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VáŽený pan

Albert Žirovnický
nar.27.5.1968
Věznice Mírov
PO Box 1/2
789 53 Mírov

VáŽený pane Žirovnický,

ínformuji Vás o uzavření šetření, které jsem zaháji|a z Vašeho podnětu proti Vazební věznici
Praha.Pankrác. Šetřeníse týkalo podmínek umístění na cele č. 431 (oddíl Apř. A) a současně
používání kamerového systému tamtéž.

Namíta|jste, že ce|a je spíše ,,záchodem s kamerou,., kamera je pár metrů od WC, pořizuje
se z ní 24hodinový záznam a má b'ýt vybavena itechnologií nočního vidění. Navzdory tomu
jsou odsouzení buzeni cca Skrát v noci rozsvícením světla při kontrolních obchůzkách
dozorců. Dá|e jste poukáza| na cigaretový kouř, zápach z toalet, nedostatek denního svět|a

a nemožnost Větrání. Pos|ední námitka se týka|a toho, že na ce|e jste byl umístěn s da|ším

odsouzeným, kdy na jednoho připadalo 1.,].5 m2.

V případu proved|i pověření pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv dne zz' 7.2aL8
místní šetření ve Vazebnívěznici Praha.Pankrác, během kterého zdokumentovali dotČenou
ce|u, hovořili s Vámi i ředite|em a da|šími pracovníky vazební věznice.

Rorměry c*ly

Ce|a č.431. na oddí|e Apř' A je jednou z ce| sběrného eskortního střediska. V době místního
šetření na ní nebyl nikdo přítomen' Vy jste byl v době šetření na cele č. 437' Na cele č. 431
jste byl umístěn krátkodobě (5 dnů),l ostatně nejde o cely určené pro dlouhodobé umístění.
Na oddíljsou umísťováni především odsouzeníza úče|em eskorty k soudu. Cela má rozměry
8,82 m2 a i když působíopticky stísněně, vyhovuje zákonným poŽadavkům na umístěnídvou
odsouzených.2

Mi kroklínlatické podrnínky

5níŽená světlost místnosti přes den je dána umístěním okna spíše při stropu a jeho ve|ikostí'

Ce|a je vybavena stropním svítidlem se dvěma žárovkami. V době místního šetření svítila
pouze jedna z těchto žárovek. okno nelze otevírat. Na ostatních celách daného oddí|u
(např. ce|a č.437) okno otevřít lze. Nejsou mi známy žádné bezpečnostní důvody, proč by

konkrétně toto okno mě|o být fixně uzavřené, když na ostatních celách oddí|u okna otevírat
jdou.

1" od 23. do 28. 11' 2017. Ve stejných dnech by| na téŽe cele umístěn ještě ods. Jan Mokrý.

2 D|e 9 17 odst' 6 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších
předpisů: ,,V ubytovací místnosti urČené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho odsouzeného připadat
ubytovací plocha nejméně 4 mŽ.'.



Foto č. 1a 2: cela č.431.

V době místního šetřeníneby| na ce|e patrný zápach, a to ani z WC, ani z cigaret' Je možné,
že v době Vašeho umístěníněkdo z odsouzených porušil zákaz kouřenína celea v době před
Vaším umístěním, a cigaretový kouř by| tedy ještě cítit' Vy sám jste potvrdil, že v době
umístěníse na cele nekouřilo.

Respektuji, že v případě dotčené ce|y jde o místnost určenou spíše pro krátkodobé pobyty.
l tak by cely měly sp|ňovat minimální standardy týkající se mikrok|imatických podmínek
a osvětlení'a Ředitele vazební věznice jsem proto požádala, aby:

r trva| na dodržování zákazu kouření na místech, kde to není povo|eno,

. zajisti| opravu stropního svítid|a na ce|e č.431 tak, aby v případě potřeby trva|e
svítily obě žárovky svítidla,

. zajisti| otevíratelnost okna na dotčené ce|e za úče|em umožnění větrání.

fieĚÍ*r kontroI

Na předmětné ce|e jste byl ubytován s ods. Mokrým, ktenl je evidován jako možný pachate|
násilí (MPN).'Jeho zařazení mezi MPN ospravedlňuje dle vnitřního předpisu režim častějších

3 Kouřit lze po dobu umístění zde pouze při vycházkách.

4 Evropská vězeňská pravid|a, bod 1.8.1: ,'Ubytování zajišťované pro vězně, zejména pak veškeré prostory určené
pro spaní, musí respektovat lidskou důstojnost a co možná nejvíce potřebu soukromí, a musíodpovídat zdravotnickým
a hygienickým poŽadavkům s patřičným oh|edem na k|imatické podmínky, zejména s ohledem na plošnou vÝměru,
počet metrů krych|ových vzduchu, osvětlení, vytápění a větrání.,.

5 Dle rucŘ r. rzlzo12, o předcházení, zabránění a včasném odha|ování nási|í mezi obviněnými, odsouzenÝmi
a chovanci.



nočních kontrol - tedy např. i rozsvÍcení přiměřeně intenzivního světla a nakouknutí
přes,,špehýrku,' ve dveřích.ó

Fcužíváttí kamery na eele

Kamera je umístěna vlevo od okna ce|y přistropu (viz foto č. 1) a pokud je zapnutá, snímá
ce|ý prostor ce|y _ obraz přenáší na dozorčí stanovlště. WC je odděleno plastovým závěsem,
který poskytuje určitou míru soukromí(minimá|ně před dosahem kamery}.7

Pracovníci věznice tvrdí, že kamera byla v době Vašeho umístění odpojena (tzn' nesníma|a
prostor ce|y). Vy oproti tomu tvrdíte, že na kameře svítiIa červená dioda, což Vás vede
k tomu myslet si, Že by|a zapnutá.

Jde o tvrzení proti tvrzení, tedy situaci důkazní nouze, kdy nejsem schopna přisvědčit
ani jedné ze stran. D|e vyjádření teclínika vazební věznice Jana Červinkt' je kamera umístěná
v cele č' 431 Apř. A stále připravena k případnému využitíl To nařizuje ředite| vazební
věznice. např. na žádost psychologa v případě nebezpečí suicidá|ního jednání. V takovém
případě ke kameře dodá technik napájecí zdroj. obraz z kamery je pak přenášen přímo
na dozorčí stanoviště na monitor a není napojen přes nahrávací zařízení, ÍudíŽ nevzniká

záznam. Kamera i monitor na dozorčím stanovištijsou nainstalovány napevno' Po skončení
situace vyžadující stálé monitorování je technik informován a opět napájecí zdroj odebere.

Pokud by vazební vězníce postupova|a v souIadu s informacemi pana Červinky (tzn', kamera
pokud nesnímá, tak není připojená ke zdroji e|ektrického proudu), neměla by ani svítit
červená dioda kamery, kterou jste, dle svého tvrzení viděl.

Nicméně zpětně nejsem schopna, jak už jsem výše uvedla, nad vší pochybnost potvrdit
anivyvrátit, zda byl prostor cely kamerou snímán, či nikoliv.

Bez ohledu na to považuji používání kamer na ce|ách obecně za nepřiměřeně zasahující
do práva na soukromí' Pod|e s 21a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské sluŽbě a justiční
stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů: ,,Vězeňská s|uŽba může, je.|i

to nezbytné pro p|nění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy
osob a věcí nacházejících se v objektech a prostorách jí spravovaných a střežených.,,
Toto ustanovení |egitimizuje používání kamerových systémů Vězeňskou s|užbou České
republiky, a|e pouze za určitých podmínek.

Pod|e Listiny základních práv a svobodg je nedotknute|nost osoby a jejího soukromí
zaručena. omezena může být jen v případech stanovených zákonem. Právo na soukromí
v případě odsouzených omezuje v sou|adu s Listinou zákon'iŮ To však neznamená, že právo
na soukromí odsouzeným nepřís|uší vůbec. o to více musí být právo na zajištění
bezpečnosti ve věznicích idemonstrované v tomto případě používáním kamer) přiměřeně
vybaIancováno k právu na soukromí.

Ustanovení s rs rvcŘ č' 12/2oL?,

V době místního šetření nebyl na dotčené ce|e nikdo přítomen, kamera byla vypnutá.

VedoucÍ referátu zabezpečovací a komunikační techniky Vazební věznice Praha.Pankrác'

Č|. 7 odst' 1 Listiny zák|adních práv a svobod (ve Sbírce zákonů vyh|ášena pod č. 2/1993 sb.).

Srov. s 27 odst. 2 zákona č. 169/].999 Sb', o výkonu tíestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.
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Pokud jsou kamery používány ve věznicích např' na exponovaných chodbách či spo|ečných
místech, kde může docházet k násilí, lze to za určítých podmínek právně akceptovat.
Jestliže jsou však kamery umístěné na celách, kde odsouzení tráví většinu času,
paksejedná, zmého pohledu, onepřiměřený zásah dopráva nasoukromí.ll ostatně
zákon až na výlučné výjimky nepřipouští používání kamerových systémů v prostorách
sIouŽících pro ubytovánívězněných osob.12 Pokud v průběhu výkonu trestu vznikne zvýšená
potřeba dohledu nad odsouzeným, má Vězeňská služba České republiky řadu opatření,
které může využít. Ať už jde o zvýšený režim kontro| {vychovatelem, dozorcem, lékařem),
či umístěnína krizový oddí|'1*

Své šetření končím při konstatování pochybení na straně Vazební věznice Praha.Pankrác'
a to V insta|aci a používání kamer v ubytovacích místnostech pro odsouzené a nezajištění
přiměřených mikroklimatických poďmínek na cele č.431 oddí| Apř. A. Současně se obracím
na ředitele Vazební věznice Praha.Pankrác dle 5 18 odst. ]..zákona o veřejném ochránci
práv1a s výzvou k vyjádření ohledně mých závěrů'

o da|ších krocích budete písemně vyrozuměn.

S pozdravem

1rv ---- 
-

,"ř*
,"t

Mgr. Anna šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv

l|řl!n'a5

originá| přílohy doručené KV0P dne 29' 1' 2018 {čj' Vs-120544-r:la.2a17-8o0210-STV.

11 Podle čl' 4 odst.4 Listiny zák|adních práv a svobod musí být při pouŽívání ustanovení o mezích základních práv
a svobod šetřeno jejich podstaty a smys|u'

12 Výjimkou je např' použití kamerového systému v izo|ační místnosti zabezpečovací detence d|e g 35 odst. 4 zákona
č' 12912008 Sb', o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

13 Ustanovení 9 23 odst, 5 vyh|ášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobodv, ve znění
pozdějších předpisů'

t4 Zákonč,349lI999 Sb., o veřelném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
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Vězeňská sluŽba České republiky
Vazební věznice Praha Pankrác, ŘeditelW Praha Pankrác
Soudní 98811, P.o' BoX 5, 140 57 Praha 4, lD DS: xpzd46b

Č. i. vs.t z0544.1 1 /ČJ-201 7.80021 o-sTV Praha 4 28. prosince 2017
Počet stran: 1

Vězeňská sluŽba ČR
Vazební věznice Praha Pankrác
ods' Albert Žirovnický (k'v' REJSB7)
Soudní 988/1
Praha 4
14057

Vyřízení stížnosti

V písemné Žádosti o rozhovor s ředite|em Vazební věznice Praha Pankrác (dále jen ''W
Praha Pankrác.,) jste uved|, Že jste byl po eskortě do W Praha Pankrác dne 23.11.2017 ubýován
na cele č. 431 i oVT Apř.A, kde byla porušována Vaše práva a poškozováno VaŠe zdraví. A to
tím, Že jste byl ubytován na cele é. 431, která sqými rozměry nesplňuje parametry pro ubytováni
vězněné osoby (např. ve|ikost, špína, zápach), Že je na cele č. 431 Údajně nedostatek denního
světla a Žárovky ve svět|e na této ce|e neustá|e praskají. Dle Vašeho tvrzení bylo naopak
v nočních hodinách na ce|e č. 431 opakovaně rozsvěcováno. coŽ Vás ruši|o při soánku' Na
uvedené ce|e se údajně nedá otevřít okno a vyvětrat. Dále pak jste poukázal na skutečnost, Že je
na ce|e č. 431 umístěna kamera, která snímá ce|ý prostor ce|y vě. obyvatel a to proti Vaší vůli.
Také jste uved|, Že vzhledem k tomu, Že ce|u ě. 431 před Vámi obýva|i kuřáci, kteří na této cele
spalova|i tabákové výrobky a cela je proto ,,prouzená kouřem.,, by| jste tímto údajně vystaven
terciárnímu kouření, působení "N.nitrosaminů'' a tím by|o ohroŽeno Vaše zdraví. Přístup věznice
tímto považujete za šikanu.

Body uvedené v předmětné Žádosti jste mi bez další konkretizace přednesl v přítomnosti
svědků v rámci pohovoru, kteý jsem s Vámi proved|dne 04.12.2017.

Následně jsem Vaše podání jiŽ jako stíŽnost postoupi| k řádnému prošetření oddělenÍ
prevence a stíŽnostÍ ve zdejší věznici. Před|oŽené informace, které byly zjištěny v rámci
uvedeného prošetřování, jsem řádně posoudi| a tímto Vám sdě|uji, že vzh|edem ke skutečnosti, Že
neby|o prokázáno pochybení zaměstnance VS ČR, byla Vaše stíŽnosi vyhodnocena jako
nedůvodná.

J
VÍÓhnÍ raďa. ,, , ' '

, p|k. Mqt:Pařel:}Íad;;na-*j*
řědifě| VV Praha Pankrác


