
Teror je nástroj
spo|ečenské očisty

V.l. Lenin

V Praze, dne 1 .5.2Afi

VáŽené dámy pos|ankyně a senátorky,
VáŽenÍ pánové pos|anci a senátoň,

obracÍm se na Vás jménem vězněných osob, podporovaných v jejich úsi|í o
gqspiry výkon vazby itrestu naŠíobčanskou inlciativou Pankráckďvyatal111ze dne
1'9.215, abych vyjádři| zásadní nesouhlas strestní represivní po|itikou státní moci,
zneuŽívánlm justičních orgánů ke krimina|izaci bezúhonnych óočanů a s naprosto
nevyhovujicími podmínkami ve věznicích.

I přes varovné signá|y, " ýkající se závaŽného porušování stavebních,
hyg.ienických, bezpeěnostních a technichých předpisů BozP ve vězeňských
zařízeních se nikdo z Vás nezajimalo status vězněných osob anio uýstupy z ana|ytiky,
kterou od roku 2015 průběžně zpracováváme.

Je naprosio neuvěřiteiné, Že přes media|izované případy i judikaturu
Evropského soudu pro |idská práva zůstává osud vězněných osób ice|a br<r4ouóu
zá|eŽitostí. aěko|iv bv mě|v zákonodárné. yÍkonné a soudnÍ orgány státní moci
v návaznosti na historické zkušenosti s nacistickou a komunistickou diktaturou
zaručov.at svym obč4nům vyŠší standard ochrany zák|adních |idských práv a svobod,
jak to předvídá i č|. 53 Evropské Úm|uvy o lidských právech.

Jaký je však skutečný výstedek v české justici?

Stovky a tisíce případů justičních omy|ů, které jsou pouze tou pomys|nou
špičkou |edovce. K tomu stovky mi|ionů odškodněn| za nězákonná óovirient a
odsouzení bez jakékoliv finanční účasti chybujících soudců nebo státních zástupců.

A jaký je skutečný stav v českém vězeňství?

.Evropská vězeňská pravid|a, která by|a dne 11.1'2006 schvá|ena Výborem
ministrů členských států Evropské unie, Standardy Evropského uýboru pro zaĎránění
mučenía ne|idskému či poniŽujícímu zacházení nebo trestání, tuzemské ikomunitární
právní předpisy, většinou koněí před branamivěznic.

BohuŽe| v našem právním řádu nenízakotven preventivní prostředek' kteým
by se vězněná osoba domoh|a Účinného přezkumu syých námitek, ýkajicích.se
nevyhovujÍcích podmínek ve věznicích. Muse|o by se všakjednat o orgánstátní moci'
ktery není součástí justiěního systému a s pmvomocí vést nezávis|é šetřenÍ na místě



s kontradiktorním řlzenÍm a pravomocí vydávat závazná rozhodnutí včetně takov'ých,

která v krajních případech izakáŽe provoz nevyhovujících vězeňských objektů.

Je naprosto nepochopitelné, Že svoboda občanů by|a v.mnoha do|oŽených
případech nezákonně omezena a nikdo z Vás nemělsnahu osobně navštívit vězeňská

zairzent a naslouchat zástupcům vězněných osob o podminkách výkonu vazby i

trestu, přÍpadně se zajímat o rozhodovacÍ činnost justičnÍch orgánů.

A přitom postaěi věnovat pozornost:

a) při uk|ádání trestů odnětí svobody u trestných činů a|imentačních nebo maření. 
vyxonu Úředního rozhodnutí zoh|ednit dennl náklady na odsouzeného, které
mnohonásobně převyšují alimentaění povinnosti a neúměrně zatěŽují státní

rozpoěet ČR bez jakéhoko|iv dalšího efektu pro nez|eti|é děti

b) při digitalizaci dat a zavádění noqých techno|ogií' zejména střeŽení vězněných
osob, tze ušetřtt něko|ik mi|iard ročně

c) při se|ekci vězněných osob zaíazovatodborníky do tzv. technologických cente1

á ,'yworit podmíňxy pro r-ozvoj a výrobu pomůcek, vyřešeni hospodářské

činňosti Vězeňské sluiuy CŘ a hradit investice do projektů, zejména v ob|asti

protidrogové prevence a resocia|izace vězněných osob

d) vytvořit úěinný systém nás|edné péče a pomocipropuštěným osobám z výkonu

trestu s cÍlem sníŽit recidivu nejméně o 50 %'

V této souvis|ostije spo|ečensky Žádouci, aby by|o zrušeno ustianovenis 27

odd. 3 zák. ě. 169/1999-su..o uýkonu trestu odnětí svobody vp|atném znění, a to
v části, ve které se zakazuje odsouzeným se sdruŽovat ve spo|cích nebo odborech.

$ignatáři Pankrácké výzvy 2015 mají v úmys|u pokračovat ve své činnosti i

formou odborové organizace, která by by|a si|ným partnerern pro justiční orgány.

zejména v oblasti p}acovnÍho práva, sociá|ního zabezpečenÍ, zdravotní péče i
mónitoringu dodržování zák|adních |idských práv a svobod v české justici.

Žádáme, aby tento otevřený dopis by| prostřednictvím pos|aneckých a

senátorských k|ubů pťedán všem pos|ancům a senát.orům k otevřené diskusi.

í/qr. František Šeinosť
nar.3.5.1959
právník a vysokoško|ský pedagog
t.č. nezákonně odsouzený
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