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                              V Ostravě dne 30. 6. 2020 
 

 
Vážená paní magistro, k Vámi zaslané zprávě zasílám stanovisko: 
 
ad1)  Zajistit desinfekci pro vězně na více místech, nejen v jídelně 
  
Desinfekce pro vězněné osoby byla v době kontroly kromě jídelny umístěna také v návštěvní 
místnosti, terapeutických místnostech a při vstupu do oddílu pro výkon trestního opatření 
odnětí svobody mladistvých. V průběhu měsíce června byly zakoupeny a nainstalovány 
velkoobjemové bezkontaktní dávkovače desinfekce, které jsou umístěny při vstupech  
ubytoven  A, B a jídelny odsouzených.  
 
Ad2) Uzpůsobit zařízení návštěvní místnosti tak, aby se usnadnila komunikace mezi 
odsouzenými a návštěvníky. 
Bezprostředně po návštěvě Vašich kolegů jsem nechal z dělících přepážek odinstalovat část 
ochranných prvků, všechny přepážky jsou navíc v úrovni komunikační zóny navrtány.  
 
Ad3) Informovat vychovatele a odsouzené, že mají možnost využívat Skype 1 krát týdně 
pro jeden kontakt, není tedy vyloučeno, že Skype mohou použít vícekrát týdně pro 
kontakt s více osobami, maximálně však třemi. 
 
K uvedenému opatření sděluji, že mám pocit, že v tomto případě se zřejmě jedná o 
komunikační nedorozumění ve vztahu k intenzitě povolených hovorů, neboť vychovatelé byli 
s pravidly realizace Skype hovorů seznámeni prostřednictvím nařízení ředitele věznice. 
Odsouzení byli následně informováni vychovateli formou oddílových aktivů.  
Nic méně na základě vašeho doporučení byly vychovatelé a dále i odsouzení opět poučeni o 
možnosti použít Skype 1 krát týdně pro jeden kontakt. Není tedy vyloučeno, že Skype mohou 
použít vícekrát týdně pro kontakt s více osobami, maximálně však třemi.  
 
Ad4)  Využít vzniklých možností Skype hovorů a videokonferencí a tyto technologie do 
budoucna dále rozvíjet i mimo současná opatření. 
 
         
V případě technického vybavení bude snaha Věznice Heřmanice tyto technologie rozvíjet i 
v budoucnu, např. jako motivační faktor v rámci příslušných skupin vnitřní diferenciace. 
 
 



Při diskuzi s vašimi kolegy ohledně dělících přepážek na návštěvní místnosti jsem vyslovil 
svůj názor, že vnímám jejich pozitivní přínos ve vztahu k eliminování průniku nepovolených 
věcí do věznice. Při rozhodování o jejich ponechání či zrušení se však budu řídit příslušnými 
zákonnými ustanoveními a pokyny svých nadřízených.  
 
 
 
S pozdravem 
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