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Vážený pane řediteli, 

děkuji Vám za vyjádření navazující na naši předchozí komunikaci ohledně systematické 

návštěvy Vazební věznice Ostrava. 

Společně se svým vyjádřením ze dne 8. července 2020 jste mi také zaslal novelizované 

nařízení ředitele Vazební věznice Ostrava č. 21/2019, kterým se upravuje činnost příslušníků 

při umístění vězněné osoby do cely vybavené vnitřním kamerovým a audiosystémem. 

V příslušném předpisu je oproti staré úpravě uvedeno, že „Do cely vybavené vnitřním 

kamerovým a audiosystémem se umisťují zpravidla vězněné osoby, u kterých hrozí riziko 

sebepoškození či suicidálního jednání.“1 

Ve své odpovědi ze dne 31. července 20192 však uvádíte, že „Cela s monitorovacím 

systémem je již využívána k umístění pouze obviněných, u kterých je důvodné podezření, 

že by svým jednáním mohli ohrozit své vlastní zdraví či život.“ Tomu však výše zmíněná 

formulace plně neodpovídá.3 

Oceňuji, že změnou předpisu klade nyní věznice větší důraz na skutečnost, že do příslušné 

cely by měl být umístěn především obviněný, u kterého hrozí automutilace, nicméně se stále 

domnívám, že v ostatních případech (kázeňské tresty, kapacitní důvody atd.) by neměla být 

cela využívána. 

Tuto i další otázky, které ze systematických návštěv vyplynuly, bych s Vámi ráda 

prodiskutovala v rámci kulatého stolu, který plánuji pořádat v druhé polovině roku 2020 

v závislosti na vývoji epidemiologické situace. O konkrétním termínu konání budete 

s předstihem informován. 

Tímto systematickou návštěvu uzavírám v souladu s § 21a odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., 

o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                        

1  Čl. 1 novelizovaného nařízení. 

2  Odpověď na zprávu ze systematické návštěvy Vazební věznice Ostrava, ze dne 31. července 2019, sp. zn. VS-
160761/ČJ-2019-803130-ZPRAVA. 

3  Viz také například čl. 2 písm. e), kde je uvedeno, že „Celu č. 328 lze využít i jako krizovou celu, celu pro výkon 
kázeňských trestů obviněných i odsouzených, celu pro samostatné ubytování odsouzených, celu pro umístění 
obviněných dle § 7 odst. 6 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 1 
vyhlášky MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, v krajním případě, 
zejména z kapacitních důvodů, pro umístění obviněných a odsouzených, kteří nastoupili do výkonu trest odnětí 
svobody…“ Dále také čl. 2 písm. f) předmětného nařízení. 



 

Závěrem bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat za profesionální přístup, a to nejen 

v průběhu samotné návštěvy, ale i při následné komunikaci. Z té je patrné, že se skutečně 

snažíte hledat řešení namítaných problémů. 

S přátelským pozdravem 

 

 

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

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 


