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V Praze, dne 18.2.2017

Yážený pane geneťální řediteli,

dovoluji si Vás zpazíce signatáře Pankrácké výzvy 2015 ze dne L.9,201.5,
kterou podepsalo přes 700 vězněných osob' tímto veřejným způsobem oslovit v záleŽitostech,
které se týkají úkolů Vězeňské sluŽby ČR.

JiŽ z ustanovení článku 2 Ústavy České republiky r,yplývá, Že státní moc slouŽí všem
občanům a|ze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsobu, které stanoví zákon.

Hlavní úkoly Vězeňské služby ČR isou upraveny r'zákoně č. 555llgg2 Sb',
o Vězeňské službě a justični stráŽi České republiky, mezi které patří podle ustanovení
$ 2 odst. i písm. a) citovaného zákona správa a střeŽeni vazebních věznic a věznic
a odpovědnost za dodrŽování zákonem stanovených podrnínek výkonu vazby a výkonu trestu
odnětí svobody.

Vězeňská služba Čn 3e povinna podle ustanovení $ 2 odst. 1 písm. c) citovaného
zákona zajistit pro vězněné osoby zdravotní sluŽby, a to buď ve sv'ých zdravotnických
zaÍízení nebo u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních sluŽeb.

Dlouhodobě přeplněné kapacity věznic nejsou jen důsledkem chybné represivní
politiky justičních orgánů, aie hlavně závažným porušením stavebně technických,
bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů ve věznicích.

Ye smyslu ustanovení $ 126 odst' č. 183/2006 Sb., o územním plánovani a stavebním
řádu, |ze stavbu uŽívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním souhlasu. Změna v účelu
stavby nebo její rozšíření, jejíž účinky by mohly ohrozit Životy a zdtavi osob nebo jejich
bezpečnost je přípustná jen na základě povolení příslušného stavebního úřadu, a to pouze
na omezenou dobu.

Vazební věznice a věznice se povaŽují ve smyslu $ í odst. 1 písm. a) vyhláška
č' 39812009 Sb. za stavby občanského vybavení, přitom základní požadavky na bezpečnost,
které určují ochranu zdraví osob a jejich bezpečnost při jejich užíváni upravuje vyhláška
č. 268/2009 Sb.



Kolaudační souhlas, vydaný v souladu s ustanovením $ 122 odst. 1 citovaného
stavebního zákona současně určuje parametry povoleného uŽívání stavby podle schválené
stavební dokumentace.

Pokud by místně příslušný stavební úřad chtět po provedeném místním šetření
dočasně povolit změnu v kapacitách jednotlivých úseků stavby, je vázán zákonnou povinností
podle ustanovení $ 126 odst. 3 citovaného stavebního zákona rozhodovat v souladu
s veřejným zájmem i se zvláštními právními předpisy, což v daném případě odpovídá zákon
č,, |6911999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.

Minimální výměru 4 m2 ubytovací plochy pro jednoho vazebně stíhaného stanoví
$ 15 odst' 1 vyhláška č. Ia%w94 Sb'' u jednopatrových lůŽek i minimální objem vzduchu
v rozsahu 7 m' na osobu.

ZveÍejných zdrojů \ze dospět kzávěru, Že zákowé ubytovací parametry pro vězněné
osoby nejsou respektovány a kapacita většiny vězeňských zaiizeni překračuje počet osob
povolených v kolaudačních souhlasech.

Právem oěekáviíme, Že v podmínkách zásadních zmén v koncepci českého
vězeňského systému bude také přehodnocena dosavadní neúnosná praxe ubytovaní vězněných
osob.

Naprosto alarmující situaci je v některých věznicích v oblasti zdravotní péče'
Vězněná osoba se často povaŽuje za nesvéprávnou, bez jakýchkoliv nároků na odborná
vyšetření nebo potřebné medikamenty. Někteří ošetřující lékďi, působící ve VS ČR, považují
provádění zdravotnických úkonů nebo předepisování léků za bonus pro vězněné, aniž by
respektovali ustanovení $ 28 odst. 3 zák. č,37212011 Sb., o zdravotních sluŽbách a právech
na úctu, důstojné zacbázení a ohleduplnost v souladu s charakterem poskýovaných
zciravotníclr siužeb.

Tomu odpovidají i zákonné povinnosti ošetřujících lékařů zakotvené v ustanovení
citovaného zákana o zdravotních službách, tj. zejména poskytování zdravotních sluŽeb
na náležité odbomé úrovni a v souladu s etick;fmi principy zdravotnického pracovníka.

Častým argumentem ošetřujících lékařů pro odmítání kvaliÍikované zdravotní péče
je většinou sociálně patologické chování některých odsouzených, kteří za účelem získání drog
i psychotropních |átek z dostupných medikamentů se neváhají uchýlit k vulgárnimu projevu
násilí.

Yězeňská služba Čn uy měla mít dostatek sil i technických pťostředků, aby týo
drogově závis|é osoby vyselektovala a zabránila ve styku s ostatními odsouzenými, zvláště
s prokazanými projevy hepatitidy typu C a dalšími zejména koŽními nemocemi.

Z mnoha podkladů, které máme z vězeňských zaŤizení k dispozici, si dovoiuji
navrhnout následující opatření krátkodobého i dlouhodobého charakteru.

1. V každém vězeňském zaÍízeni zřídit tabulkové místo rehabilitačního pracovníka
pro poskytování léčebně rehabilitační péče v souladu s ustanovením $ 5 odst. 2
citovaného zákona o zdravotních službách pro odsouzené, ato i za úhradu.

2, Vytvořit systém celostátní platnosti rozsahu zdravotních úlev vazebně stíhaných
i odsouzených z důvodu hospodámosti a sníŽení administrativní zátěže ošetřuiících
1ékařů.
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3' Vývořit elektronický systém sdílení dat na celostátní úrovni pro poskytování

záravotnických informací o vazebně stíhaných i odsouzených zejména pro SES.

4. Zřídit vyšetřovací komisi na celostátní úrovni s delegací zástupců odsouzených

k vyšetřóvání latentní i zjevné násilné činnosti sociálně patologických jevů v prostředí

vS ČR i pro podezřelá úmrtí nebo sebepoškozování vazebně stíhaných i odsouzených

se statusem občanské vězeňské aktivity.

5' Vytvořit technické podmínky pro ordinaci praktických lékďů a dalších odborností

z mimovězeňských zdravotních zaiízení přímo ve věznici, minimalizovat

tak tzv. zdravotní eskorty, zajistit dočasnou náhradu za chybějící lékďe vS ČR
(možnost fakturace za úkony zdravotní péče se spoluúčastí příslušné zdravotní

pojišťovny).

6, Vývořit celostátní elektronický informační systém, který by umožnil hradit náklady

na zdravotní péči i medikamenty vězněným osob v době jejich nepřítomnosti

v kmenové věznici úspora administrativy při pŤevádění finančních prostředků

eskortovaných osob.

7 ' Zpracovat jednotný vnitřní řád vS ČR, ktery bude upravovat činnost lékařských

kómisí, jejich kompetence, opravné prostředky, výklad leŽenek a dalších zdravotních

úlev, postupů při' akutních stavech vězněných osob, při pracovních úrazech'

vystavóvání pracovních neschopností a výklad pojmů v oblasti zdravotní péče.

8. Pro zkvalitnění zdravotní péče nejméně lx ročně zorganizovat prostřednictvím

vychovatelů dotazníkovou akci, ve které by v příslušném vězeňském zařízení hodnotili
vězněné osoby i itror,eň poskýované zclravotní péče, přístup ošetř.rrjících lékaitr

a podávali návrhy na opatřen, a to vŠe s garancí anonymity pisatelů.

Všichni si pamatujeme, jak jste byl pro vykonstruované obvinění z porušování

služebních povinností postaven mimo sluŽbu, odvolán z nejvyšší funkce managementu

VS ČR a vás nástupce nevynechal jedinou příleŽitost, aby Vás veřejně dehonestoval' Stačí

si pustit záznamy o stanovisku tehdejsí ministryně spravedlnosti JUDr. Heleny Válkové

nebo si přeěist starší číslo časopisu České vězenství.

Na rozdíl od tehdejších tendenčních důvodů Vaší Šikanice, které se podařilo soudni

cestou překonat, mohou souěasné neřešené problémy ěeského vězeňství vyústit i v otevřenou

občanskou neposlušnost vězněných se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Doporučuji Yám zvžtžit spolupráci s vězněnými, kteří mají dlouholeté zkušenosti

v ob1asti justice á 3.3i.r' prostřednictvím zajistit zpětnou vazbu k jejich vyuŽití v činnosti VS

Čn.

Proto naše aktivita Pankráckávýzva 2015 akcentuje i změnu postavení zaměstnanců

a příslušníků vS ČR i v oblasti podhodnocených platů, které místy nedosahují ani pětiny

platů např. státních zástupců'

Signatáři Pankrácké výzvy 2015 nechtěji zneužívat současnou neúnosnou situací

v českém vězeňství nebo soutěŽii v počtu odhalených ,prohřešků.. VS ČR, proto závažná

pochybení ošetřujících lékařů se řeší ad hoc, tj. i Žalobami na ochranu osobnosti.



Chceme touto občanskou
trestní politiky státní moci a
vyspělých evropských zemí.

S pozdravem

iniciativou pouze přispět k zásadním
kvybudování moderního vězeňského

Zlnenam reDreslvnl
systému po vzoru

t.č' nezákonně odsouzen


