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Vážený pane řediteli, 

reaguji na Váš dopis ze dne 2. 7. 2018, ve kterém jste doplňoval některé informace 

k jednotlivým opatřením, které vyplynuly ze systematické návštěvy vykonané ve dnech 

7. a 8. 12. 2017 v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (dále jen „ústav“). 

Oceňuji přijetí individuálního přístupu k využívání přepážek a přítomnosti dozorců 

při aktivitách a pohovorech, kdy bude o jejich využití v případě konkrétního chovance nově 

rozhodovat bezpečnostní komise stanovením bezpečnostního opatření. U chovanců 

bez stanoveného bezpečnostního opatření bude poté na rozhodnutí odborného 

zaměstnance, zda využije přítomnosti dozorce, nebo monitoring pomocí kamery. 

Dovolím si požádat, aby stanovisko bezpečnostní komise bylo v pravidelných časových 

intervalech revidováno, tak aby bylo zajištěno, že bezpečnostní opatření budou vždy 

zohledňovat aktuální stav chovance a jeho nebezpečnost. 

Děkuji za zaslání fotografií a celkové posílení estetizace prostředí ústavu. Věřím, že uvedené 

přispěje k efektivnějšímu působení na chovance a zpříjemní jejich dlouhodobé umístění 

v ústavu. 

Konečně oceňuji, že chovancům bude umožněno nošení a praní vlastního oblečení. 

Vaše vyjádření tedy hodnotím jako uspokojující a své šetření uzavírám.1 

I přes uzavření šetření si dovolím požádat o zaslání kopie operačního manuálu ústavu, poté 

co bude schválen, a kopie nařízení ředitele vazební věznice o zásadách vnitřní bezpečnosti 

v části týkající se stanovování bezpečnostních opatření u chovanců. 

Dovolte, abych Vám a ostatním zaměstnancům Vazební věznice a ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence ještě jednou poděkovala za součinnost poskytnutou během 

systematické návštěvy a za vstřícnost, se kterou jste přijal navržená opatření. 

S pozdravem 

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

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

                                                        

1  Ustanovení § 21a odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 


