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III.                                                                                                

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy – odůvodnění jejích hlavních 

principů  

Nezbytnost novelizace vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „řád výkonu trestu odnětí svobody“), vyplývá 

z  novely zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„trestní zákoník“), zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu 

trestu odnětí svobody“) a dalších souvisejících zákonů, provedené zákonem č. 58/2017 Sb.  

Cílem zákona č. 58/2017 Sb. bylo umožnit adekvátní diferenciaci odsouzených ve věznicích, 

a to podle posouzení jejich osobnostních faktorů a posouzení trestné činnosti odsouzených 

z penitenciárního hlediska. 

Hlavním cílem tohoto návrhu je uvedení řádu výkonu trestu odnětí svobody do souladu 

s novelizovanými ustanoveními trestního zákoníku, zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

a dalších souvisejících zákonů, a to zejména s ohledem na: 

- redukci dosavadních čtyř základních typů věznic s dohledem, dozorem, ostrahou 

a zvýšenou ostrahou na typy dva, a to na věznici s ostrahou a věznici se zvýšenou 

ostrahou, 

- zavedení vnitřní diferenciace věznice s ostrahou na oddělení s nízkým stupněm 

zabezpečení, na oddělení se středním stupněm zabezpečení a na oddělení s vysokým 

stupněm zabezpečení, 

- vybudování jednotného, avšak flexibilního systému umisťování odsouzených 

do jednotlivých stupňů zabezpečení oddělení věznice s ostrahou na základě 

vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik, 

- vytvoření takových podmínek zacházení s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, 

které přispějí k resocializaci těchto osob a sníží riziko opakování trestné činnosti, 

- úpravu, zpřesnění a doplnění terminologie v souvislosti s výše uvedenými změnami. 

Vedle těchto úprav, bezprostředně souvisejících s přijetím zákona č. 58/2017 Sb., dojde dále 

k zapracování dalších změn do řádu výkonu trestu odnětí svobody, a to s ohledem na: 

- na strategické cíle v oblasti vězeňství obsažené v Koncepci vězeňství do roku 2025, 

schválené vládou ČR, dostupné na adrese: https://www.vscr.cz/client_data/1/

user_files/19/file/PDF/Koncepce/Koncepce_vezenstvi.pdf, 

- úpravu, zpřesnění a doplnění ustanovení dle praktických poznatků Vězeňské služby 

ČR, 
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- úpravu, zpřesnění a doplnění ustanovení dle judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva (dále jen „ESLP“). 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení souladu 

navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Předložený návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody 

i dalšími souvisejícími zákony. Návrh vyhlášky nepřekračuje rozsah zákonného zmocnění 

podle § 81 zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 

Návrh vyhlášky je v souladu s Listinou základních práv Evropské unie (čl. 4 Listiny 

základních práv Evropské unie ve vztahu k minimální velikosti ubytovací plochy). Judikatura 

soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní zásady práva Evropské unie se na danou 

oblast nevztahují. 

Návrh vyhlášky je stejně jako zákon č. 58/2017 Sb. v souladu s následujícími mezinárodními 

úmluvami nebo doporučeními: 

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.),  

 Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech 

(č. 169/1991 Sb.), 

 Úmluva proti mučení a jinému hrubému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (č. 143/1988 Sb.),  

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění pozdějších předpisů 

(č. 209/1992 Sb.), (dále jen „Úmluva“) a 

 Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (č. 9/1996 Sb.). 

Návrh vyhlášky současně respektuje Evropská vězeňská pravidla přijatá formou doporučení 

Výboru ministrů dne 11. 1. 2006 (Rec/2006/2), která obsahují minimální pravidla 

pro zacházení s vězni i Standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězni přijatá 

formou doporučení Ekonomickou a sociální radou OSN dne 30. 8. 1955. 

 

3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné době je platným právním předpisem, který provádí ustanovení zákona o výkonu 

trestu odnětí svobody, řád výkonu trestu odnětí svobody. 

Zákon č. 58/2017 Sb., který nabyde účinnosti dne 1. 10. 2017, přinese do trestního zákoníku, 

zákona o výkonu trestu odnětí svobody a dalších souvisejících právních předpisů změny, které 

je nutné promítnout i do řádu výkonu trestu odnětí svobody. Tyto změny, motivované snahou 

o adekvátní diferenciaci odsouzených ve vztahu k rizikům, která směřují navenek i dovnitř 

věznice, spočívají v redukci dosavadních čtyř typů věznic na typy dva, které se označují jako 

„věznice s ostrahou“ a „věznice se zvýšenou ostrahou“. Orgánem, který bude rozhodovat 

o zařazení odsouzených do konkrétního typu věznice, zůstává v souladu s dosavadní úpravou 

soud. Věznice s ostrahou bude dále vnitřně diferenciována na tři oddělení, tj. oddělení 

s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení, a to podle stupně zabezpečení věznice, 

který je zapotřebí pro zajištění ochrany společnosti (tzv. vnější rizika) a pro zajištění 
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bezpečnosti ve věznici (tzv. vnitřní rizika). O umístění odsouzených bude rozhodovat 

Vězeňská služba ČR na základě kriminogenních hledisek s pomocí údajů o odsouzeném, jež 

jsou podkladem pro zpracování komplexní zprávy o odsouzeném. V rámci věznice s ostrahou, 

oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, se otevírá prostor v mezích existujícího 

legislativního rámce realizovat pilotní projekty systémových reintegračních aktivit 

inspirovaných úspěšnou zahraniční praxí boje proti recidivě.  

Současné znění řádu výkonu trestu odnětí svobody této novele dosud neodpovídá. Je tedy 

zapotřebí upravit do data nabytí účinnosti zákona č. 58/2017 Sb. příslušná ustanovení řádu 

výkonu trestu odnětí svobody tak, aby této novele odpovídala, a stanovila další podrobnosti 

s touto novelou související. Zejména se bude jednat o stanovení kritérií, na základě nichž 

budou odsouzení zařazení soudem do věznice s ostrahou umisťováni do jednotlivých oddělení 

věznice s ostrahou (§ 6a řádu výkonu trestu odnětí svobody) či konkretizování situací, 

na základě kterých bude moci dojít ke změně oddělení věznice s ostrahou (11a řádu výkonu 

trestu odnětí svobody). V této souvislosti dojde i k dalším doplněním a úpravám v procesu 

umísťování odsouzených a změně terminologie.  

Vedle nezbytného uvedení řádu výkonu trestu odnětí svobody do souladu se zákonem 

č. 58/2017 Sb. se jeví jako vhodné současně zapracovat i praktické poznatky vycházející 

z činnosti Vězeňské služby ČR, judikaturu ESLP i strategické cíle obsažené v Koncepci 

vězeňství do roku 2025, schválené vládou ČR.  

Zaprvé jde o doplnění a zpřesnění ustanovení § 17 odst. 6 řádu výkonu trestu odnětí svobody, 

v němž v současné době absentuje stanovení dolního limitu ubytovací plochy v celách 

určených pro ubytování více odsouzených, což se jeví ve vztahu k čl. 3 Úmluvy zakotvující 

zákaz mučení1 a související judikatuře ESLP jako problematické. Požadavek stanovit dolní 

limit ubytovací plochy je dále obsažen v Koncepci vězeňství do roku 2025; tato úprava 

je podporována rovněž ze strany Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před 

Evropským soudem pro lidská práva. Otázku minimálního osobního prostoru řeší ESLP vždy 

ve světle dalších podmínek režimu zbavení svobody. V důsledku těchto podmínek, které 

se mohou v jednotlivých případech výrazně lišit, může být i minimální velikost podlahové 

plochy, při které stále nedojde k porušení článku 3 Úmluvy, různá. Podle rozhodnutí 

Trepashkin proti Rusku, č. 36898/03, rozsudek ze dne 19. července 2007, nemůže ESLP 

„ jednou pro vždy rozhodnout, kolik osobního prostoru má dle Úmluvy připadat na osobu. 

To záleží na mnoha relevantních faktorech, jako jsou doba zbavení osobní svobody, možnost 

venkovních aktivit, fyzický a psychický stav osoby apod.“. V rozhodnutí Jirsák proti České 

republice, č. 8968/08, rozsudek ze dne 5. dubna 2012, byl posuzován případ, kdy se velikost 

osobního prostoru pohybovala v rozmezí 3 až 4 m2. Zde ESLP konstatoval, že „je nutné 

zkoumat i jiné aspekty fyzických podmínek zbavení svobody, aby mohlo být posouzeno, zda 

je toto zbavení v souladu s článkem 3 Úmluvy“. V nedávném rozhodnutí Muršić proti 

Chorvatsku, č. 7334/13, rozsudek velkého senátu ze dne 20. října 2016, však ESLP dospěl 

k závěru, že ani hranice 3 m2 není zcela nepřekročitelná. V tomto rozhodnutí ESLP 

konstatoval, že 3 m2 podlahového prostoru na jednu osobu je sice minimálním standardem, 

jehož nedodržení zakládá silnou domněnku porušení článku 3 Úmluvy, nicméně „malá 

plocha připadající na osobu může být za určitých podmínek kompenzována velkou plochou 

cely a skutečností, že se vězni mohou pohybovat velkou část dne mimo tuto celu“.  

Lze tedy shrnout, že hranice, při níž by bylo možné bez dalšího hovořit o porušení článku 

3 Úmluvy, není obecně určená, vždy bude záležet na okolnostech daného případu a dalších 

podmínkách režimu zbavení svobody. Přesto je to však právě minimální velikost ubytovací 

plochy 3 m2 na osobu, která je v judikatuře ESLP nejčastěji zmiňována jako ta, jejíž porušení 

                                                           
1 Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. 
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zakládá silnou domněnku nedodržení článku 3 Úmluvy (srov. např. rozhodnutí Kantyrev proti 

Rusku, č. 37213/02, rozsudek ze dne 21. 6. 2007; rozhodnutí Andrey Frolov proti Rusku, 

č. 205/02, rozsudek ze dne 29. 3. 2007 nebo rozhodnutí Melnik proti Ukrajině, č. 72286/01, 

rozsudek ze dne 28. 3. 2006). Z tohoto důvodu je v návrhu vyhlášky dolní limit ubytovací 

plochy stanoven právě na 3 m2. 

V návaznosti na výše řečené je možné konstatovat, že ačkoli není současný stav naplněnosti 

věznic v ČR rozhodně ideálním, čehož si je Vězeňská služba vědoma2, nelze hovořit o tom, že 

by podmínky ve věznicích ve vztahu k ubytovacím kapacitám porušovaly, s přihlédnutím 

k citované judikatuře ESLP, článek 3 Úmluvy. Navrhované stanovení dolního limitu 

ubytovací plochy tak bude mít pojistnou funkci, aby v případech, kdy bude maximální 

kapacita věznic překročena, nedošlo k poklesu velikosti podlahové plochy pod 3 m2, což, jak 

bylo výše řečeno, zvyšuje riziko vyslovení porušení Úmluvy ze strany ESLP. Vedle tohoto 

alespoň částečného zlepšení podmínek ve vztahu k ubytovací ploše věznic usiluje Vězeňská 

služba ČR o další opatření, například o výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kapacit. 

Další z potřebných změn vychází z praktických poznatků Vězeňské služby ČR a je obsažena 

v jednom ze strategických cílů Koncepce vězeňství do roku 2025.3 V současné době 

nedochází k dostatečné výměně informací mezi Vězeňskou službou ČR, sociálními kurátory, 

orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) a případně opatrovníkem, byl-li 

odsouzený omezen na svéprávnosti. Sociální kurátoři, OSPOD a opatrovníci dnes nejsou 

ze strany Vězeňské služby ČR informováni o případném přemísťování odsouzeného do jiné 

věznice. Absence těchto informací znesnadňuje těmto subjektům plnit své úkoly spočívající 

ve zprostředkování kontaktů osoby držené ve výkonu trestu odnětí svobody se světem mimo 

věznici a v sociální stabilizaci této osoby. Zakotvením povinnosti Vězeňské služby ČR 

informovat jmenované subjekty dojde k rychlejšímu a snadnějšímu získání údajů, které tyto 

subjekty potřebují k výkonu své práce.  

Jinak, než legislativní úpravou této vyhlášky, nelze sledovaných cílů, obecně vymezených 

pod bodem 1., dosáhnout. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, sociálně slabé, zdravotně 

postižené a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí. 

S navrhovanou změnou nejsou spojeny žádné náklady, které by vyžadovaly navýšení 

rozpočtu Vězeňské služby ČR či jiného veřejného rozpočtu a nebyly již projednány 

v souvislosti s přijetím zákona č. 58/2017 Sb. Návrh nebude mít dopad ani na podnikatelské 

prostředí ČR. 

Změna v podobě redukce věznic z dosavadních čtyř na dva základní typy a změna vnitřní 

diferenciace věznice s ostrahou vychází z principů moderního penitenciárního zacházení 

s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Jednotně strukturovaný a flexibilní systém 

umisťování odsouzených umožní lépe koordinovat rozvoj a implementaci programů 

zacházení v jednotlivých odděleních věznice s ostrahou podle stupně zabezpečení. V důsledku 

                                                           
2 Srov. kapitola X. Legislativní změny v oblasti vězeňství, specifický cíl 4.5 Dosažení ubytovacího standardu 

reprezentovaného ubytovací plochou nejméně 6 m² na jednu vězněnou osobu. Koncepce vězeňství do roku 2025, 

s. 159 an.  
3 Srov. kapitola VIII. Resocializace propuštěných vězňů, návaznost na prevenci a postpéči, nástroje dosažení 

specifického cíle 4.2 Komplexní vnímání práce s odsouzenými, zaměření na budoucí propuštění. Koncepce 

vězeňství do roku 2025, s. 130 an. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNALDDAAPX)



5 

 

toho dojde k důslednějšímu zhodnocení všech potřeb a rizik odsouzených. Novelizace 

řádu výkonu trestu odnětí svobody tak bude mít pozitivní sociální dopady na odsouzené 

osoby, neboť by v důsledku výše řečeného mělo ve střednědobém a dlouhodobém výhledu 

dojít ke snížení míry recidivy kriminálního chování osob. 

Další sociální dopad v pozitivním slova smyslu lze spatřovat v již zmíněném stanovení 

dolního limitu velikosti ubytovací plochy 3 m2 na osobu. Rovněž změna spočívající 

v usnadnění zprostředkování informací o odsouzeném určeným subjektům bude mít 

na odsouzené osoby příznivý dopad. V důsledku této změny dojde k efektivnějšímu působení 

na odsouzeného, když subjekty, jejichž úkol spočívá v udržení kontaktů mezi osobou 

odsouzenou a okolním světem, budou mít potřebné informace k dispozici bez zbytečných 

průtahů. 

Návrh nebude mít žádné další dopady na specifické skupiny obyvatel, jako jsou osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. S navrhovanou 

změnou nejsou spojeny ani žádné dopady na životní prostředí. 

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nijak nenarušuje princip zákazu diskriminace, 

nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není 

ani v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární 

dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 

nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava se přímo nedotýká ochrany soukromí a v případě nakládání 

s osobními údaji bude dodržována stávající právní úprava ochrany osobních údajů.  

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Zhodnocení možných korupčních rizik bylo projednáno již v rámci legislativního procesu 

k zákonu č. 58/2017 Sb., který je navrhovanou vyhláškou prováděn. Navrhovaná právní 

úprava nepřináší v tomto ohledu žádné zvýšení korupčního rizika a ani s ní nejsou spojena 

nová korupční rizika. 

 

8. Výjimka z uplatnění RIA 

Analýza RIA nebyla na základě Legislativního plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány 

státní správy na rok 2017 (č. j. 16733/2016-OHR) vypracována.  
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodu 1 (§ 2 odst. 2) 

Legislativně technická úprava reagující na redukci základních typů věznic z dosavadních čtyř 

na nynější dva.  

 

K bodům 2, 3, 11, 21, 46, 52, 53, 57 [nadpis § 6, § 6 odst. 1 a 2, nadpis § 8, § 8 odst. 2, § 9 

odst. 2, § 12, § 23 odst. 5 a 6, § 53 odst. 6, § 63 odst. 1 až 3, § 64, § 66 odst. 1, § 72 odst. 3, 

§ 91 odst. 9, § 92, § 93 odst. 2 písm. a), § 94 odst. 1 a 3 a § 100a odst. 1 až 3] 

Věznice s ostrahou, jako jeden ze dvou základních typů věznic, bude nově vnitřně členěna 

podle míry svého zabezpečení na oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm 

zabezpečení. Aby nedocházelo k záměně stávajících oddělení (nástupní, výstupní, krizové, 

specializované atd.) s těmito nově vzniklými odděleními, které budou tvořit kostru vnitřní 

diferenciace, navrhuje se, stejně jako je tomu v již novelizovaných ustanovení zákona 

o výkonu trestu odnětí svobody, dosavadní „oddělení“ přejmenovat na „oddíly“.  

 

K bodu 4 (§ 6 odst. 2) 

Dochází k prodloužení doby pobytu odsouzeného v přijímacím oddílu, která by podle nové 

úpravy zpravidla neměla převýšit dva týdny. Pro prodloužení předmětné lhůty především 

svědčí fakt, že podle nové právní úpravy se odsouzený zařazený soudem do věznice 

s ostrahou bude muset v tomto časovém úseku podrobit nejen standardním lékařským 

prohlídkám, ale rovněž vstupnímu hodnocení vnějších a vnitřních rizik ke stanovení stupně 

zabezpečení. 

 

K bodům 5, 6 (§ 6 odst. 3, § 6 odst. 4) 

Během pobytu v přijímacím oddílu dojde u odsouzeného, který byl soudem zařazen 

do věznice s ostrahou, k vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik podle § 6a řádu výkonu trestu 

odnětí svobody. Na základě tohoto vyhodnocení bude odsouzený umístěn do oddělení 

s nízkým, středním či vysokým stupněm zabezpečení. Po zjištění všech potřebných údajů 

umístí bez zbytečného odkladu dispečer Vězeňské služby ČR odsouzeného do konkrétní 

věznice, a to s ohledem na určený stupeň zabezpečení, aktuální naplněnost věznic, realizované 

druhy programu zacházení a další kritéria stanovená v § 7.  

 

K bodu 7 (§ 6a)  

Nově vložené ustanovení navazuje na § 12a a 12b zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

a stanoví podrobná kritéria pro určení příslušného stupně zabezpečení u odsouzených, kteří 

byli soudem zařazeni do věznice s ostrahou.  
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Do oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení budou odsouzení 

umisťováni na základě vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik. Co se rozumí pod pojmy 

„vnitřní riziko a „vnější riziko“ stanoví § 12a odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.  

Základní určení oddělení bude v prvé řadě vycházet z vyhodnocení vnějších rizik, které 

vyplývají ze závažnosti aktuální trestné činnosti určené délkou uloženého trestu a druhem 

zavinění s přihlédnutím k tomu, zda již odsouzený byl ve výkonu trestu. Tato kritéria na sebe 

navazují tak, aby logicky gradovalo umisťování pachatele do jednotlivých stupňů oddělení 

podle míry jeho společenské nebezpečnosti.  

V případě úmyslných trestných činů bude rovněž hodnotícím kritériem skutečnost, zda se při 

aktuální trestné činnosti nejedná o trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 

trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami anebo trestný čin 

spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na 

životě člověka, nebo trestný čin, který zahrnoval anebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky 

násilí. Takto vymezenou specifickou činnost je tedy v zásadě možné rozdělit do tří skupin. 

První skupinou jsou trestné činy proti lidské důstojnosti vymezené v hlavě III. zvláštní části 

trestního zákoníku. Druhou kategorií jsou úmyslné trestné činy související s násilnou 

kriminalitou; tím se rozumí nejen trestné činy obsahující násilné jednání projevené navenek, 

ale i pokus toto jednání projevit, včetně pohrůžky násilí. Naposled se jedná o kategorii 

trestných činů zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestných 

činů spáchaných pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví 

nebo na životě člověka. Tato kategorie zahrnuje jak trestné činy, kde je droga primárně 

obsažena (tzv. primární drogová kriminalita), tak trestné činy, kde je droga ohrožujícím 

faktorem a kde v důsledku jejího požití došlo či mohlo dojít k újmě na zdraví či na životě 

člověka. Nebude se tak jednat o případy, kdy pachatel v souvislosti s potřebou obstarat si 

finanční prostředky na tyto látky spáchá trestný čin a zároveň nedojde k výše uvedenému 

ohrožení na životě a zdraví. 

Toto základní určení oddělení může být dále modifikováno vyhodnocením tzv. vnitřních rizik. 

Jejich existence odůvodňuje umístění odsouzeného do oddělení s vyšším stupněm 

zabezpečení oproti základnímu určení oddělení. Vnitřní rizika obecně postihují nebezpečí, 

které směřuje dovnitř věznice a stanoví se na základě vyhodnocení potencionálního rizika 

jednotlivého odsouzeného. Podle demonstrativního výčtu v odstavci 7 se zkoumá zejména 

míra rizika opětovného selhání vyplývající z trestné činnosti odsouzeného, stupeň a povaha 

jeho narušení, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů, hrozba 

útěku, další trestní řízení, zejména pro trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 

trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami anebo trestný čin 

spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo 

na životě člověka, nebo trestný čin, který zahrnoval anebo měl zahrnovat násilí, včetně 

pohrůžky násilí anebo skutečnost, že odsouzený byl již v minulosti odsouzen za takto 

specifikovanou trestnou činnost. Mezi další takové skutečnosti, v řádu výkonu trestu odnětí 

svobody neuvedené, může dále patřit například nenastoupení nebo neoprávněné bránění se 

nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, opakované násilné chování odsouzeného během 

výkonu trestu či skutečnost, že odsouzený spáchal trestný čin ve spojitosti s organizovaným 

zločinem. Při hodnocení míry rizika opětovného selhání vyplývající z trestné činnosti 

odsouzeného se s využitím moderních psychologických, pedagogických a sociálních postupů 

posoudí např. počet předchozích odsouzení, povaha předchozí i aktuální činnosti, porušení 

podmínek při podmíněně uloženém trestu, nedodržení podmínek probačního dohledu apod. 

Stupněm a povahou narušení odsouzeného se rozumí míra poruchy osobnosti odsouzeného, 

která se projevují například v různých stádiích drogové a jiné závislosti, a možnosti 
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resocializace těchto osob. V těchto případech bude důležitým kritériem též vypracovaný 

psychologický či psychiatrický posudek odsouzeného.  

Vedle skutečností odůvodňující umístění do vyššího stupně zabezpečení jsou v odstavci 

8 demonstrativním výčtem vymezeny skutečnosti, jež naopak odůvodňují umístění 

odsouzeného do oddělení s mírnějším stupněm zabezpečení. Odsouzený bude umístěn 

v oddělení s nižším stupněm zabezpečení oproti základnímu určení, pokud bude na základě 

komplexní zprávy o odsouzeném zpracovávané v nástupním oddílu vyhodnoceno, že je zde 

pro umístění odsouzeného do nižšího stupně zabezpečení důvod. Komplexní zpráva je 

shrnutím výsledků psychologického, pedagogického, sociálního a případně lékařského 

posouzení, hodnocení rizik a potřeb a jiných dostupných materiálů o odsouzeném. Takto 

získané výsledky o odsouzené osobě umožňují vyhodnotit a přihlédnout k osobnostním 

faktorům a stupni společenské nebezpečnosti odsouzené osoby mnohem důsledněji, než 

na základě vstupního vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik prováděném v příjmovém 

oddělení věznice. Toto moderační ustanovení tak bude reagovat na jakékoli případy, podle 

kterých by, na základě výše popsaných kritérií umísťování, docházelo k neodůvodněné 

přísnosti při umisťování konkrétních odsouzených, bez možnosti na ně jakkoli reagovat. 

 

K bodu 8 (nadpis § 7)  

Legislativně technická úprava, která upřesňuje znění nadpisu tak, aby nebylo pochyb, že jde 

o umisťování odsouzených do konkrétní věznice. Uvedená úprava navíc koresponduje se 

stávajícím zněním § 9 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody a § 7 odst. 2 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody.  

 

K bodu 9 (§ 7 odst. 1) 

Odstranění legislativní zkratky z důvodu jejího zavedení v nově vloženém § 6a řádu výkonu 

trestu odnětí svobody. 

 

K bodu 10 (§ 8 odst. 2)  

Vypuštění nevhodné formulace, podle které se délka pobytu odsouzeného 

v dosavadním nástupním oddělení určovala individuálně a zpravidla nepřevyšovala dva týdny. 

Tato změna umožní zaměstnancům Vězeňské služby ČR provést činnosti specifikované pod 

písm. a) a b) podle potřeby konkrétního případu a bez zavazující dvoutýdenní hranice, která 

byla mnohdy, obdobně jako v případech pod bodem 4, příliš striktní. Vypracování komplexní 

zprávy o odsouzeném je záležitostí trvající v průměru 2 až 3 týdny, v důsledku navrhované 

změny tak v praxi nebude docházet k výraznějšímu prodloužení doby, po kterou odsouzený 

v nástupním oddílu setrvá.  

Ze stejných důvodů, jako jsou uvedeny pod bodem 2 a násl., rovněž dochází k nahrazení 

pojmu „oddělení“ na „oddíl“.  

 

K bodům 11, 12, 20, 45, 54 - 57 [§ 9 odst. 2, § 10 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 6, § 20 odst. 2, 

§ 57 odst. 8, § 93 odst. 1, § 93 odst. 2 písm. a), § 94 odst. 2 a 3] 

V důsledku nové vnitřní diferenciace věznice s ostrahou bude podle stupně 

zabezpečení jednotlivých oddělení věznice s ostrahou nastaven odlišný režim zacházení 
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s vězni. S ohledem na tuto změnu se doplňují ustanovení, v nichž je na členění věznic podle 

režimu zacházení s vězni kladen důraz. 

 

K bodu 13 (§ 10 odst. 2) 

Doplnění ustanovení o řízení o návrhu na umístění odsouzeného do oddělení s nižším 

stupněm zabezpečení věznice s ostrahou podle nového ustanovení § 324a trestního řádu. 

 

K bodu 14 (§ 11) 

Jak již bylo zmíněno v obecné části, tato změna reaguje na nedostatečnou výměnu informací 

mezi Vězeňskou službou ČR, sociálními kurátory, OSPOD a opatrovníky, byl-li odsouzený 

omezen na svéprávnosti. Absence některých informací znesnadňuje těmto subjektům plnit 

jejich úkoly a ztěžuje prostředkování kontaktů mezi osobou drženou ve výkonu trestu odnětí 

svobody a světem mimo věznici a v návaznosti na to sociální stabilizaci této osoby. 

 

K bodu 15 (§ 11a) 

Odsouzený se prvnímu vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik ke stanovení stupně 

zabezpečení podrobí již během pobytu v přijímajícím oddílu (tzv. vstupní vyhodnocení 

vnějších a vnitřních rizik). V době trvání výkonu trestu však může dojít ke změnám vnějších 

a vnitřních rizik, jež si vyžádají umístění odsouzeného v jiném oddělení věznice s ostrahou, ať 

už s nižším či vyšším stupněm zabezpečení. Vlastní vyhodnocení, ať už vstupní či následné, 

provádí odborná komise (§ 12b zákona o výkonu trestu odnětí svobody). Ta řediteli věznice 

doporučí prvotní umístění odsouzeného do konkrétního oddělení věznice, v případě změny 

vnějších a vnitřních rizik změnu v umístění či ponechání stávajícího stavu. Doporučení 

komise není pro ředitele věznice závazné, pokud však dojde k odlišnému závěru než komise, 

musí tento svůj postoj řádně odůvodnit.  

Během výkonu trestu může dojít k celé řadě okolností, jež mohou následně značně ovlivnit 

míru vnějších a vnitřních rizik odsouzeného, ať již pozitivním či negativním směrem. 

S odsouzeným je v průběhu jeho výkonu trestu soustavně pracováno, pravidelně dochází 

k vyhodnocování úspěšnosti plnění programu zacházení (§ 38 řádu výkonu trestu odnětí 

svobody), sleduje se dodržování vězeňského režimu ze strany odsouzeného či plnění 

výstupního programu zacházení (§ 36a odst. 4 řádu výkonu trestu odnětí svobody). V těchto 

situacích, uvedených v odstavci 2, dochází vždy k opětovnému posouzení vnějších a vnitřních 

rizik. 

Program zacházení, jakožto klíčový prostředek penitenciárního působení na odsouzeného, je 

upraven v § 40 a § 41 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, jež vymezují základní podklad 

pro jeho zpracování a stanoví kritéria, která jsou při tomto zpracování zohledněna. 

V programu zacházení je rovněž stanoven způsob a četnost hodnocení naplnění cíle programu 

zacházení, které probíhá pravidelně v intervalech stanovených v § 38 odst. 1 řádu výkonu 

trestu odnětí svobody. Vězeňským režimem a řádným dodržováním jeho režimu se rozumí 

dodržování základních povinností odsouzených stanovených v § 28 zákona o výkonu trestu 

odnětí svobody, přičemž četnost hodnocení jeho dodržování je shodná s hodnocením plnění 

programu zacházení. Program výstupního zacházení se dle § 36a odst. 4 řádu výkonu trestu 

odnětí svobody stanoví odsouzenému, kterého je třeba připravit na život po propuštění 

z výkonu trestu, a to vzhledem k délce trestu či potřebě pomoci při vytváření podmínek 

pro soběstačný způsob života. Programy výstupního zacházení jsou vyhodnocovány 
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v pravidelných dvouměsíčních intervalech dle § 38 odst. 1 písm. a) řádu výkonu trestu odnětí 

svobody. 

Znění § 11a odst. 2 písm. d) navazuje na novelizovaný § 4b zákona o Vězeňské službě 

a justiční stráži ČR. Podle tohoto ustanovení Ministerstvo spravedlnosti provádí kontrolu 

dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů upravující povinnosti příslušníků 

a občanských zaměstnanců Vězeňské služby ČR při rozhodování o umístění odsouzeného 

do některého z oddělení věznice s ostrahou. Případná podání odsouzených, vytýkající postup 

při vyhodnocování vnějších a vnitřních rizik, budou posouzeny toliko jako podněty 

ke kontrole, na kterou není právní nárok. Shledá-li Ministerstvo spravedlnosti během 

prováděné kontroly ve vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik nedostatky, je nutno je bez 

zbytečného odkladu posoudit opětovně. 

Ke změně vnějších a vnitřních rizik jednotlivého odsouzeného, jež budou důvodem 

pro umístění odsouzeného v jiném oddělení věznice s ostrahou, může ovšem dojít zcela 

nahodile, mimo tyto situace, např. při pokusu o útěk.  

Zjistí-li se, že v průběhu výkonu trestu došlo ke snížení míry rizik odsouzeného, lze 

rozhodnout o jeho umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, které se liší o jeden 

stupeň od oddělení, ve kterém odsouzený vykonává trest (tedy z oddělení s vysokým stupněm 

zabezpečení do oddělení se středním stupněm zabezpečení, nebo z oddělení se středním 

stupněm zabezpečení do oddělení s nízkým stupněm zabezpečení). Naopak dojde-li v průběhu 

výkonu trestu ke zvýšení míry rizik odsouzeného, lze jej umístit až o dvě oddělení s vyšším 

stupněm zabezpečení. Je tedy možné rozhodnout o změně umístnění odsouzeného z oddělení 

s nízkým stupněm zabezpečení do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení, je-li to 

vzhledem k míře rizik důvodné, avšak nikoli naopak.  

 

K bodu 16 (§ 17 odst. 6) 

V návaznosti na to, co bylo zmíněno již v obecné části, současné ubytovací kapacity 

v místnosti určené pro ubytování více odsouzených jsou stanoveny parametrem alespoň 4 m2 

na osobu. Pokud však celkový počet odsouzených vykonávajících trest ve věznicích téhož 

základního typu a nově téhož stupně zabezpečení věznice s ostrahou v rámci republiky 

překročí ubytovací kapacitu věznic, je možné umístit odsouzeného do cely, v níž na něho 

připadne ubytovací plocha menší než 4 m2. Ve stávajícím znění tohoto ustanovení však 

absentuje stanovení dolního limitu velikosti ubytovací plochy, přičemž z judikatury ESLP 

vyplývá, že klesne-li velikost ubytovací plochy pod 3 m2 na osobu, lze důvodně očekávat, že 

dojde k přezkumu ostatních podmínek zbavení svobody a může dojít k vyslovení závěru, že 

takové podmínky jsou ve svém souhrnu nelidské a ponižující. Proto, s ohledem na příslušnou 

judikaturu ESLP a mezinárodní závazky ČR v této oblasti, je stanoven dolní limit velikosti 

ubytovací plochy na jednoho odsouzeného 3 m2.  

 

K bodu 17 (§ 18 odst. 2) 

Doplňuje se možnost nošení vlastního sportovního oděvu a obuvi i v průběhu vycházek. 

Změna koresponduje se zněním ustanovení § 20 odst. 6 řádu výkonu trestu odnětí svobody, 

podle kterého mohou odsouzení v průběhu vycházek sportovat. Sintrová výstroj odsouzených 

není ke sportovním aktivitám vhodná, zvláště pak v letních měsících. 
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K bodům 18, 19, 25, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 50 [§ 18 odst. 3 písm. a), b), § 38 odst. 1 

písm. b), § 45 odst. 2, § 46 odst. 4, § 49 odst. 2, nadpis § 51, nadpis § 52, nadpis § 53, § 90 

odst. 2] 

S ohledem na redukci věznic z dosavadních čtyř základních typů věznic na typy dva a novou 

vnitřní diferenciaci věznice s ostrahou na oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm 

zabezpečení dochází k terminologické úpravě znění předmětných ustanovení. 

 

K bodu 22 (§ 25 odst. 2) 

Nově budou mít vězni volný přístup k telefonním automatům, jež budou umístěny 

v jednotlivých odděleních. Každý vězeň bude napříště disponovat přenosnou telefonní kartou 

s předvolenými povolenými telefonními čísly. Touto změnou odpadne Vězeňské službě ČR 

administrativní zátěž spojená s procesem povolování telefonického hovoru, kontrole údajů 

a doprovodu vězně k telefonnímu přístroji. 

 

K bodu 23 (§ 33 odst. 1) 

V souvislosti s přijetím nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, který nabyde účinnosti dne 1. 7. 2017, bude pojem přestupek nově zahrnovat jak 

přestupky v dnešním slova smyslu, tak i veškeré tzv. jiné správní delikty, jejichž skutkové 

podstaty jsou dnes obsaženy v celé řadě zákonů v oblasti správního práva. Z tohoto důvodu 

tedy dochází k vypuštění spojení „jiné správní delikty“. 

 

K bodu 24 (§ 38 odst. 1) 

Vypouští se ve formulaci nadbytečné slovo „odsouzeného“. 

 

K bodům 26, 27 (§ 39 odst. 3 a 4) 

V souvislosti s redukcí věznic z dosavadních čtyř základních typů věznic na typy dva je nutné 

upravit terminologii v případě podání návrhu na přeřazení odsouzeného do jiného typu 

věznice na základě komplexního hodnocení naplňování účelu trestu. 

 

K bodům 28 – 31, 47, 48 (§ 39 odst. 5 až stávající odst. 10, § 84 odst. 1 až stávající odst. 5, 

§ 85 odst. 2) 

Prostupné skupiny vnitřní diferenciace tvoří ucelený systém pozitivní motivace odsouzených, 

přičemž zařazení do určité prostupné skupiny vnitřní diferenciace odpovídá úrovni plnění 

programu zacházení, dodržování vězeňského režimu, chování, jednání a postojů odsouzeného 

ke spáchanému trestnému činu. O zařazení a o změně zařazení odsouzeného do prostupné 

skupiny vnitřní diferenciace rozhoduje ředitel věznice nebo jeho zástupce na základě 

doporučení odborných zaměstnanců, zpravidla při hodnocení programu zacházení 

a dodržování vězeňského režimu. Nově se snižuje počet prostupných skupin ze tří na dvě. 

Do první prostupné skupiny budou zařazováni odsouzení, kteří aktivně plní program 

zacházení a dodržují vězeňský režim, do druhé prostupné skupiny ti, kteří tyto podmínky 

nesplňují. Nově přijatí odsouzení se automaticky zařadí do druhé prostupné skupiny 

s dovětkem nástupní. V této nástupní skupině může odsouzený setrvat pouze po dobu jednoho 
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hodnotícího období. Důvodem snížení počtu prostupných skupin vnitřní diferenciace ze tří 

na dvě je skutečnost, že Vězeňská služba ČR bude nově rozhodovat na základě předem 

vymezených kritérií o umístění (ustanovení § 6a) a případné změně umístění odsouzených 

(ustanovení § 11a) v rámci vnitřní diferenciace věznice s ostrahou. Osoby, které jsou podle 

stávající úpravy zařazovány do třetí prostupné skupiny vnitřní diferenciace, tak budou moci 

být za podmínek stanovených v § 11a umístěny v oddělení s vyšší mírou zabezpečení. 

Odsouzení zařazeni soudem do typu věznice se zvýšenou ostrahou se automaticky umisťují 

do tzv. oddělení s nejvyšším stupněm zabezpečení, přičemž při vyhodnocování vnitřních a 

vnějších rizik se postupuje analogicky jako v typu věznice s ostrahou. Analogicky se 

postupuje rovněž i při zařazení odsouzených do prostupných skupin vnitřní diferenciace s tím 

rozdílem, že délka hodnotícího období činí ve věznici se zvýšenou ostrahou 6 měsíců [§ 38 

odst. 1 písm. d)] Obdobně jako § 39 se mění i ustanovení § 84 upravující prostupné skupiny 

vnitřní diferenciace mladistvých odsouzených. 

 

K bodům 32 a 38 (§ 45 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 7, § 78 odst. 3) 

V návaznosti na ustanovení § 40 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody se dosavadní 

pojem „propustka“ se nahrazuje pojmem „rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit 

věznici“.  

 

K bodům 34, 35 (§ 49 odst. 1 a 2) 

Stejně jako doposud bude míru bezpečnostních opatření určovat typ věznice, respektive 

stupeň zabezpečení u věznice s ostrahou. Ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených 

jsou užívány pouze v případech stanovených v druhém odstavci, v ostatních případech jsou 

kontrolou a dohledem na činností odsouzených pověřeni vychovatelé a v oddělení se středním 

stupněm zabezpečení též dozorci. Oproti dosavadnímu stavu dochází k vypuštění formulace 

„stavebně technické prostředky“ z důvodu nedostatečného vymezení tohoto pojmu.  

S ohledem na redukci věznic z dosavadních čtyř základních typů věznic na typy dva a novou 

vnitřní diferenciaci věznice s ostrahou dále dochází k terminologické úpravě ustanovení. 

 

K bodům 37, 43 (§ 51 odst. 1, § 53 odst. 1) 

Zpřesnění formulace v ustanoveních upravujících pohyb odsouzených v odděleních s nízkým 

a středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou. Změna umožní správě věznice 

flexibilněji reagovat na aktuální potřebu zajištění vnitřní bezpečnosti konkrétní věznice. 

 

K bodům 39, 41, 44 (§ 51 odst. 5, § 52 odst. 8, § 53 odst. 7) 

Úprava podmínek, za kterých se uskutečňují návštěvy odsouzených v jednotlivých odděleních 

věznice s ostrahou. Vypouští se časové ohraničení, stanovující jak často může ředitel věznice 

povolit odsouzenému dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou. Správa věznice tak 

bude moci nadále využívat této odměny pružněji s ohledem na chování konkrétního 

odsouzeného. 

V návaznosti na ustanovení § 40 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody se dosavadní 

pojem „potvrzení na předepsaném tiskopisu“ nahrazuje pojmem „rozhodnutí ředitele věznice 

o povolení opustit věznici“.  
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K bodu 49 (§ 86 odst. 3) 

V návaznosti na ustanovení § 40 odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody se dosavadní 

pojem „potvrzení na předepsaném tiskopisu“ nahrazuje pojmem „rozhodnutí ředitele věznice 

o povolení opustit věznici“.  

Pro potvrzení souhlasu mladistvého i blízké zletilé osoby, která ho bude po dobu dočasného 

opuštění věznice doprovázet, je nutné, aby mladistvý i zletilá osoba podepsali, že si 

rozhodnutí o povolení ředitele věznice dočasně věznici opustit převzali. 

 

K bodu 51 (§ 91 odst. 8) 

Nahrazení pojmu „přechodně“ vhodnějším výrazem „na nezbytně nutnou dobu“. Navržená 

změna reflektuje rozdíly mezi oběma termíny. Pojem „přechodně“ se vyznačuje jistou 

vágností, časovou neurčitostí, která může v praxi způsobit nedůvodné prodlužování doby, 

po kterou matka nemůže o své dítě pečovat. Termín „na nezbytně nutnou dobu“ lze vnímat 

jako přesnější, kdy matka opětovně převezme péči o své dítě neprodleně po odpadnutí 

překážky, pro kterou o něj pečovat nemohla. 

 

K čl. II 

 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky bylo stanoveno tak, aby korespondovalo s datem nabytí 

účinnosti zákona č. 58/2017 Sb. 
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