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Vážený pane řediteli, 

děkuji Vám za Vaše vyjádření ke zprávě z návštěvy zařízení Výchovného ústavu, střední školy 
a střediska výchovné péče, Hostinné, která proběhla ve dnech 17. až 18. června 2019. Vaše 
vyjádření jsem obdržela dne 22. listopadu 2019 a z hlediska účelu i rozsahu návštěvy je 
hodnotím jako dostačující. Děkuji Vám za Váš vstřícný přístup k plnění mých doporučení. 
Považuji nicméně za nezbytné konstatovat ještě následující. 

Opatření č. 1 – Umožňovat dětem, aby si mohly uzamykat svůj pokoj (průběžně). 

Ve svém vyjádření uvádíte, že pokoje dětí jsou v době jejich nepřítomnosti vždy uzamčeny. 
Dále uvádíte, že: „V době, kdy jsou na svém pokoji, mají možnost (a děje se tak), požádat 
vychovatele ve službě k uzamčení pokoje. Pokud to situace a okolnosti vyžadují a umožňují, 
vychovatel žádosti vyhoví.“ 

Jak jsem uváděla již ve zprávě z návštěvy, tak vzhledem k tomu, že v domově žijí děti starší 
15 let, které vyžadují již vyšší míru soukromí, by jim kromě poskytnutí uzamykatelného 
prostoru přímo na pokoji měla být zároveň nabízena možnost uzamknout si celý pokoj. Děti 
by přitom měly být vedeny k tomu, že si budou schopny pokoje zamykat samostatně 
(samozřejmě za podmínky, že personál bude moct v případě potřeby pokoj odemknout). 
Respektuji, že v některých případech to s ohledem na míru vyspělosti či individuální 
schopnosti dětí není možné. Rovněž jsem si vědoma toho, že podmínky uzamykání 
znesnadňuje fakt, že některé z pokojů jsou průchozí. Zároveň se však domnívám, že by tato 
skutečnost neměla jít k tíži dětí a omezování jejich práva na soukromí. Doporučuji, aby mimo 
odůvodněných případů bylo dětem v zásadě umožňováno, aby si pokoje mohly zamykat 
samostatně. 

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám i ostatním zaměstnancům domova ještě jednou 
poděkovala za součinnost poskytnutou během systematické návštěvy a za vstřícnost, se 
kterou jste přijal mnou navržená opatření. Vaše vyjádření hodnotím z hlediska účelu 
systematické návštěvy jako dostatečné, návštěvu proto v souladu s ustanovením § 21a 
odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavírám. 

S pozdravem 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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