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Zaslání doplňujících informací 
 
 

Vážená paní magistro, 
  
na základě Vaší žádosti ze dne 7.5.2020 Vám sděluji, že ani s odstupem času nevznikly 
žádné komplikace v souvislosti s naplňováním akceptovaných návrhů na opatření, které 
vzešly na základě uskutečněné systematické návštěvy zaměstnanců Kanceláře veřejného 
ochránce práv ve dnech 4. a 5. března 2019 ve Vazební věznici Ostrava (dále jen 
„věznice“). Jak jsem již uvedl v předchozí reakci ke zprávě z uskutečněné systematické 
návštěvy zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv návrhy na opatření, které byly 
akceptovány, ve věznici realizujeme. Níže Vám zasílám doplňující informace k jednotlivým 
bodům (opatřením), ve kterých jak uvádíte, nedošlo k názorové shodě, případně jste 
požadovala naši reakci. 
   
  
Vyjádření k návrhům na jednotlivá opatření - doplnění 
  
3)      Upravit místnost tak, aby v případě otevření dveří nebylo možno spatřit 
prohlíženou osobu z chodby věznice. 
  
Byla provedena úprava zástěn v prohlídkových místnostech tak, aby prohlížené vězněné 
osoby nebyly vystaveny zraku dalších nezúčastněných vězněných osob či personálu 
věznice  – blíže viz. foto v příloze č. 1. Dále bylo do jednotlivých kabinek doplněno poučení 
s pokyny k zajištění intimity jednotlivých prohlídek.      
  
6)      Zapisovat lékařská zjištění vyčerpávajícím způsobem; předmětné záznamy 
musejí obsahovat hodnocení lékaře, zda mohla případná zranění vzniknout 
způsobem popsaným dotčenou osobou. 
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Zdravotnický personál (lékaři, všeobecné sestry) věnuje zvýšenou pozornost při 
sebemenším podezření na případy násilí či nevěrohodným případům úrazů u vězněných 
pacientů. Specifickým případům je věnována zvýšená pozornost, jsou využíváni také 
odborní lékaři. Lékařský záznam se při podezření na násilné jednání vyhotovuje rozsáhleji 
než jen z medicínského pohledu a okamžitě je informován příslušník oddělení prevence 
a stížností, který věc prověřuje po své linii. I přes enormní zatížení lékařů Vězeňské služby 
ČR se tuto agendu snaží zajistit v dostatečném rozsahu, tak aby nebylo mařeno účinné 
vyšetřování jednotlivých případů nálezu poranění, při podezření na možnost vzniku 
zranění násilným způsobem. Z našeho pohledu je vedení této agendy dostatečné a nelze 
s ohledem na vytíženost lékařů zajišťovat tuto agendu více detailněji. 
  

8)      Užívat celu s monitorovacím zařízením pouze pro účel ochrany před 
sebepoškozením. 
  
Na základě Vaši žádosti zasílám v příloze Nařízení ředitele Vazební věznice Ostrava  
č. 21/2019, kterým se upravuje činnost příslušníků při umístění vězněné osoby do cely 
vybavené vnitřním kamerovým a audio systémem. 
  
13)  Poskytovat obviněným týdně minimálně sedm kusů ústavního spodního prádla 
a ponožek a dvě trika. 
  
Výstrojní norma pro obviněné a odsouzené muže a ženy je striktně dána NGŘ VS ČR  
č. 6/2012, o vystrojování obviněných, odsouzených a chovanců, kde je v příloze č. 3 
stanoveno množství výstrojních součástek pro vězněné osoby. Věznice postupuje v 
souladu s tímto nařízením generálního ředitele, kde je uvedena výstrojní norma výbavy při 
výměně osobního prádla (spodní prádlo, ponožky, trička) pro obviněné tričko s krátkým 
rukávem jeden kus, trenýrky 2 kusy a ponožky dva kusy. Pro možnost splnění Vámi 
požadovaného opatření byl odeslán 04.07.2019 návrh řediteli odboru logistiky generálního 
ředitelství VS ČR na úpravu příslušného nařízení generálního ředitele tak, abychom mohli 
vyhovět Vašemu doporučení. K úpravě výstrojní normy ústavního prádla prozatím 
nedošlo. 
   
14)  Umožňovat kombinování vlastního a ústavního oděvu. 
  
Obviněným ve věznici je a bude nadále umožňováno kombinovat ústavní oděv s vlastním 
spodním prádlem a ponožkami. Kombinovat další civilní oděv (např. tričko, kraťasy apod.) 
s ústavním oděvem však není možné s ohledem na uplatňování §12 zákona č. 293/1993 
Sb. o výkonu vazby, ve znění pozdějších úprav (tento postup je jednotný v celé VS). Vámi 
citovaný postup by byl bezesporu velice náročný na evidenci a další činnosti s tím spojené 
(předvádění do skladu k doplňování/odevzdávání oděvních svršků apod.) na což nemá 
Vazební věznice Ostrava dostatečné personální kapacity.     
  
15)  Umožňovat obviněným výměnu dostatečného množství vlastního oblečení i jen 
jednou za dva týdny. 
  
Mám za to, že Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994, kterou se vydává řád 
výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, v § 29, odst. 2) stanovuje strikně, že 
„Výměna vlastního osobního prádla musí být zabezpečena nejméně jednou týdně“. V 
tomto bodu postupujeme v souladu s legislativní úpravou. Pro úplnost uvádíme, že 
s ohledem na splnění nezbytných podmínek hygienické a estetické nezávadnosti vlastního 
oblečení obviněných a s ohledem na velikost úložného prostoru poskytnutých skříněk 
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umístěných v jednotlivých celách, do nichž si obvinění ukládají své věci, není reálné, 
aby osobní věci obviněných byly navyšovány dalšími sadami vlastního oblečení na dobu 
delší jednoho týdne. Zejména s ohledem na dodržení zásad hygieny je nepředstavitelné 
ukládat na cele použité oděvní svršky déle než jeden týden. 
  
24)  Umístit seznam aktivit na jednotlivé cely. 
  
Vazební věznice doplnila seznamy aktivit na všechny kulturní místnosti, kde mají obvinění 
přístup. V souvislosti s neustále se opakujícím ničením vnitřních řádů vězněnými osobami 
(slouží jako pomůcky ke kouření a k tzv. „motákování“), je krajně neekonomické vydávání 
těchto seznamů aktivit na jednotlivé cely. Jak jsem již dříve uvedl, všichni obvinění jsou již 
při nástupu výkonu vazby seznámeni speciálním pedagogem s nabídkou preventivně 
výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů. Obvinění jsou s organizací 
a podmínkami účasti speciálním pedagogem podrobně poučeni a mohou dle svého zájmu 
preferovat konkrétní aktivity dle seznamu. Vybrané aktivity zakřížkují a nabídkový list 
včetně poučení podepíší. Obvinění jsou v téměř dennodenním styku s pedagogy volného 
času, kteří tyto aktivity organizují. Mohou se tudíž pedagoga volného času na dostupné 
aktivity kdykoliv zeptat, taktéž za tímto účelem mohou vznést dotaz vrchnímu dozorci či 
jinému odbornému personálu.  
  
25)  Posílit aktivity všem obviněným ve Vazební věznici Ostrava tak, aby doba 
strávená mimo cely byla minimálně uvedených 8 hodin denně. 
  

Z předchozí reakce k tomuto bodu vyplývá, že tento požadavek není v současné době 
reálný a to vzhledem k profilaci věznice, kapacitnímu přeplnění, personální situaci, 
architektonickému členění věznice, kdy již nelze navýšit stavy personálu zajišťujícího tuto 
činnost a taktéž již nejsou kapacity k vytvoření dalších kulturních či sportovních aktivit. V 
současné době již věznice nedisponuje žádným vhodným prostorem, který by mohl sloužit 
k posílení prováděných aktivit. Ve věznici je v současnosti zabezpečováno a organizováno 
pro obviněné ve výkonu vazby celkem 26 aktivit, z nichž je 8 aktivit zájmových, 9 
preventivně výchovných, 7 vzdělávacích a 2 sportovní. Obvinění umístění do oddělení se 
zmírněným režimem (celkem 8 oddělení) pak mají možnost se pravidelně 2x týdně 
účastnit sportovních aktivit na víceúčelovém sále vazební věznice. 
Návrh Vašeho řešení posílení aktivit všech obviněných spojováním aktivit s odsouzenými 
je neproveditelný a navíc ani neřeší stávající situaci. Jednotlivé prostory určené k 
provádění aktivit (kulturní místnosti, terapeutické místnosti, společenský sál apod.) jsou 
plně vytíženy při provádění současných druhů nabízených aktivit jednotlivými skupinami 
vězněných osob. Z toho plyne, že není prostor pro spojování, jelikož není možné 
kapacitně navyšovat počet osob účastnících se aktivit s ohledem na prostorové možnosti, 
ale také z důvodu zajištění bezpečnosti objektu a personálu věznice. 
  
26)  Umožňovat obviněným návštěvy bez sluchové a zrakové kontroly. 
  
Tato praxe je již ve vazební věznici realizována. Ve věznici obvinění můžou požádat 
o návštěvu bez zrakové a sluchové kontroly, a to na základě vlastní žádosti v souladu s § 
14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. O žádosti 
rozhoduje ředitel věznice nebo jeho zástupce. O výsledku rozhodnutí je obviněný vždy 
vyrozuměn. Za poslední tři měsíce s ohledem na opatření v souvislostí s COVID-19 nebyla 
evidována žádná žádost o realizaci této návštěvy. 
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30)  Zavést efektivní systém zajišťující dostupnost zdravotní péče obviněným tak, 
aby byly vyloučeny několikadenní čekací lhůty. 
  
O předvedení pacienta na zdravotní středisko rozhoduje lékař, který je plně obeznámen se 
zdravotním stavem pacienta a u stabilizovaných pacientů je indikací k vyšetření změna 
klinického stavu, kterou vězněná osoba uvádí v knize hlásících se nemocných. Specifika 
přístupu v péči o vězněné osoby spočívá ve velmi častém zneužívání lékařské péče se 
snahou domoci se různých výhod (neindikované dietní opatření, povolení k užívání 
různých elektrospotřebičů ze zdravotních důvodů, snaha o různé úlevy ze zdravotních 
důvodů). 
V současné době máme již zavedený systém doplnění pravidelné medikace (bez potřeby 
návštěvy lékaře), kterým je snaha alespoň o částečné odbřemenění lékařů tak, aby byl 
zajištěn přístup k péči včasné a bez zbytečného odkladu.  
Vazební věznici Ostrava řeší intenzivně personální situaci na úseku poskytování zdravotní 
péče. Od uskutečněné návštěvy zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv došlo k 
ukončení pracovního poměru zubního lékaře. V současné době se za zvýšeného úsilí 
podařilo doplnit stav o 3 lékaře (zubní lékař na úvazek 0,6, zubní lékař na dohodu 
o pracovní činnosti a praktický lékař na dohodu o pracovní činnosti), dlouhodobě však 
nadále řešíme obsazení tabulkového místa všeobecného praktického lékaře. Věznice dále 
ve dnech pracovního volna a klidu zajišťuje lékařskou službu první pomoci a dále 
spolupracuje s městem Ostrava, které v mimopracovní době zajišťuje lékařskou službu 
první pomoci.  
  
S pozdravem 

  
  
  
                                                                                              
  

 
   
Za správnost vyhotovení: 
mjr. Mgr. Kamil Poštulka 

  

  Vrchní rada 
  plk. Mgr. Roman Záhorský 
  ředitel vazební věznice 
   

podepsáno elektronicky 
 

  

 
 


