební akce je potřeba zajistit 
dostatečným množstvím personálu. I z tohoto důvodu není možné vykonávat ve vazební 
věznici činnosti, které nejsou stanoveny výslovně zákonem (tedy např. Skype videohovory). 
Jste však připraveni, pokud by se obdobně jako ve zdravotnických zařízeních (dle vývoje 
epidemiologické situace) opět rušila možnost návštěvy ve věznicích, využít uvolněného 
prostoru návštěvní místnosti a příslušníků zajišťujících návštěvy k provádění Skype 
videohovorů pro všechny vězněné osoby. 

K plošnému využívání Skype by z Vašeho pohledu bylo potřeba vyřešit vnitřními předpisy 
Vězeňské služby ČR nejen samotný průběh a povinnosti vězněných osob, ale i finanční 
stránku (zmínil jste např. povinnost hradit videohovory vězněnými osobami). 

Jak jsem již uvedla, o podporu rozvoje technologie Skype ve věznicích jsem požádala 
generálního ředitele Vězeňské služby ČR i ministryni spravedlnosti. Oba adresáti přislíbili 
podporu tomuto typu komunikace. Nesouhlasím však s tím, aby Skype byl hrazen vězněnými 
osobami, zvláště v situaci, kdy Vězeňská služba ČR nemůže (z epidemiologických důvodů) 
zajistit to, co jí ukládá zákon (tedy fyzické návštěvy ve stanoveném počtu osob). 



 

 

Ostatní mnou navržená opatření jste již dříve splnil, a proto uzavírám tuto systematickou 
návštěvu dle § 21a odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv1. 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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