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OMBUDSMAN

r. 2000

„Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů 
a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s 
právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a 
dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně 
základních práv a svobod.“

r. 2006

„Ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí 
nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí 
nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit 
ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, 
ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným 
zacházením.“
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SYSTEMATICKÉ NÁVŠTĚVY

-neohlášeně, ale s vědomím vedoucího zařízení

-vícedenní, možnost nočního šetření

-externí odborníci

-pozorování, dokumentace (foto), rozhovory

-zpráva z návštěvy zařízení (opatření k nápravě)

-publikace zprávy

-ukončení návštěvy/sankce

-souhrnné zprávy po ukončení série návštěv
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OMBUDSMAN

SYSTEMATICKÉ NÁVŠTĚVY

2014-2015 trest odnětí svobody

2017-2018 zabezpečovací detence

2019-2020 vazba

SHRNUTÍ NÁVŠTĚV

-přeplněnost

-zdr. péče

-osoby se zdr. post.

-zaměstnávání

8



OMBUDSMAN

9

INDIVIDUÁLNÍ STÍŽNOSTI

•Přemístění do jiné věznice

•Zdravotní péče

•Kázeňská řízení

•Materiální podmínky

•Hygiena

•Donucovací prostředky, prohlídky

•Specifická strava

•Šikana

•Návštěvy, balíčky, telefonování
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Vězněné osoby TPN:
a) starší 65 let, pokud sám nepožádá o zařazení do práce,
b) který byl uznán invalidním ve třetím stupni, ledaže sám požádá o 
zařazení do práce a jeho pracovní schopnost takovéto zařazení 
připouští, nebo
c) jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení.

Velmi různorodá skupina.

Doporučení ombudsmana 2016: „Navrhnout změnu zákonné 
definice trvale pracovně nezařaditelných odsouzených v § 69 odst. 1 
zákona o výkonu trestu a souvisejících ustanovení tak, aby 
zohledňovala primárně zdravotní stav odsouzených, nikoliv možnosti 
jejich pracovního zařazení.“
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KAZUISTIKY
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Materiální podmínky osoby se zdr. postižením+přerušení trestu ze 
zdr. důvodů
případ sp.zn.7624/2013

Ošetřovatelé - případ sp. zn. 1331/2017
„Při využívání práce ošetřovatelů z řad odsouzených musí věznice 
jasně stanovit, který ošetřovatel zajišťuje jaké úkony a zároveň musí 
nastavit efektivní způsoby kontroly práce ošetřovatelů.“



KAZUISTIKY II

▪ Umírání

▪ Případ sp. zn. 3033/2017

▪ „Věznice vyrozumí o závažném onemocnění odsouzeného nebo o jeho úrazu vyžadujícím 
hospitalizaci bez odkladu osobu, kterou odsouzený určil, nebo jeho osobu blízkou.“ (§16 ZVTOS)

▪ 6. 3. 2017 - pan B. zadržen z příkazu soudu a převezen z civilní nemocnice do věznice

▪ 8. 3. 2017 – matka pana B. se dozvěděla z nemocnice, že syn byl převezen do věznice, obratem 
požádala písemnou formou o informace o zdravotním stavu pana B. a o návštěvu dne 11. 3. 
2017 přímo ve věznici;

▪ 13. 3. 2017 – matku pana B. kontaktoval sociální pracovník věznice a informoval ji o povolení 
návštěvy dne 22. 3. 2017;

▪ 17. 3. 2017 - zhoršení zdravotního stavu pana B., který byl převezen z věznice na jednotku 
intenzivní péče v nemocnici;

▪ 20. 3. 2017 - sociální pracovnice věznice telefonicky informovala matku pana B. o zrušení 
návštěvy ve věznici dne 22. 3. 2017 z důvodu hospitalizace pana B. v civilní nemocnici; přes 
telefon nemožno sdělit informace o zdr. stavu; vězeňský lékař vyhotovil žádost o přerušení 
výkonu trestu; matka pana B odjíždí do nemocnice; pan B. je však již v kómatu;

▪ 21. 3. 2017 - úmrtí pana B., závěrečná zpráva z nemocnice: rodina informována, přítomna při 
úmrtí; k přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů již nedošlo.
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KAZUISTIKY III

16

Zařazení do práce

EVP: „105.2 Od odsouzených vězňů, kteří ještě nedosáhli 
běžného důchodového věku, se může požadovat práce, za 
předpokladu jejich tělesné i duševní způsobilosti, o které 
rozhodne lékař.“

x

ESLP: Meier v. Švýcarsko

„Povinnost odsouzeného pracovat

i po dosažení důchodového věku

není porušením zákazu nucené práce

zakotveného v článku 4 Úmluvy. „



KAZUSTIKY IV

Srážky z příjmů - případ sp. zn. 23/2018

Vyhláška MS č. 10/2000 Sb. – pravidla pro srážky

Srážky z pracovní odměny

-30% výživné

-26% náklady výkonu trestu

-12% exekuce

-4% jiné pohledávky (pokuta, přeplatek na nem.pojištění)

x

17% kapesné

11% úložné
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KAZUISTIKY IV

Srážky z jiných příjmů

-50% pro potřeby vězněné osoby
-50% náklady výkonu trestu a exekuce

U přikázání jiné pohledávky (vyjma pohledávek dle § 25 odst. 4 
ZVTOS), věznice sráží pouze se souhlasem vězněné osoby (vč. Např. 
výživného)

Chybějící zmocnění v OSŘ pro MS k úpravě srážek z jiných příjmů

Co s tím?
MSpr+VS+KVOP+MPSV
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ZDROJE

www.ochrance.cz

Souhrnné zprávy z návštěv

Výroční zprávy NPM

Evidence stanovisek 
ochránce (ESO)

Sborníky stanovisek
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http://www.ochrance.cz/


Díky za pozornost!

Milan Svoboda

svobodam@ochrance.cz www.ochrance.cz | Facebook | Twitter


