Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství Praha
Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb

SDĚLENÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, subjekt povinný
dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), obdržela dne
prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb požadavek na poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon
o svobodném přístupu k informacím“), který podal
(„žadatel“). Žádost o poskytnutí
informace povinný subjekt zaevidoval pod čj.
I.
Žádost o poskytnutí informace obsahovala následující požadavek (cit.): „Tímto Vás uctivě
žádám o sdělení všech přijatých opatření v souvislosti na epidemiologickou situaci k zajištění
plnění úkolů VS ČR a minimalizace šíření nákazy. Všechny přijatá Generálním ředitelstvím
Vězeňské služby aplikovaná napříč všemi organizačními jednotkami Vězeňské služby
včetně věznice Stráž pod Ralskem. Prosím o sdělení všech nařízení a opatření od počátku
pandemie až do současnosti rozepsané v bodech pod jakým NGŘ č. dnem počátku. Jako např.:
Dne 29. 6. 2020 bylo přijato opatření ve znění: Vězněné osoby jsou povinny si desinfikovat
ruce vždy před vstupem na oddělení, jídelnu, případně na nebo z aktivity, které bylo přijato
do praxe zavedeno od 1. 7. 2020. Prostě všechna opatření vydaná od počátku až do dnešního
dne 31. 1. 2022, včetně označení pod jakým číslem kým a čím byla vydána.“.
II.
Povinný subjekt sděluje, že informace se žadateli poskytuje, a to následovně:
Činnosti související s řešením epidemie onemocnění koronavirem Covid-19 ve Vězeňské službě
České republiky („Vězeňská služba“) řídí generální ředitel Vězeňské služby prostřednictvím
Protiepidemické komise Generálního ředitelství Vězeňské služby („Protiepidemická komise“).
Protiepidemická komise na základě rozhodnutí vydávaných Vládou České republiky nebo

mimořádných a ochranných opatření vydávaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky
stanovuje příslušná opatření, úkoly a kontrolní mechanismy, které mají za cíl eliminovat
komunitní šíření epidemie onemocnění koronavirem Covid-19 v jednotlivých organizačních
jednotkách Vězeňské služby. Nově vydaná nebo aktualizovaná opatření jsou prostřednictvím
Protiepidemické komise implementována bezprostředně do praxe.
Přesný výčet opatření vydaných Vězeňskou službou v souladu s průběžně vydávanými
opatřeními Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky není možné
z bezpečnostních důvodů konkretizovat. Povinný subjekt proto poskytuje pouze seznam
aplikovatelných opatření ve vztahu k vězněným osobám, která jsou součástí krizového plánu
Vězeňské služby pro případy epidemie nakažlivé choroby, jakou je onemocnění koronavirem
Covid-19:


Pokud při dodání vězněné osoby ze strany Policie České republiky do výkonu vazby
nebo do výkonu trestu odnětí svobody nebo při nástupu osoby do výkonu trestu odnětí
svobody bude mít tato vězněná osoba tělesnou teplotu (stanovena podle aktuálních
doporučení ve °C) a vyšší, umístí se přímo na vyčleněnou infekční celu. Vězněná osoba
se nepřevezme, pokud bude mít tělesnou teplotu (stanovena podle aktuálních doporučení
ve °C) a vyšší a je dodána z místa zvýšeného výskytu (ohniska - rizikové oblasti) nakažlivé
choroby.



V případě zjištění zdravotních obtíží u osoby předávané Policií České republiky na základě
evropského zatýkacího rozkazu nebo souvisejících s epidemií nakažlivé choroby
neprodleně sjednat nový termín předání. Stejný postup uplatnit také u osob v rámci
vyhoštění.



Před předáním vězněné osoby (propuštěním z předávací nebo vydávací vazby) zajistit
standardní lékařskou prohlídku se zvýšenou pozorností na projevy epidemie nakažlivé
choroby.



Zajistit změření tělesné teploty u předávané vězněné osoby těsně před propuštěním
z předávací nebo vydávací vazby. V případě zjištění tělesné teploty u vězněné osoby
(stanovena podle aktuálních doporučení ve °C) a vyšší se umístí do izolační cely.



Pozastavit eskorty k přemístění na vlastní žádost nebo na žádost osoby blízké.



Před eskortou k umístění a přemístění zajistit měření tělesné teploty u vězněných osob
v místnosti s pokojovou teplotou.



Přijmout vhodná opatření při nástupu vězněných osob do výkonu vazby, výkonu trestu
odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence (např. měření tělesné teploty, roušky,
jednorázové rukavice, samostatné umístění).



V případě převzetí osoby (do výkonu vazby a k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody
do České republiky ze zemí zasažených epidemií nakažlivé choroby), která vykazuje
příznaky virového onemocnění nakažlivou chorobou (bude stanoveno podle aktuálních
doporučení), bude tato osoba umístěna na izolační celu a v nejkratší možné době
předvedena k lékaři Vězeňské služby.



Zjišťovat, zda nastoupivší či dodávaná osoba byla v posledních dvou týdnech v kontaktu
s osobou infikovanou nakažlivou chorobou. Současně musí být zabezpečeno změření
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tělesné teploty. Jeví-li příznaky respiračního onemocnění (bude stanoveno podle
aktuálních doporučení), umístí se do izolační cely a vybaví rouškou. Preventivní karanténu
může nařídit lékař Vězeňské služby po konzultaci s příslušnou krajskou hygienickou
stanicí.


Pozastavit s okamžitou platností udělování institutu přerušení výkonu trestu odnětí
svobody a realizace veškerých aktivit mimo věznici.



V případě, že jsou návštěvy vězněných osob povoleny, tak zpřístupnit poučení týkající se
návštěv vězněných osob na webových stránkách Vězeňské služby a doplnění poučení
návštěv vězněných osob (navštívenky) o informace o přijatých omezeních při vstupu
do organizačních jednotek.



V případě, že nejsou návštěvy vězněných osob povoleny, tak odpovídajícím způsobem
informovat vězněné osoby o přijatém opatření ke zrušení návštěv na základě rozhodnutí
vlády o vyhlášení krizového stavu.



Realizovat vycházky vězněných osob v co nejširším rozsahu. Odděleně realizovat
vycházky odsouzených osob podle zařazení na pracoviště.



Na základě přijatých krizových opatření minimalizovat počet vězněných osob
předváděných do zdravotních oddělení Vězeňské služby.



Zabezpečit oddělené ubytování a používání sociálních zařízení vězněných osob – kuchařů
apod.



Vyzvat zaměstnavatele na vnějších pracovištích a na pracovištích s volným pohybem
mimo věznici k tomu, aby informovali ředitele věznice o případných přijatých opatřeních
spojených se šířením epidemie nakažlivé choroby, a aby vybavili vězněné osoby
desinfekčními prostředky.



Projednat se zaměstnavateli a následně zvážit utlumení, či přerušení zaměstnávání
odsouzených osob mimo objekt věznice.



Plánovat eskorty vězněných osob jednotlivě nebo v menších skupinách, které je nutné
vhodným způsobem v eskortním vozidle rozsadit.



Vězněné osoby musí mít nasazenou roušku na obličeji (nosu a ústech) vždy v případě
vstupu příslušníka či zaměstnance na oddělení, oddíl, celu, ložnici a dále při opuštění cely
a ložnice.



Vězněné osoby jsou povinny si dezinfikovat ruce vždy před vstupem na oddělení nebo
oddíl, jídelnu, případně na vstupu nebo odchodu z aktivity.

Současně se žadateli sděluje, že ze strany vedení organizačních jednotek Vězeňské služby
je po celou dobu pandemie kladen důraz na včasnou a úplnou informovanost především
vězněných osob, ale rovněž zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby, o veškerých přijatých
opatřeních, včetně podrobného zdůvodnění.
V případě, že došlo na základě vydaných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky
v souvislosti s onemocněním Covid-19 k jakémukoli omezení práv vězněných osob, přijala
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Vězeňské služba v maximální možné míře příslušná opatření, prostřednictvím kterých bylo
omezení alternativně kompenzováno.
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