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Vážený pane magistře, 

jménem signatářů občanské aktivity vězněných s názvem Pankrácká výzva 2015 
jste mi (stejně jako řadě dalších osob) u příležitosti 30. výročí změny společenského systému 
zaslal několik dokumentů týkajících se českého vězeňství. V těchto dokumentech 
se pozastavujete nad činností soudů a stavem vězeňského systému. 

Postup orgánů činných v trestním řízení je z mojí působnosti zákonem výslovně vyloučen, 
přesto bych Vás ráda ujistila o tom, že podmínkám v českých věznicích se naléhavě věnuji. 
Také dlouhodobě upozorňuji na systémové nedostatky vězeňského systému – typicky 
přeplněnost věznic, nedostatky v zajištění zdravotní péče, nízkou pracovní odměnu 
odsouzených a další. 

Troufám si věřit, že jste zaznamenal vydání Sborníku stanovisek veřejného ochránce práv 
Vězeňství II, kde je řada z těchto problematických oblastní blíže popsána. 

Ráda bych také poukázala na to, že zvláště na téma přeplněnosti věznic upozorňuji vytrvale 
a dlouhodobě. S poukazem na deficity v trestní politice státu jsem se osobním dopisem 
obracela na všechny tři předchozí ministry spravedlnosti. Ale také třeba na Výbor proti 
mučení Rady vlády pro lidská práva anebo v rámci projednávání zprávy z návštěvy 
Evropského výboru proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení (CPT). 

Možná i díky těmto aktivitám jsou v současné době v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky dvě novely trestněprávních předpisů, které reagují na vysoké počty 
vězněných osob.1 

Český vězeňský systém trpí nepochybně celou řadou neduhů. Věřím, že společnými silami 
všech zainteresovaných stran se je postupně bude dařit napravovat. 

S pozdravem 

 
 
 

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

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

                                                        

1  Sněmovní tisky 453 a 466. 
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