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Vážený pane řediteli, 

reaguji na Váš dopis ze dne 20. dubna 2018, který obsahuje Vaše vyjádření ke zprávě 

ze systematické návštěvy Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno 

(dále jen „vazební věznice“ nebo „ústav“). Systematická návštěva byla zaměřena na výkon 

zabezpečovací detence a proběhla v prosinci 2017. 

V první řadě bych Vám chtěla poděkovat za vstřícný postoj k mnoha mnou navrhovaným 

opatřením. Byla bych ráda, kdyby vzájemný dialog pokračoval i nadále, považuji jej 

za důležitý. V následujících řádcích proto reaguji na některá Vaše vyjádření k opatřením, 

která jsem navrhovala. 

K opatření č. 3 (vedení aktivit přes mříže) jste uvedl, že jste stanovil povinnost projednat 

na bezpečnostní komisi vazební věznice přijetí bezpečnostních opatření ve věci pohovorů 

a aktivit s chovanci za přepážkou. 

Chtěla bych Vás požádat o závěry z uvedeného projednání na bezpečnostní komisi 

(např. zápis) a popis nastavení praxe vedení pohovorů a aktivit do budoucna. 

K opatření č. 6 (výzdoba cel) jste uvedl, že byla zahájena estetizace všech prostor detenčního 

zařízení. Z Vašeho vyjádření není však jednoznačně patrné, zda uvedená estetizace 

(nástěnky, pěstování rostlin, akvaristika) se týká i cel chovanců nebo pouze společných 

prostor. 

Žádám tedy o vyjádření, zda je chovancům povoleno a umožněno zútulnění cel (například 

vlastní výmalbou, používání vlastního povlečení, pěstování květin atp.). 

K opatření č. 12 (nošení vlastního oblečení) jste uvedl, že postupujete v souladu se zákonem 

o výkonu zabezpečovací detence.1 Dále jste také napsal, že nově zřízené pracoviště prádelny 

lze v případě potřeby také využít k praní civilního oděvu chovanců. 

Zákon o výkonu zabezpečovací detence nestanoví, že k výměně oblečení musí docházet 

zvenku ústavu, ale pouze že k výměně musí docházet na vlastní náklady.2 Zajištění výměny 

poštou nebo při návštěvách stanoví až vnitřní řád ústavu.3 Účelem uvedeného zákonného 

                                                        

1  Zákon č. 129/2008 Sb., o zabezpečovací detenci, ve znění pozdějších předpisů. 

2  Ustanovení § 20 odst. 3 zákona o zabezpečovací detenci. 

3  Ustanovení článku 3 odst. 4 vnitřního řádu ústavu. 



opatření je zajištění hygienické nezávadnosti oblečení a případné omezení finančního 

dopadu výměny oblečení na rozpočet ústavu. 

Dle mého názoru lze výměnou oblečení rozumět schopnost zajistit si čisté oblečení namísto 

špinavého, a tedy i možnost vyprání oblečení v ústavu. Takové vyprání oblečení bude 

na vlastní náklady chovanců (nákup pracího prostředku a případný příspěvek na využití 

energií a opotřebení pračky). Povinnost zajistit si výměnu oblečení zvenku ústavu, 

stanovená ve vnitřním řádu ústavu, jde tak nad rámec zákona. 

Po úvaze jsem tedy dospěla k názoru, že ustanovení zákona o zabezpečovací detenci 

lze vyložit tak, aby bylo chovancům umožněno nošení vlastního oblečení a jeho praní 

na vlastní náklady v pračkách v ústavu. 

Žádám Vás o vyjádření, zda bude chovancům nošení a praní vlastního civilního oblečení 

v ústavu umožněno. 

Ve zprávě jsem také žádala mimo vyjádření k navrhovaným opatřením také informaci o tom, 

zda byl již vybrán nový provozovatel kantýny a o zaslání ceníku základních položek (str. 22 

zprávy) a informaci o závěrech diskuse k rozdělení chovanců do skupin (str. 10 zprávy). 

Žádám tedy o doplnění uvedených informací. 

O Vaše vyjádření a dokumenty uvedené výše žádám ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto 

dopisu. 

Během systematické návštěvy pro mě pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce 

práv také vyžádali kopie rozhodnutí o uložení zabezpečovací detence. Tyto však byly 

vyžádány pouze pro chovance aktuálně ve výkonu zabezpečovací detence. Chtěla bych Vás 

požádat o doplnění rozhodnutí i u chovanců, kteří již ve výkonu zabezpečovací detence 

nejsou. Jejich seznam připojuji v příloze. 

O zaslání uvedených kopií rozhodnutí žádám ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto dopisu. 

V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat pracovníka Kanceláře veřejného 

ochránce práv Mgr. Martina Klumpara na tel. č. 542 542 261 nebo na e-mailové adrese 

klumpar@ochrance.cz. 

S pozdravem 

 

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

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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