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Vážený pane řediteli, 

v lednu tohoto roku jsem obdržela vyjádření Vašeho předchůdce  ke zprávě ze systematické 
návštěvy Věznice Pardubice, která proběhla ve dnech 14. – 15. září 2015. S časovým 
odstupem Vás žádám o informace o způsobu naplňování některých opatření k nápravě 
uvedených v předmětné zprávě. Žádost o dodatečné vyjádření se týká těchto opatření: 

 Proškolovat zdravotní asistenty v oblastech náplně jejich pracovní činnosti 
a pravidelně ověřovat jejich znalosti (bezodkladně). 

Zda a jakým způsobem probíhá odborné proškolení „zdravotních asistentů“ ve spolupráci 
s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, včetně údaje  o dosud proškolených 
osobách. 

 Upustit od povinnosti odsouzených nosit brašnu na pravé straně (průběžně). 

Zda v současné době mají odsouzení povinnost nosit brašnu na pravé straně. 

 Zajišťovat rehabilitační a fyzioterapeutickou péči prostřednictvím zaměstnanců 
zdravotního střediska věznice (průběžně). 

Zda a kolik „kmenových“ odsouzených věznice podstoupilo rehabilitační či 
fyzioterapeutickou léčbu ve smyslu odpovědi Vašeho předchůdce  v prvním pololetí roku 
2016. 

 Změnit podobu návštěvní místnosti tak, aby byla zvýšena míra soukromí 
(do 3 měsíců). 

Zaslat fotografii s aktuální podobou (srpen 2016) návštěvní místnosti. Zda a kolika 
odsouzeným umožnila věznice konat návštěvu bez zrakové  a sluchové kontroly v prvním 
pololetí roku 2016. 

 Zřídit přístřešky na vycházkových dvorech při budovách A + D a budovách B + E 
(do 1 roku). 

Jaká byla odpověď Generálního ředitelství Vězeňské služby České repub liky na urgentní 
dopis věznice z ledna tohoto roku poukazující na dlouhodobost požadavku na zřízení 
přístřešků a kdy věznice přistoupí k jejich zřízení. 
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Uvedené, spolu s aktuálním vnitřním řádem Věznice Pardubice, mi, prosím, poskytněte 
ve lhůtě 30 dnů od obdržení tohoto dopisu. 

Děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 

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

(dopis je opatřen elektronickým podpisem)  
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