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IV.                                                                                                

 
Platné znění vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu 

odnětí svobody, s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

§ 2 

 (1) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost 

(dále jen „pověřená osoba“) rozumí kvalifikovaný duchovní, který je k vykonávání této 

činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti, a s jehož působením 

ve věznici po písemném vyjádření vězeňské duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas. 

 (2) Ve věznicích všech obou základních typů pracují s odsouzenými zásadně stabilní 

týmy zaměstnanců Vězeňské služby složené ze speciálního pedagoga, psychologa, sociálního 

pracovníka, vychovatelů a dozorců s odpovídající speciální odbornou přípravou. Jednomu 

vychovateli je svěřeno do péče zpravidla nejvýše 20 odsouzených. 

 

§ 6 

Přijímací oddělení oddíl 

 (1) Po nástupu do výkonu trestu se nově přijatí odsouzení ubytují v přijímacím 

oddělení oddílu věznice, a to odděleně podle zásad uvedených v § 7 zákona. 

 (2) Během pobytu v přijímacím oddělení oddílu, který zpravidla nepřevýší jeden 

týden dva týdny, se odsouzený podrobí vstupní lékařské prohlídce včetně nezbytných 

diagnostických a laboratorních vyšetření. 

 (3) Odsouzený zařazený soudem do věznice s ostrahou se podrobí během pobytu 

v přijímacím oddílu rovněž vstupnímu vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik 

ke stanovení stupně zabezpečení. 

 (3) (4) Po uzavření vstupní lékařské prohlídky správa věznice zasílá okamžitě 

a u odsouzených zařazených soudem do věznice s ostrahou po stanovení stupně 

zabezpečení zašle správa věznice bez zbytečného odkladu Generálnímu ředitelství 

Vězeňské služby všechny údaje nezbytné k rozhodnutí o umístění odsouzeného do konkrétní 

věznice. 

 

§ 6a 

Stanovení stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou 

(1) Do oddělení s nízkým stupněm zabezpečení se umístí odsouzený s nízkým 

vnějším a vnitřním rizikem. 

(2) Odsouzeným s nízkým vnějším a vnitřním rizikem je 

a) odsouzený za nedbalostní trestný čin k trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) 

nepřevyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující 

umístění do vyššího stupně zabezpečení, nebo 

b) odsouzený za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 1 rok, který dosud nebyl 

ve výkonu trestu, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti 
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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, pokud u něj 

nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do vyššího stupně zabezpečení.  

(3) Do oddělení se středním stupněm zabezpečení se umístí odsouzený se středním 

vnějším a vnitřním rizikem. 

(4) Odsouzeným se středním vnějším a vnitřním rizikem je 

a) odsouzený za nedbalostní trestný čin k trestu převyšujícímu 3 roky, pokud u něj 

nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do vyššího nebo nižšího stupně 

zabezpečení, nebo 

b) odsouzený za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 3 roky, který je 

ve výkonu trestu nejvýše potřetí, nejde-li o odsouzeného za 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, pokud u něj 

nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do vyššího nebo nižšího stupně 

zabezpečení.  

 (5) Do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení se umístí odsouzený s vysokým 

vnějším a vnitřním rizikem. 

(6) Odsouzeným s vysokým vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený za trestný čin, 

u kterého nejsou splněny podmínky pro umístění do oddělení s nízkým nebo středním 

stupněm zabezpečení, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění 

do nižšího stupně zabezpečení.  

(7) Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti odůvodňující umístění 

do vyššího stupně zabezpečení, se zohledňuje zejména míra rizika opětovného selhání 

vyplývající z trestné činnosti odsouzeného, stupeň a povaha narušení odsouzeného, 

nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů, hrozba útěku a 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 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. 

 (8) Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti odůvodňující umístění 

do nižšího stupně zabezpečení, se zohledňuje zejména závažnost trestné činnosti 

odsouzeného, charakteristika jeho osobnosti a dosavadní způsob jeho života. 

 

§ 7 

Umísťování odsouzených do konkrétní věznice 

 (1) Při rozhodování o umísťování odsouzených podle § 9 odst. 3 zákona se Generální 
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ředitelství Vězeňské služby řídí zejména druhem programů zacházení s odsouzenými 

realizovaných v jednotlivých věznicích, možností poskytovat nebo zajišťovat potřebné 

zdravotní služby a podle možností též přihlíží k tomu, aby odsouzený vykonával trest odnětí 

svobody (dále jen „trest“) co nejblíže místu pobytu blízkých osob. 

 (2) Rozhodnutí o umístění do konkrétní věznice se bez odkladu sdělí odsouzenému, 

aby o něm mohl informovat blízké osoby. Pokud odsouzený nemá prostředky na to, aby 

informoval blízké osoby, odešle informaci o svém pobytu na náklady věznice. 

 

§ 8 

Nástupní oddělení oddíl 

 (1) Odsouzené přijímá v příslušné věznici odborná komise ve složení vedoucí oddělení 

výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu), psycholog, speciální pedagog, sociální 

pracovník, vychovatel, popřípadě další zaměstnanci Vězeňské služby určení ředitelem věznice 

(dále jen „odborní zaměstnanci“). 

 (2) Po přijetí do věznice se nově přijatí odsouzení ubytují odděleně od ostatních 

odsouzených, a to v nástupním oddělení oddílu věznice. Během pobytu v nástupním oddělení, 

jehož délka se určuje individuálně a zpravidla nepřevýší dva týdny, oddílu 

a) zpracují určení odborní zaměstnanci komplexní zprávu o odsouzeném, včetně návrhu 

programu zacházení s odsouzeným, 

b) se odsouzený podrobně seznamuje s obsahem zákona, této vyhlášky, vnitřního řádu 

a s prostředím, ve kterém bude trest vykonávat. 

 (3) Po splnění úkonů uvedených v odstavci 2 se odsouzený zpravidla do tří dnů 

předvolá před odborné zaměstnance, kteří s ním projednají obsah programu zacházení a určí 

vychovatele, jemuž je svěřen do péče. Odborní zaměstnanci přitom postupují podle zásad 

stanovených v § 7 zákona a dbají, aby diferencovaným výkonem trestu méně narušení 

odsouzení vykonávali trest odděleně od více narušených odsouzených a aby se uplatňovaly 

účinnější prostředky k dosažení účelu trestu.  

 

Přemísťování odsouzených 

§ 9 

 (1) Odsouzený se přemístí na přechodnou dobu do jiné věznice: 

a) na dožádání policejního orgánu schválené ředitelem krajského ředitelství Policie České 

republiky nebo vedoucím jeho územního odboru, ředitelem útvaru Policie České 

republiky s působností na celém území České republiky nebo vedoucím jeho odboru, 

ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České 

republiky nebo vedoucím oddělení Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo jiným 

vedoucím zaměstnancem, jde-li o jiný policejní orgán, 

b) na příkaz státního zástupce nebo předsedy senátu, který potřebuje odsouzeného 

vyslechnout 

c) není-li možné ve věznici, kde odsouzený vykonává trest, zabezpečit uplatnění 

přiměřených omezení ve smyslu § 27 odst. 4 zákona, 

d) na návrh lékaře za účelem poskytnutí potřebných zdravotních služeb, 
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e) na návrh ředitele věznice z důvodů hodných zvláštního zřetele, 

f) za účelem účasti na občanskoprávním řízení před soudem. 

 (2) Odsouzený smí být přemístěn pouze do věznice, ve které je zřízeno oddělení 

stejného základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou, v němž vykonává trest, 

nebo do věznice, ve které je zřízeno přijímací oddělení zřízen přijímací oddíl. Při ubytování 

odsouzených během přemístění se užije ustanovení § 6 odst. 1. 

§ 10 

 (1) Odsouzený se přemístí do jiné věznice na dobu nikoliv přechodnou: 

a) rozhodnutím Generálního ředitelství Vězeňské služby z důvodů hodných zvláštního 

zřetele v zájmu zabezpečení plnění účelu výkonu trestu nebo zabezpečení plnění úkolů 

Vězeňské služby anebo z důvodu poskytnutí potřebných zdravotních služeb, 

b) po vzájemné dohodě ředitelů věznic stejného základního typu a stupně zabezpečení 

věznice s ostrahou uplatňujících obdobné programy zacházení s odsouzenými za účelem 

prohloubení výchovného vlivu výkonu trestu nebo na základě kladného rozhodnutí 

o žádosti odsouzeného nebo jemu blízkých osob. 

 (2) Je-li vedeno řízení o podmíněném propuštění nebo o přeřazení odsouzeného 

do věznice jiného typu, o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu nebo o návrhu 

na umístění odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou, 

je třeba dbát, aby odsouzený nebyl bez závažného důvodu přemísťován do věznice mimo 

obvod soudu, který takové řízení vede. 

 

§ 11 

 O přemístění odsouzeného na dobu delší než sedm dní správa věznice odešle hlášení 

opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen na svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi nebo 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušnému podle místa pobytu odsouzeného 

a bezodkladně informuje jemu blízké osoby, pokud tak nemůže učinit odsouzený, a v případě, 

že se proti odsouzenému vede jiné trestní řízení, i příslušný orgán činný v trestním řízení. 

 

§ 11a 

Změna stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou 

(1) Rozhodnout o změně umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou je 

možné pouze na základě změny míry vnějších nebo vnitřních rizik. 

(2) Vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik se posuzuje vždy alespoň při 

a) hodnocení plnění programu zacházení, 

b) hodnocení dodržování vězeňského režimu, 

c) realizaci programu výstupního zacházení, nebo 

d) zjištění nedostatků ve vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik při kontrole 

provedené Ministerstvem spravedlnosti. 

 (3) V případě snížení míry vnějších nebo vnitřních rizik může ředitel věznice 

rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, které 

se liší o jeden stupeň od oddělení, v němž se vykonává trest. V případě zvýšení míry 

vnějších nebo vnitřních rizik ředitel věznice může rozhodnout o umístění odsouzeného 
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do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, které se může lišit až o dva stupně 

od oddělení, v němž se vykonává trest. 

 

§ 12 

Výstupní oddělení oddíl 

 Do výstupního oddělení oddílu zařazuje odsouzené zpravidla šest měsíců před 

očekávaným skončením výkonu trestu ředitel věznice na návrh odborných zaměstnanců 

(§ 8 odst. 1). 

 

§ 17 

Ubytování 

 (1) K uložení osobních věcí se každému odsouzenému poskytne uzamykatelná 

skříňka. Odsouzený je povinen kdykoliv umožnit zaměstnanci Vězeňské služby provést 

kontrolu svých osobních věcí. 

 (2) Kromě vybavení, stanoveného v § 16 odst. 3 zákona, musejí být místnosti, 

ve kterých jsou odsouzení ubytováni, vybaveny stolkem a židlemi v množství odpovídajícím 

počtu ubytovaných odsouzených.  

 (3) O způsobu úpravy ložnic, lůžek, skříněk a prostorů na uložení osobních věcí 

odsouzených rozhoduje ředitel věznice. Odsouzeným lze povolit přiměřenou individuální 

estetickou úpravu místností, ve kterých jsou ubytováni. 

 (4) K udržování pořádku, čistoty a hygieny v ložnicích a dalších prostorách ubytoven 

se odsouzeným vydávají v potřebném množství běžné čisticí a dezinfekční prostředky. 

  (5) Jsou-li ubytovacími místnostmi cely, musí být vybaveny sociálním zařízením, 

které obsahuje záchod a umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. Záchod musí být oddělen 

od zbývajícího prostoru cely alespoň neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být 

zavedeno elektrické osvětlení a signalizační (přivolávací) zařízení. 

 (6) V ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho 

odsouzeného připadat ubytovací plocha nejméně 4 m2. Cela nebo ložnice určená k ubytování 

pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2. Umístit odsouzeného 

do ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených, v níž na něho připadne 

ubytovací plocha menší než 4 m2, lze pouze tehdy, jestliže celkový počet odsouzených 

vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice 

s ostrahou v rámci republiky překročí kapacitu věznic stanovenou tak, aby na jednoho 

odsouzeného připadala ubytovací plocha alespoň 4 m2; ubytovací plocha připadající 

na jednoho odsouzeného však nesmí být menší než 3 m2. 

 (7) Jednopatrová lůžka lze užívat, jen bude-li mezi ložnými plochami dolního 

a horního lůžka zachována vzdálenost nejméně 80 cm a bude-li na jednoho odsouzeného 

připadat nejméně 7 m3 vzduchu. Horní lůžko musí být opatřeno podložkou, která nepropouští 

prach. 
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Vystrojování 

§ 18 

 (1) Odsouzeným se poskytují oděvy a další výstrojní součástky podle ročního období, 

o nošení sezónních výstrojních součástek rozhoduje ředitel věznice. Odsouzení jsou povinni 

dbát o jejich čistotu a udržovat je ve stavu způsobilém k řádnému užívání; v opačném případě 

odpovídají za způsobenou škodu. 

 (2) Vlastní sportovní oděv a sportovní obuv mohou odsouzení používat pouze 

při tělovýchovných a sportovních aktivitách a v průběhu vycházek. 

 (3) Vlastní oděv a obuv mohou nosit odsouzení: 

a) ve věznici s dozorem v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou 

a ve věznici pro mladistvé v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, a akcích mimo 

věznici pořádaných v rámci programu zacházení a ve výstupním oddělení v mimopracovní 

době podle vlastního uvážení, 

b) ve věznici s dohledem v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou 

v mimopracovní době podle svého uvážení. 

 (4) Všichni odsouzení mohou nosit vlastní spodní prádlo a ponožky. 

 (5) Vlastní oděvy, obuv, spodní prádlo a ponožky udržují odsouzení v čistotě 

na vlastní náklady. 

 (6) Za mimopracovní dobu se pro účely nošení vlastního oděvu a obuvi považuje 

veškerá doba mimo dobu vymezenou v časovém rozvrhu dne pro realizaci aktivit programu 

zacházení uvedených v § 36 odst. 3 až 6. 

 

§ 20 

Vycházky 

 (1) Účelem vycházek je zabezpečit odsouzeným denní pobyt na čerstvém vzduchu 

a aktivní odpočinek; odsouzení se jich zúčastňují podle vlastního zájmu. 

 (2) Vycházky se konají ve vycházkových prostorech. Vycházkovým prostorem je 

vymezený prostor věznice, který může být vybaven stavebně technickým zabezpečením 

přiměřeným typu věznice a stupni zabezpečení věznice s ostrahou. 

 (3) Čas pro vycházky se vymezí v časovém rozvrhu dne, který je součástí vnitřního 

řádu. 

 (4) Nemocní odsouzení konají vycházky se souhlasem ošetřujícího lékaře a podle jeho 

doporučení. 

 (5) Vycházka může být omezena nebo zrušena pouze z vážného důvodu na základě 

rozhodnutí ředitele věznice nebo jím pověřeného zaměstnance Vězeňské služby. 

  (6) V průběhu vycházek mohou odsouzení sportovat; na vycházce musejí mít oděv 

a obuv přiměřené povětrnostním podmínkám. 

 

§ 23 

Péče o zdraví 

 (1) Zdravotní služby odsouzenému poskytuje Vězeňská služba ve svých 
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zdravotnických zařízeních a v případě potřeby je zajišťuje ve spolupráci s jinými 

poskytovateli zdravotních služeb. 

 (2) Pokud zdravotní stav odsouzeného vyžaduje poskytnutí neodkladné zdravotní péče 

a není-li možné ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, musí být orgánem 

Vězeňské služby přivolána lékařská pohotovostní služba nebo zdravotnická záchranná služba.  

 (3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské pohotovostní služby nebo zdravotnické 

záchranné služby nařídí převoz za účelem poskytnutí ambulantní nebo lůžkové péče 

v nejbližším zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele oprávněného potřebné zdravotní 

služby poskytovat, anebo k hospitalizaci v některém zdravotnickém zařízení lůžkové péče 

Vězeňské služby, jsou jeho pokyny k provedení tohoto postupu pro orgány Vězeňské služby 

závazné a musí být splněny neodkladně. 

 (4) O odmítání stravy odsouzeným musí být neprodleně vyrozuměn lékař, který 

zdravotní stav odsouzeného soustavně kontroluje a rozhoduje o způsobu dohledu nad jeho 

zdravotním stavem, a státní zástupce, který vykonává dozor nad výkonem trestu. 

 (5) Pro odsouzené v akutní duševní tísni se ve věznici zřizuje krizové oddělení 

krizový oddíl. 

 (6) Odsouzeného, který vzhledem ke svému duševnímu stavu ohrožuje sebe nebo 

okolí, lze na základě doporučení lékaře umístit na nezbytně nutnou dobu na zvláštní celu, 

která je součástí krizového oddělení oddílu. 

 (7) Na základě vlastní žádosti se odsouzený nekuřák umístí vždy odděleně 

od odsouzených kuřáků. 

 

§ 25 

Užívání telefonu 

 (1) Před povolením užívat telefon je zaměstnanec pověřený ředitelem věznice povinen 

zkontrolovat správnost údajů uvedených v žádosti odsouzeného. 

 (2) O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo odsouzený žádá 

vychovatele. Veškeré žádosti odsouzeného o umožnění telefonického hovoru se evidují. 

 (3) (2) Oprávnění Vězeňské služby seznamovat se s obsahem telefonátů je realizováno 

zpravidla kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým 

odposlechem ředitelem věznice pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby. Pokud obsah 

telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba 

předá záznam telefonátu orgánu činnému v trestním řízení, v případě přímého odposlechu 

hovor přeruší a událost oznámí. 

 (4) (3) Zjistí-li Vězeňská služba při kontrole záznamu telefonátů nebo přímém 

odposlechu, že odsouzený komunikuje se svým obhájcem nebo osobou uvedenou v § 17 odst. 

3 nebo § 61 odst. 9 zákona, je povinna odposlech ihned zrušit, záznam o jeho obsahu zničit 

a informace, které se v této souvislosti dozvěděla, nijak nepoužít. 

 (5) (4) Veškeré telefonáty odsouzeného se evidují. 

 

§ 33 

 (1) V případě, že balíček obsahuje cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní 

telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou 
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a výpočetní techniku a její součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich 

přípravě, jedy, potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, 

výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, 

alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky 

ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách 

(spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou 

nebo sociální nesnášenlivost, hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí 

a hrubost, tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní 

a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek, nebo 

v případě, že odsouzený balíček odmítne převzít, vrátí se balíček nebo jeho nepředaná část 

odesílateli, nezakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření 

ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu anebo trestného činu odesílatelem 

balíčku, jako nová zásilka na náklady odsouzeného, pokud k vrácení nedošlo již při návštěvě. 

Zakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku 

nebo jiného správního deliktu anebo trestného činu, odesílatelem balíčku, balíček nebo jeho 

nepředaná část se spolu s oznámením předá orgánu Policie nebo jinému příslušnému orgánu, 

a jde-li o podezření z trestného činu, příslušnému orgánu činnému v trestním řízení. 

(2) O nepředání balíčku nebo jeho části se vyhotoví záznam s uvedením důvodu 

nepředání, s obsahem záznamu se odsouzený proti podpisu seznámí. 

(3) Přijetí balíčku včetně údaje o jeho hmotnosti a poškození či neporušenosti obalu, 

pokud byl balíček zaslán poštou, potvrdí odsouzený v knize předaných balíčků. 

 

§ 38 

 (1) Úspěšnost plnění programu zacházení odsouzeného v oblasti cílů, jednotlivých 

aktivit, pořádku a kázně se vyhodnocuje zpravidla jednou  

a) za měsíc ve věznici pro mladistvé, 

b) za dva měsíce ve věznici s dohledem a dozorem a ve výstupních odděleních věznic 

s ostrahou a se zvýšenou ostrahou,  

b) za dva měsíce ve výstupních oddílech věznic s ostrahou a věznic se zvýšenou 

ostrahou, 

c) za tři měsíce ve věznici s ostrahou, 

d) za šest měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou. 

 (2) Odsouzený je prokazatelně seznámen s výsledky vyhodnocení zaměstnanci 

oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu). 

 (3) Při vyhodnocení se program zacházení aktualizuje v souladu s mírou a úspěšností 

jeho plnění. Odsouzený se na aktualizaci programu zacházení podílí. Aktualizací programu 

zacházení je i změna varianty programu zacházení. 

 

§ 39 

  (1) Hodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení je součástí komplexního 

hodnocení naplňování účelu výkonu trestu. 

 (2) Návrh na přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu se zpracovává na základě 

komplexního hodnocení naplňování účelu výkonu trestu. Návrh podá soudu ředitel věznice 

zpravidla na základě doporučení odborných zaměstnanců.  
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 (3) Odborní zaměstnanci doporučí řediteli věznice podání návrhu na přeřazení 

odsouzeného do věznice s mírnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti 

s ostrahou, pokud je komplexní hodnocení naplňování účelu výkonu trestu odsouzeného 

kladné a pokud byly vyčerpány možnosti dané věznice při aktualizaci programu zacházení. 

 (4) Odborní zaměstnanci doporučí řediteli věznice podání návrhu na přeřazení 

odsouzeného do věznice s přísnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti se 

zvýšenou ostrahou, pokud bylo prokázáno, že  

a) odsouzený odmítá přijmout nebo neplní program zacházení po dobu alespoň tří po sobě 

jdoucích hodnotících obdobích, nebo  

b) odsouzený spáchá ve věznici trestný čin nebo zvlášť závažným způsobem opakovaně 

neplní povinnosti nebo porušuje zákazy stanovené v § 28 zákona. 

 (5) Plnění programu zacházení je vedle chování, jednání, postojů ke spáchanému 

trestnému činu a výkonu trestu jednou z rozhodujících skutečností při zařazování 

odsouzeného do některé ze tří dvou prostupných skupin vnitřní diferenciace. 

(6) Do první prostupné skupiny vnitřní diferenciace se zařazují odsouzení, kteří 

převážně aktivně plní program zacházení i své další povinnosti a chovají se a jednají 

v souladu s vnitřním řádem; ostatní odsouzení se zařazují do druhé prostupné skupiny 

vnitřní diferenciace. Nově přijatí odsouzení se zařadí do druhé prostupné skupiny 

vnitřní diferenciace na jedno hodnotící období (§ 38 odst. 1). 

 (7) Do druhé prostupné skupiny vnitřní diferenciace se zařazují odsouzení, kteří 

částečně plní program zacházení a převážně se chovají a jednají v souladu s vnitřním řádem; 

tato skupina je určena zpravidla jako vstupní pro odsouzené nastupující výkon trestu. 

 (8) Do třetí prostupné skupiny vnitřní diferenciace se zařazují odsouzení, kteří 

převážně 

a) odmítají přijmout nebo neplní program zacházení, 

b) neplní své povinnosti, 

c) chovají se a jednají v rozporu s vnitřním řádem. 

 (9) (7) Prostupné skupiny vnitřní diferenciace tvoří ucelený systém pozitivní motivace 

odsouzených. Ve vnitřním řádu se stanoví podrobnější podmínky vnitřní diferenciace tak, aby 

odsouzený mohl být během výkonu trestu na základě změn v přístupu, plnění programu 

zacházení, plnění povinností a chování a jednání v souladu, či nesouladu s vnitřním řádem 

postupně zařazován do jednotlivých skupin. 

 (10) (8) O zařazení a o změně zařazení odsouzeného do prostupné skupiny vnitřní 

diferenciace rozhoduje ředitel věznice nebo jeho zástupce na základě doporučení odborných 

zaměstnanců (§ 8 odst. 1), zpravidla při hodnocení programu zacházení. 

 

§ 45 

 (1) Odsouzené, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, lze zařadit 

do nestřežených pracovních skupin. 

 (2) Odsouzeným vykonávajícím trest ve věznici s dohledem nebo věznici s dozorem 

umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou 
může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici při plnění pracovních úkolů. K tomu 

účelu se odsouzeným vydávají propustky vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení 
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opustit věznici s vyznačením prostoru, ve kterém se mohou ve stanovené době pohybovat. 

 

§ 46 

Vzdělávání odsouzených 

 (1) Vzdělávání odsouzených je součástí programů zacházení s odsouzenými. 

Vzdělávání zajišťují zpravidla odloučená pracoviště středního odborného učiliště. 

Ve věznicích, v nichž nejsou zřízena odloučená pracoviště středního odborného učiliště, 

zajišťuje vzdělávání odsouzených oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu). 

Odsouzený musí být ke vzdělávání v konkrétním vzdělávacím programu zdravotně způsobilý. 

 (2) Při zabezpečování povinné školní docházky mladistvých odsouzených spolupracují 

orgány Vězeňské služby s příslušnými školami a orgány státní správy a samosprávy 

ve školství. 

  (3) Z dokladů o vzdělávání odsouzených nesmí být patrné, že byly získány ve výkonu 

trestu. Odsouzení, kteří nedokončí studium v době výkonu trestu, mají právo studium 

dokončit v příslušné škole. 

 (4) Odsouzeným, vykonávajícím trest ve věznici s dohledem, věznici s dozorem 

umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou 
nebo věznici pro mladistvé, může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici 

k docházce do školy. 

 (5) Odsouzeným zařazeným do některé z forem vzdělávání věznice vytvářejí vhodné 

podmínky pro studium, a to jak prostorové, tak organizační. 

 

§ 49 

Zajišťování vnější bezpečnosti v místech výkonu trestu 

 (1) Ve věznici s dohledem a věznici s dozorem, s výjimkou oddělení zřízených ve 

věznicích pro mladistvé, věznicích s ostrahou, věznicích se zvýšenou ostrahou (§ 8 odst. 3 

zákona) nebo ve vazebních věznicích, nejsou užívány speciální stavebně technické prostředky 

ani ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. V oddělení s nízkým stupněm 

zabezpečení a v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou, 

s výjimkou oddělení zřízených ve věznicích pro mladistvé, ve věznicích s ostrahou 

s vysokým stupněm zabezpečení, ve věznicích se zvýšenou ostrahou nebo ve vazebních 

věznicích nejsou užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Kontrolou 

a dohledem nad činností odsouzených jsou pověřeni vychovatelé a ve věznici s dozorem 

v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou též dozorci. 

 (2) Ve věznici pro mladistvé, věznici s ostrahou v oddělení s vysokým stupněm 

zabezpečení věznice s ostrahou a věznici se zvýšenou ostrahou jsou používány speciální 

stavebně technické prostředky a užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. 

 

§ 51 

Zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznici s dohledem v oddělení s nízkým stupněm 

zabezpečení věznice s ostrahou 

 (1) V určených prostorách věznice se pohybují odsouzení bez omezení zpravidla 

bez dohledu zaměstnance Vězeňské služby. 
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 (2) Odsouzení pracují zpravidla na pracovištích mimo věznici, dohled nad jejich 

pracovní činností provádí vychovatel minimálně jedenkrát týdně. 

 (3) V mimopracovní době se odsouzeným umožňuje volný pohyb mimo věznici, a to 

k účasti na akcích kulturně výchovných a osvětových, sportovních, bohoslužbách 

a k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení, na základě povolení 

ředitele věznice, který rozhodne, zda budou doprovázeni zaměstnancem Vězeňské služby. 

 (4) K účelu uvedenému v odstavcích 2 a 3 se odsouzeným vydávají propustky vydá 

rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, ve kterém se 

mohou pohybovat ve stanovené době. 

 (5) Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla bez dohledu zaměstnance 

Vězeňské služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice jednou za dva týdny povolit 

odsouzenému dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného 

opuštění věznice se odsouzenému vydá potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je 

zřejmé, kde a po jakou dobu se může zdržovat. 

 (5) Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance 

Vězeňské služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému 

dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného opuštění věznice 

se odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici 

s vyznačením prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat. 

 

§ 52 

Zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznici s dozorem v oddělení se středním stupněm 

zabezpečení věznice s ostrahou 

 (1) V prostorách věznice se odsouzení pohybují zpravidla organizovaně pod dohledem 

zaměstnance Vězeňské služby. 

 (2) Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, může ředitel věznice 

povolit volný pohyb uvnitř věznice. 

 (3) Odsouzení pracují zpravidla na nestřežených pracovištích mimo věznici, dohled 

nad jejich pracovní činností provádí ředitelem věznice určený zaměstnanec Vězeňské služby 

nejméně jedenkrát za hodinu. 

 (4) Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, může ředitel věznice 

povolit volný pohyb mimo věznici při plnění pracovních úkolů; dohled nad jejich pracovní 

činností provádí ředitelem věznice určený zaměstnanec Vězeňské služby nejméně jedenkrát 

týdně. 

 (5) Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, může ředitel věznice 

povolit volný pohyb mimo věznici k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných 

zařízení. Ředitel věznice rozhodne, zda budou doprovázeni zaměstnancem Vězeňské služby. 

 (6) V mimopracovní době lze organizovat též akce mimo věznici; nejedná-li se o akce 

výhradně pro odsouzené uvedené v odstavci 4, účastní se jich vždy zaměstnanec Vězeňské 

služby. 

 (7) K účelům uvedeným v odstavcích 4, 5 a 6 se odsouzeným vydávají propustky 

vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, 

ve kterém se mohou pohybovat ve stanovené době. 

 (8) Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla bez dohledu zaměstnance 
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Vězeňské služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice jednou za měsíc povolit 

odsouzenému dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného 

opuštění věznice se odsouzenému vydá potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je 

zřejmé, kde a po jakou dobu se může zdržovat. 

 (8) Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance 

Vězeňské služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému 

dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného opuštění věznice 

se odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici 

s vyznačením prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat. 

 

§ 53 

Zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznici v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení 

věznice s ostrahou 

 (1) V prostorách věznice se odsouzení pohybují zpravidla organizovaně 

pod dohledem zaměstnance Vězeňské služby. 

 (2) Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, může ředitel věznice 

výjimečně povolit volný pohyb v prostorách věznice při plnění pracovních úkolů. 

 (3) Odsouzení pracují zpravidla na pracovištích uvnitř věznice nebo na střežených 

pracovištích mimo věznici. 

 (4) Odsouzení, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, mohou být zaměstnáni 

na nestřežených pracovištích mimo věznici. 

 (5) Dohled nad pracovní činností odsouzených provádí ředitelem věznice určený 

zaměstnanec Vězeňské služby nejméně jedenkrát za 45 minut. 

 (6) Pro odsouzené uvedené v odstavci 4 a odsouzené zařazené ve výstupním oddělení 

oddílu lze organizovat též akce mimo věznici, kterých se vždy účastní zaměstnanec Vězeňské 

služby. 

 (7) Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance Vězeňské 

služby. V souvislosti s návštěvou může odsouzeným uvedeným v odstavci 6 ředitel věznice 

jednou za dva měsíce povolit dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení 

dočasného opuštění věznice se odsouzenému vydá potvrzení na předepsaném tiskopisu, 

ze kterého je zřejmé rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením 

prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat. 

 

§ 57 

Odměny 

 (1) O udělení odměny se pořídí záznam na předepsaném tiskopisu, který se následně 

založí do osobního spisu odsouzeného. Udělení odměny, její druh a důvod udělení se 

zaznamenává do osobní karty odsouzeného. 

 (2) Pochvala se odsouzenému vysloví ústně, a to buď individuálně nebo před skupinou 

odsouzených. 

 (3) Návštěva v mimořádně zvýšené době [§ 45 odst. 2 písm. b) zákona] může být 

povolena jak osobám blízkým, tak i jiným osobám. 
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 (4) Jednorázový nákup potravin a věcí osobní potřeby nelze povolit, má-li odsouzený 

v úschově věznice menší částku peněz, než je předpokládaná cena jízdného do místa bydliště 

a výše stravného na jeden den v době propuštění z výkonu trestu. 

 (5) Kapesné lze zvýšit uvolněním příslušné částky z úložného. 

 (6) Peněžitou odměnu smí odsouzený použít jako kapesné, požádat o její uložení 

na svůj účet zřízený a vedený věznicí nebo odeslat zletilé osobě, kterou určí. 

 (7) Osobní volno na sportovní, kulturní nebo zájmové aktivity nelze rozšířit na úkor 

osmihodinové doby ke spánku, doby potřebné k osobní hygieně, úklidu, stravování 

a jednohodinové vycházky. 

 (8) Při rozhodování o přerušení výkonu trestu a o povolení dočasně opustit věznici 

v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení s odsouzeným přihlíží ředitel věznice 

ke stupni narušení odsouzeného, povaze trestné činnosti, za níž byl odsouzen, délce uloženého 

trestu a jeho nevykonaného zbytku, typu věznice a stupni zabezpečení věznice s ostrahou, 

v níž odsouzený trest vykonává, a jeho chování v průběhu výkonu trestu. 

 

§ 63 

 (1) Uzavřené oddělení je zřízeno Uzavřený oddíl je zřízen ve vyčleněném prostoru 

věznice, odděleném od místností, ve kterých jsou odsouzení ubytováni. Prostory uzavřeného 

oddělení oddílu musejí vyhovovat příslušným hygienickým předpisům. V uzavřeném 

oddělení oddílu není dovoleno mít u sebe bateriový radiopřijímač. 

 (2) Odsouzený, kterému byl uložen kázeňský trest umístění do uzavřeného oddělení 

oddílu s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, nastupuje 

výkon tohoto kázeňského trestu v pracovních dnech ihned po skončení pracovní doby, 

případně jiných aktivit programu zacházení a setrvává v něm i ve dnech pracovního volna 

a pracovního klidu. Při nástupu do uzavřeného oddělení oddílu se u odsouzeného provede 

osobní prohlídka. 

 (3) Během výkonu kázeňského trestu umístění do uzavřeného oddělení oddílu 

s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení má odsouzený právo 

se zúčastnit vycházek v rozsahu jedné hodiny denně, jestliže pracuje v uzavřené místnosti. 

Odsouzenému se umožní účast na vzdělávacích a speciálních výchovných aktivitách 

vyplývajících z jeho programu zacházení. 

 

§ 64 

 Při nástupu kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného oddělení oddílu se 

u odsouzeného provede osobní prohlídka. Návštěvy se provádějí odděleně od ostatních 

návštěv, za přímého dozoru příslušníka Vězeňské služby, zpravidla v místnosti, ve které je 

návštěvník od odsouzeného oddělen dělící přepážkou. Obdrží-li odsouzený balíček, na který 

má nárok, vydá se mu až po skončení tohoto kázeňského trestu. Odsouzený má právo 

zúčastnit se vycházek v rozsahu jedné hodiny denně. Do cely může být umístěn sám pouze 

v případě, jsou-li pro to vážné důvody bezpečnostní nebo nejsou-li ve výkonu tohoto 

kázeňského trestu současně alespoň dva odsouzení. Odsouzenému se umožní účast na činnosti 

terapeutické nebo poradenské skupiny, do které je zařazen. 
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§ 66 

 (1) Výkon kázeňského trestu umístění do uzavřeného oddělení oddílu s výjimkou 

doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, celodenního umístění 

do uzavřeného oddělení oddílu a umístění do samovazby se odloží nebo přeruší vždy po dobu 

přemístění mimo věznici, výkonu uloženého přísnějšího kázeňského trestu za nově spáchaný 

kázeňský přestupek nebo stanoví-li tak na základě zjištěného zdravotního stavu lékař. 

 (2) Pomine-li důvod, pro který byl výkon kázeňského trestu odložen nebo přerušen, 

odsouzený kázeňský trest nebo jeho zbytek vykoná, a to popřípadě i v jiné věznici. 

 

HLAVA SEDMÁ 

 

ÚČAST NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ NA NAPLŇOVÁNÍ ÚČELU TRESTU 

 

Účast církví a náboženských společností 

§ 72 

 (1) Věznice zabezpečí po dohodě s pověřenými osobami vhodné prostory a podmínky 

pro bohoslužby a poskytování individuální duchovní služby. 

 (2) Se souhlasem příslušného lékaře je pověřená osoba oprávněna navštěvovat 

odsouzené umístěné na lůžkových částech zdravotnických zařízení Vězeňské služby; souhlasu 

není třeba, je-li ohrožen život odsouzeného. 

 (3) Odsouzenému, který vykonává kázeňský trest umístění do uzavřeného oddělení 

oddílu nebo samovazby, se na jeho žádost umožní individuální duchovní služba. 

 

§ 78 

 (1) Odsouzení pracují zpravidla na pracovištích mimo věznici bez přímého dohledu 

zaměstnance Vězeňské služby. 

 (2) Odsouzeným se v mimopracovní době umožňuje volný pohyb mimo věznici, 

a to k účasti na akcích kulturně výchovných, osvětových, sportovních a bohoslužbách. 

 (3) K účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 se odsouzeným vydávají propustky vydá 

rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, ve kterém se 

ve stanovené době mohou pohybovat. 

 

§ 84 

 (1) Základní skupiny vnitřní diferenciace mladistvých odsouzených se zpravidla člení 

na tři dvě prostupné skupiny. Do těchto skupin jsou mladiství odsouzení zařazováni 

na základě svého chování, jednání, postojů ke spáchanému provinění a výkonu trestního 

opatření. 

 (2) Do první prostupné skupiny se zařazují odsouzení, kteří převážně aktivně plní 

program zacházení i své další povinnosti a chovají se a jednají v souladu s vnitřním řádem; 

ostatní odsouzení se zařazují do druhé prostupné skupiny vnitřní diferenciace. Nově 

přijatí odsouzení se zařadí do druhé prostupné skupiny vnitřní diferenciace na jedno 

hodnotící období (§ 38 odst. 1). 

 (3) Do druhé prostupné skupiny se zařazují odsouzení s nevyjasněným a kolísavým 
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postojem a přístupem k programu zacházení a svým povinnostem. 

 (4) Do třetí prostupné skupiny se zařazují odsouzení, kteří převážně 

a) odmítají přijmout nebo neplní program zacházení, 

b) neplní své povinnosti, 

c) chovají se a jednají v rozporu s vnitřním řádem. 

 (5) (3) O zařazení a změně zařazení mladistvého do prostupné skupiny rozhoduje 

vedoucí oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu) na návrh speciálního 

pedagoga, zpravidla při zpracování a hodnocení plnění programu zacházení s mladistvým 

odsouzeným. 

 

§ 85 

 (1) Základní diferenciační skupiny se liší obsahem a způsobem zacházení 

odpovídajícím potřebám žádoucí změny osobnosti mladistvého. Vzdělávání a vhodná forma 

sociálního výcviku je součástí programů zacházení s odsouzenými ve všech čtyřech 

základních diferenciačních skupinách. 

 (2) Prostupné skupiny vnitřní diferenciace tvoří ucelený systém pozitivní motivace 

mladistvých odsouzených. Ve vnitřním řádu se stanoví podrobnější podmínky vnitřní 

diferenciace tak, aby odsouzený měl během výkonu trestního opatření možnost být na základě 

posunu v přístupu, plnění programu zacházení, plnění povinností a chování a jednání 

v souladu či nesouladu s vnitřním řádem postupně zařazován do jednotlivých skupin. 

 

§ 86 

Návštěvy mladistvých 

 (1) Během návštěvy mohou být mladiství ustrojeni do vlastního oděvu. 

 (2) Návštěvníkům se umožní účast na kulturních a sportovních vystoupeních 

mladistvých, jakož i prohlídka prostor věznice užívaných mladistvými včetně pracovišť. 

 (3) Na návrh vychovatele může ředitel věznice povolit mladistvému v souvislosti 

s návštěvou dočasně opustit věznici, a to nejdéle na dobu 24 hodin. O povolení dočasného 

opuštění věznice se mladistvému vydá potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je 

zřejmé rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, kde 

a po jakou dobu se může zdržovat a která z blízkých zletilých osob ho bude doprovázet. 

Potvrzení mladistvý i blízká zletilá osoba podepíší. Rozhodnutí se předává proti podpisu 

mladistvého a blízké zletilé osoby.  

 

§ 90 

 (1) Při úpravě zevnějšku odsouzených žen se umožňuje používání vlastních 

kosmetických přípravků. Úprava vlasů se neomezuje, k tomu účelu mohou odsouzené ženy 

mít u sebe vlastní potřebné pomůcky. 

(2) Vlastní oděv a obuv mohou nosit odsouzené ženy ve věznici s dohledem 

a ve věznici s dozorem v oddělení s nízkým a středním stupněm zabezpečení věznice 

s ostrahou v mimopracovní době podle svého uvážení, ve věznici pro mladistvé, ve věznici 

s ostrahou v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve věznici 
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se zvýšenou ostrahou v době návštěv. 

 

§ 91 

Výkon trestu u matek nezletilých dětí 

 (1) Při rozhodování o povolení mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě přihlíží ředitel 

věznice k tomu, zda matka o toto dítě nebo jiné své děti předtím, než byla odsouzena, řádně 

pečovala, zda má dostatek vlastních prostředků, aby o dítě mohla řádně pečovat, a k tomu, zda 

má možnost se o dítě starat po propuštění z výkonu trestu. 

 (2) Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, o dítě 

celodenně pečuje. Celodenní péče zahrnuje zejména péči o jeho zdraví a o jeho tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj, včetně přípravy stravy, zajištění hygieny, praní, žehlení, 

úklidu a aktivního trávení času s dítětem formou vycházek, her, výtvarných, hudebních 

a sportovních činností odpovídajících věku dítěte. 

 (3) Zdravotní péči dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zajišťuje Vězeňská služba 

zpravidla na základě smlouvy s poskytovatelem oprávněným k poskytování zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství. 

 (4) Matky, kterým bylo povoleno, aby ve výkonu trestu měly u sebe a staraly se o své 

děti, mohou nosit vhodný vlastní oděv a obuv podle svého uvážení. 

 (5) Pro matky, kterým bylo povoleno, aby ve výkonu trestu měly u sebe a staraly se 

o své děti, lze organizovat též akce mimo věznici, nejedná-li se o akce výhradně 

pro odsouzené, kterým může v souvislosti s návštěvou ředitel věznice povolit dočasně opustit 

věznici; účastní se jich vždy zaměstnanec Vězeňské služby. 

 (6) Matka zajišťuje veškeré potřeby pro dítě z vlastních prostředků. 

 (7) Každá matka má dítě u sebe v samostatné ložnici, v níž je pro dítě postel s matrací, 

přebalovací stůl, skříň na dětské prádlo a kosmetiku, ohrádka a umyvadlo. 

 (8) V případě, že se matka z důvodu nemoci, nebo z jiného závažného důvodu nemůže 

o dítě starat, převezme přechodně na nezbytně nutnou dobu péči o dítě ředitelem věznice 

určený zaměstnanec. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto lékařem 

poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3. 

 (9) V případě pobytu matky mimo věznici, ve které je zřízeno oddělení zřízen oddíl 

pro matky nezletilých dětí, se péče o dítě řeší prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. 

 

HLAVA PÁTÁ 

 

VÝKON TRESTU ODSOUZENÝCH TRVALE PRACOVNĚ NEZAŘADITELNÝCH 

 

§ 92 

 Odsouzení trvale pracovně nezařaditelní vykonávají trest zásadně ve specializovaných 

odděleních oddílech věznic zřízených generálním ředitelem Vězeňské služby. 

 

§ 93 

 (1) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice, 
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do které byli odsouzení uvedení v § 69 odst. 1 zákona zařazeni, zůstává nedotčen. 

 (1) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice 

a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli odsouzení uvedení v § 69 odst. 1 

zákona umístěni, zůstává nedotčen. 

 (2) Při výkonu trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných se uplatňují 

následující zásady: 

a) jsou-li ve specializovaném oddělení oddílu umístěni odsouzení zařazení do různých 

základních typů věznice a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou, musí být ubytováni 

odděleně podle základních typů věznice a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou tak, 

aby méně narušení odsouzení vykonávali trest odděleně od více narušených, 

b) do cel a ložnic se odsouzení umísťují s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu 

na základě doporučení ošetřujícího lékaře, přičemž nekuřáci musí být na vlastní žádost 

vždy ubytováni odděleně od kuřáků,  

c) na návrh ošetřujícího lékaře nebo na vlastní žádost a se souhlasem tohoto lékaře mohou 

vykonávat vhodnou pracovní terapii uvnitř věznice, výjimečně i mimo věznici, 

d) prověrka početního stavu se provádí přímo na celách a ložnicích, 

e) podle indikace lékaře se poskytuje nebo zajišťuje léčebně rehabilitační péče, 

f) věznice nabízí odsouzeným účast na vhodných kulturně výchovných a zájmových 

aktivitách. 

 

HLAVA ŠESTÁ 

 

VÝKON TRESTU ODSOUZENÝCH S PORUCHAMI DUŠEVNÍMI A S PORUCHAMI 

CHOVÁNÍ 

 

§ 94 

 (1) Odsouzení s poruchami duševními a s poruchami chování mohou vykonávat trest 

ve specializovaných odděleních oddílech věznic zřízených generálním ředitelem Vězeňské 

služby pouze na základě doporučení psychologa či psychiatra. 

 (2) Způsob zajištění pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice, 

do které byli odsouzení uvedení v § 70 zákona zařazeni, zůstává nedotčen. 

 (2) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice 

a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli odsouzení uvedení v § 70 

zákona umístěni, zůstává nedotčen. 

 (3) Specializované oddělení oddíly nelze zřizovat jako oddělení oddíly pro společný 

výkon trestu odsouzených zařazených do různých základních typů věznice a stupňů 

zabezpečení věznice s ostrahou. 
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HLAVA DESÁTÁ 

 

VÝKON TRESTU VELMI NEBEZPEČNÝCH ODSOUZENÝCH 

  

§ 100a 

 (1) Velmi nebezpečný odsouzený se neumístí do oddělení oddílu se zesíleným 

stavebně technickým zabezpečením zejména po dobu jeho eskorty či hospitalizace 

ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, anebo jde-li o osobu, u které je zřejmé, že 

neohrozí bezpečnost jiných osob. 

 (2) U velmi nebezpečného odsouzeného je obsahem programu zacházení dle § 41 

zákona také působení na dosažení postojových změn, snaha o jejich úspěšné přizpůsobení 

výkonu trestu a odstranění obtíží, které byly příčinou jeho umístění do oddělení oddílu 

se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, a jeho opětovné ubytování v běžném 

oddělení oddílu. U této osoby jsou používány takové formy a metody zacházení, které spolu 

s režimovými a preventivními opatřeními snižují nežádoucí projevy chování tohoto 

odsouzeného vedoucí k maření účelu výkonu trestu. 

 (3) Hlavním obsahem komplexního působení na velmi nebezpečného odsouzeného je 

jeho aktivní zapojení nejméně do jedné speciálně výchovné aktivity. Ta je pro tuto osobu 

závazná. Míra a kvalita aktivního zapojení je jedním z podstatných hodnotících kritérií 

pro vyřazení velmi nebezpečného odsouzeného z oddělení oddílu se zesíleným stavebně 

technickým zabezpečením. 
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