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V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 13. 4. 2017, s termínem dodání stanovisek do 10. 5. 

2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných zásadních připomínek. 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR – Ministr 

pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu 

0. K čl. I, bodu 11 (§ 8 odst. 2) 

Vypuštění dvoutýdenní lhůty pro pobyt v nástupním oddílu 

nepokládám za dostatečně odůvodněné. Dle důvodové 

zprávy trvá vypracování komplexní zprávy o odsouzeném 

zpravidla 2 až 3 týdny, nevidím proto důvod, proč by 

nemohla být tato doba ve vyhlášce pouze prodloužena 

ze dvou na tři týdny. Důvodová zpráva dále uvádí, že 

v důsledku navrhované změny tak v praxi nebude docházet 

k výraznějšímu prodloužení doby, po kterou odsouzený 

v nástupním oddílu setrvá. Naopak v důsledku této změny 

však bude možné, aby odsouzený v nástupním oddílu 

setrvával i daleko déle než dříve uvedené dva týdny, neboť 

jeho pobyt nebude nijak časově omezen.  

 

Z tohoto důvodu požaduji délku pobytu v nástupním oddílu 

stanovit jako dobu, která zpravidla nepřesáhne 3 týdny. 

Navrhují následující znění: „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 oddílu, jehož délka se 

určuje individuálně a zpravidla nepřevýší dva tři týdny, …“ 

Vysvětleno 

Činnosti vymezené v § 8 odst. 2 pod písmeny a) a b) vyhlášky, 

kterým se odsouzený musí v nástupním oddílu věznice podrobit, 

trvají v každém jednotlivém případě různě dlouhou dobu. Tato 

skutečnost je již za stávající úpravy zdůrazněna dikcí, že délka pobytu 

v nástupním oddělení je určována (primárně) individuálně (tedy již 

dnes platí možnost určení delší či kratší lhůty), přičemž dovětek, že 

by tato lhůta zpravidla neměla převýšit dva týdny má toliko 

doporučující a návodný charakter. 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.  
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 1. K čl. I, bodu 16 (§ 11a odst. 3) 

V důvodové zprávě postrádám odůvodnění navrhované 

úpravy. Není jasné, proč je na jedné straně navrhováno 

oprávnění ředitele věznice rozhodnout o umístění 

odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, 

které se liší pouze o jeden stupeň od oddělení, v němž se 

vykonává trest, zatímco na druhé straně v případě zvýšení 

míry rizik odsouzeného, jej lze umístit až o dvě oddělení 

s vyšším stupněm zabezpečení? Dle mého názoru není tato 

nerovnost dostatečně odůvodněna.  

 

Z tohoto důvodu požaduji dát řediteli věznice možnost 

rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení s vyšším 

i nižším stupněm zabezpečení, které se liší až o dva stupně 

oddělení, tj. dát řediteli věznice stejný manévrovací prostor 

směrem ke zpřísnění i uvolnění režimu vězně. 

 

Vysvětleno, navržen kompromisní text, se kterým připomínkové 

místo souhlasilo 

K této připomínce je třeba poznamenat, že v naprosté většině případů 

bude možno rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení 

s takovým stupněm zabezpečením (ať už nižším či vyšším), které se 

liší pouze o jeden stupeň od oddělení, ve kterém odsouzený vykonává 

trest. Je tomu tak proto, že již při nástupu do výkonu trestu je 

odsouzený v přijímacím oddílu podroben pečlivému vstupnímu 

vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik ke stanovení stupně 

zabezpečení a toto hodnocení se poté průběžně koná po celou dobu 

pobytu odsouzeného ve věznici. V drtivé většině případů tak nebude 

docházet k takové změně vnějších a vnitřních rizik, které by 

odůvodňovaly změnu umístění odsouzeného do oddělení s až o dva 

stupně vyšším stupněm zabezpečením, než ve kterém se odsouzený 

právě nachází. Nicméně je stále nutné předjímat, že mohou nastat 

mimořádné případy, kdy dojde ke zcela náhlé potřebě umístit 

odsouzeného do oddělení s o dva stupně vyšším zabezpečením. 

Těmito situacemi se rozumí například vzpoura vězňů, pokus o ní, 

útěk či pokus o něj.  

Vzhledem k tomu, že výše zmíněné případy budou velmi sporadické, 

navrhujeme upravit předmětné ustanovení tak, aby byla mimořádnost 

těchto případů výslovně zdůrazněna v textu vyhlášky. 

 „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 

do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, které se v mimořádných 

případech může lišit až o dva stupně od oddělení, v němž se vykonává 

trest.“ 

Rovněž v důvodové zprávě k návrhu vyhlášky bude tato mimořádnost 

dostatečně zdůrazněna, i s uvedením výše zmíněných příkladů. 
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 2. K čl. I, bodu 19 (§ 17 odst. 6) 

Obecně vítám snahu upravit minimální možnou ubytovací 

plochu na jednoho odsouzeného. Nicméně jak samotná 

důvodová zpráva k zmíněné vyhlášce konstatuje, minimální 

velikost ubytovací plochy 3 m2 na osobu je v judikatuře 

ESLP nejčastěji zmiňována jako ta, jejíž porušení zakládá 

silnou domněnku porušení článku 3 Evropské úmluvy 

o ochraně základních práv a svobod. Je tedy značným 

rizikem stanovit minimální ubytovací plochu připadající 

na jednoho odsouzeného na 3m2, jelikož za určitých 

okolností by mohlo dojít k porušení čl. 3 Úmluvy i při 

zajištění této ubytovací plochy. Jsem si vědom současné 

problematické situace přeplněnosti věznic, přesto navrhuji 

upravit dolní limit ubytovací plochy na jednoho 

odsouzeného na 4 m2.  Dle standardů výboru CPT1  týkající 

se velikosti ubytovací plochy na jednoho vězně 

ve vězeňském zařízení by na jednoho vězně měla připadnout 

ubytovací plocha minimálně 6m2, pokud je na cele jedna 

vězněná osoba, a 4m2 pokud je na cele více vězněných osob. 

Na základě těchto standardů je pouhé stanovení 3m2 

ubytovací plochy nevhodné pro zajištění řádného zacházení 

s vězni. 

 

Požaduji proto stanovit jako minimální plochu 4m2 anebo 

alespoň vymezit podmínky, za nichž může na odsouzeného 

při výkonu vazby připadat ubytovací plocha menší než 4m2 

a zároveň větší než 3m2 (např. maximální možnou dobu 

pobytu v takové cele, stanovení určité doby pobytu mimo 

celu atd.) 

Vysvětleno 

Novelizace ustanovení § 17 odst. 6 řádu výkonu trestu stanovuje 

dolní limit ubytovací plochy cely 3 m2 na osobu. Navrhovanou 

úpravou je tak do předmětného ustanovení vložena pojistka, že dolní 

hranice ubytovací plochy na jednoho odsouzeného neklesne pod 3 

m2, jinými slovy bude se pohybovat minimálně mezi 3 a 4 m2.  

Tato úprava jde dokonce nad rámec poslední judikatury ESLP2, podle 

které nedochází automaticky k porušení čl. 3 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Úmluva“) ani tehdy, klesne-li velikost ubytovací plochy 

na jednu osobu pod 3 m2. Tato skutečnost nicméně podle ESLP 

zakládá silnou domněnku porušení čl. 3 Úmluvy, která musí být 

vyvrácena. Naproti tomu v situaci, kdy odsouzený disponuje mezi 3 

a 4 m2 ubytovací plochy, dojde k  porušení článku 3 Úmluvy pouze 

tehdy, pokud je tato okolnost doprovázena jinými nevyhovujícími 

podmínkami, zejména co se týká možnosti vycházek ve venkovním 

prostoru, přístupu k dennímu světlu a čerstvému vzduchu, vytápění 

cely, možnosti použít toaletu v soukromí a dodržení základních 

hygienických standardů. Navrhovanou úpravou tak dojde při 

zohlednění stávajících možností a kapacit věznic ke zlepšení 

podmínek vězněných osob v této oblasti a zároveň i k důslednějšímu 

naplnění judikatury ESLP. 

V této souvislosti byla nicméně doplněna důvodová zpráva k návrhu 

vyhlášky tak, aby byla nutnost zakotvení kompenzačních opatření pro 

případy velikosti ubytovací plochy mezi 3 a 4 m2 dostatečně 

zdůrazněna. 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.  

 3. K čl. I, bodům 42 a 44 (§ 52 odst. 5 a § 52 odst. 8) 

V důvodové zprávě naprosto chybí odůvodnění změny 

Z části akceptováno a vysvětleno 

Pro změnu podmínek návštěv odsouzených v odděleních s nízkým 

                                                           
1https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cc449  
2 Muršić proti Chorvatsku, č. 7334/13, rozsudek velkého senátu ze dne 20. října 2016 
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podmínek návštěv odsouzených ve věznicích s nižším 

a středním stupněm zabezpečení. Původní úprava stanovila, 

že návštěvy odsouzených ve věznici s dohledem a věznici 

s dozorem se uskutečňují zpravidla bez dohledu 

zaměstnance Vězeňské služby. Návrh nově stanoví, že 

v oddělení s nízkým a středním stupněm zabezpečení 

věznice s ostrahou se návštěvy odsouzených uskutečňují 

zpravidla za dohledu zaměstnance Vězeňské služby. Jde 

přitom o typově stejné věznice, které pouze získávají nový 

název. Dochází tak k významnému omezení práv vězňů 

a k zásahu do jejich soukromí. Postrádám však pro tento 

zásah do soukromí odsouzených i jejich blízkých osob 

dostatečné odůvodnění.  

Na základě výše uvedeného požaduji, aby návštěvy 

v oddělení s nízkým a středním stupněm zabezpečení 

věznice s ostrahou probíhaly zpravidla bez dohledu 

zaměstnance Vězeňské služby.  

a středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou obecně hovoří 

praktické zkušenosti zaměstnanců Vězeňské služby, kdy v průběhu 

návštěv dochází ke zvýšenému a stále častěji se vyskytujícímu úsilí 

pronést do objektů věznic nejrůznější nepovolené předměty (zejména 

drogy či mobilní telefony). Vězeňská služba je pak nucena odhalovat 

pokusy o vnášení těchto předmětů do věznic prostřednictvím 

osobních prohlídek, které jsou nepoměrně závažnějším 

a intenzivnějším zásahem do osobní integrity a důstojnosti 

navštěvujících i navštěvovaných osob než přítomnost zaměstnance 

Vězeňské služby, který by byl podle navrhované úpravy při 

návštěvách odsouzených (zpravidla) přítomen. Toto opatření je tak 

preventivním a mírnějším opatřením, než zmíněné osobní prohlídky, 

ke kterým je Vězeňská služba v současné době nucena přistupovat. 

V případě oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou 

je nicméně možné vzít do úvahy argument, že volnost pohybu 

odsouzených u tohoto typu věznic dosahuje takové míry, že si tito 

mohou nedovolené předměty obstarat jinde a jiným způsobem 

(a mnohdy méně komplikovaně), než právě prostřednictvím návštěv. 

Z tohoto důvodu bude v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení 

věznice s ostrahou ponechána stávající úprava, tedy návštěvy 

odsouzených se budou uskutečňovat i nadále zpravidla bez dohledu 

zaměstnance Vězeňské služby. 

V případě odsouzených zařazených do oddělení se středním stupněm 

zabezpečení věznice s ostrahou však výše zmíněný argument již 

obstát nemůže. Zde tedy dochází k navrhované změně právní úpravy. 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.  

Kancelář veřejného 

ochránce práv 
4. K čl. I, bodu 15 (§ 11) 

Vítám v obecné rovině návrhy směřující k užšímu provázání 

sociálních služeb a penitenciární péče; rovněž respektuji, 

že jde o návrh věcně souladný s Koncepcí vězeňství do roku 

2025. 

Z právního hlediska však nemohu akceptovat, pokud jsou 

osobní údaje vězněných osob (stejně jako kohokoliv jiného) 

Z části akceptováno a vysvětleno 

Tuto připomínku lze částečně akceptovat ve vztahu k sociálním 

kurátorům, a to s ohledem na ochranu osobních údajů odsouzeného. 

Služby, které sociální kurátoři odsouzeným osobám poskytují, nejsou 

nikterak obligatorní a jejich kvalita závisí na vůli odsouzených osob 

se sociálními kurátory spolupracovat. V případě opatrovníků 

ustanovených civilním soudem či OSPOD (který mimo jiné může 
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poskytovány třetím osobám bez souhlasu dotčených osob, 

jak zamýšlí představený návrh. 

Čl. 10 Listiny základních práv a svobod (2/1993 Sb.) 

jednoznačně zakotvuje právo na ochranu osobních údajů 

jako základní právo. Pokud předkladatel zamýšlí prolomit 

toto právo, pak není jiné možnosti, než tak učinit zákonem, 

nikoliv vyhláškou, a to podle čl. 4 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod. 

Pokud má být upraven přenos informací mezi subjekty 

uvedenými v návrhu a vězeňskou správou na úrovni 

vyhlášky, pak se tak musí stát výhradně se souhlasem 

dotčené osoby. V tomto smyslu žádám o doplnění návrhu. 

Pro úplnost dodávám, že návrh stejně jako důvodová zpráva 

působí neuceleným dojmem. Není totiž zřejmé, proč dle 

uvedeného ustanovení mají být opatrovníci, sociální kurátoři 

či orgány sociálně právní ochrany dětí informováni toliko 

o přemístění odsouzeného do jiné věznice, když 

pro uvedené subjekty je zásadní informací stejně tak 

skutečnost, že odsouzený nastoupil výkon trestu a že z něj 

byl propuštěn. 

v určitých případech plnit funkci tzv. veřejného poručníka) však 

podmiňovat poskytování informací souhlasem vězněné osoby nelze. 

Proto je poskytování informací podmíněno souhlasem odsouzeného 

pouze ve vztahu k sociálním kurátorům. 

Dále je v rámci zásadní připomínky zmíněn nesoulad, a to ve vztahu 

k úpravě případů (přijetí, přemístění, propuštění odsouzených), kdy 

má dojít k poskytování informací výše zmíněným subjektům. Aby 

došlo ke sjednocení úpravy poskytování informací ze strany vězeňské 

správy ve všech výše uvedených případech, je navrhována nejen 

úprava § 11 řádu výkonu trestu týkající se případného přemístění 

odsouzeného na dobu delší než 7 dní, ale i úprava § 5 řádu výkonu 

trestu týkající se nástupu odsouzeného do výkonu trestu a § 13 řádu 

výkonu trestu upravující opatření před propuštěním odsouzených 

z výkonu trestu tak, aby si všechny úpravy vzájemně odpovídaly. 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.  

 

 

 K článku I, k bodům 42, 44 (§ 51 odst. 5, § 52 odst. 8) 

Navrhovaná ustanovení zpřísňují režim návštěv 

pro odsouzené zařazené do oddělení s nízkým a středním 

stupněm zabezpečení věznice s ostrahou, a to tak, 

že namísto dosavadní možnosti realizovat návštěvy 

„zpravidla bez dohledu zaměstnance Vězeňské služby“ se 

nově mají návštěvy uskutečňovat „zpravidla za dohledu 

zaměstnance Vězeňské služby“. 

Dle důvodové zprávy návrh směřuje k „úpravě podmínek, 

za kterých se uskutečňují návštěvy“. Takto obecné 

odůvodnění návrhu, který de facto vede ke zpřísnění režimu 

návštěv odsouzených, považuji za nedostatečné, 

Z části akceptováno a vysvětleno 

K argumentaci viz vypořádání k připomínce Úřadu vlády ČR – 

Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.  
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nerespektující zájem na podporování rodinného 

a soukromého života odsouzených. 

I kdyby důvodová zpráva argumentovala např. 

bezpečnostními důvody pro zpřísnění režimu návštěv, 

považovala bych to za nelegitimní. Již v současné době má 

ředitel věznice možnost v případě odůvodněné potřeby 

(typicky z bezpečnostních důvodů) rozhodnout o tom, že se 

návštěva uskuteční tzv. za přepážkou (podle § 19 odst. 6 

zákona o výkonu trestu). Nadto jsou návštěvy odsouzených 

běžně monitorovány systémy CCTV a již aktuálně platné 

znění řádu výkonu trestu nevylučuje možnost přítomnosti 

zaměstnance Vězeňské služby u návštěvy, byť by to nemělo 

být pravidlem (srov. „zpravidla bez dohledu“). 

Navrhuji v první větě bodu 39 a 41 nahradit slovo 

„za“ slovem „bez“: 

„Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za bez 

dohledu zaměstnance Vězeňské služby.“ 

Ministerstvo práce a 

sociální věcí 
Nad rámec návrhu k článku I, k bodu 50 (§ 82 odst. 2) 

Podle tohoto ustanovení vyhlášky „správa věznice podá 

zprávu o chování nebo o zdravotním stavu mladistvého jeho 

rodičům, popřípadě jejich zákonným zástupcům i bez žádosti 

těchto osob, má-li za to, že to je nutné k udržení nebo 

zlepšení kontaktu mladistvého s těmito osobami“. 

Není jasné, kdo se rozumí pod pojmem „jejich zákonným 

zástupcům“. Z povahy věci však vyplývá, že se nemůže 

jednat o zákonné zástupce rodičů mladistvého odsouzeného. 

Rodiče mladistvého mají zákonné zástupce pouze v případě, 

že jsou sami nezletilí a nejsou plně svéprávní – v takovém 

případě jsou jejich zákonnými zástupci rodiče nebo 

poručník. Je nicméně evidentní, že mladistvý odsouzený 

nemůže mít nezletilé rodiče. Pokud má mladistvý odsouzený 

rodiče, který je rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti, 

Z části akceptováno a vysvětleno 

Souhlasíme s nelogičností stávající úpravy ve vztahu k formulaci 

„jejich zákonným zástupcům“, kterou je třeba odstranit.  

V této souvislosti je třeba dále zmínit změny provedené novým 

občanským zákoníkem, pokud jde o užívání pojmu „zákonný 

zástupce“ a „opatrovník“. Nový občanský zákoník vyčleňuje pojem 

„zákonný zástupce“ pro osoby, které nejsou plně svéprávné (tj. děti), 

naopak opatrovník je osoba, která se ustanovuje osobám, jejichž 

svéprávnost je omezena. Pojem „zákonný zástupce“ [kterým je vedle 

rodiče (příp. osvojitele) i poručník mladistvého] je oddělen od pojmu 

„opatrovník“, proto je třeba práva, jež zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže přiznává zákonnému zástupci mladistvého, přiznat také jeho 

opatrovníkovi, pokud byl mladistvému ustanoven civilním soudem 

a vykonává práva a povinnosti namísto zákonného zástupce. 

Na druhé straně nepovažujeme za vhodné rozšiřovat okruh 
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nemá opatrovník tohoto rodiče postavení jeho zákonného 

zástupce, neboť občanský zákoník důsledně rozlišuje 

zákonné zastoupení a opatrovnictví. 

Hovořit v úpravě informační povinnosti věznice 

o zákonných zástupcích rodičů mladistvého je proto 

nadbytečné a nesmyslné. Namísto toho by měla vyhláška 

pamatovat na případy, kdy je mladistvý namísto rodičů 

svěřen do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, 

kterou může být zejména poručník (§ 928 obč. zák.), jiná 

pečující osoba  

(§ 953 obč. zák.) nebo pěstoun (§ 958 obč. zák.). 

Nad rámec předloženého návrhu novely proto navrhujeme 

vložení nového novelizačního bodu ve znění:  

V § 82 odst. 2 se slova „jejich zákonným zástupcům“ 

nahrazují slovy „jiným osobám odpovědným za výchovu 

mladistvého“. 

informovaných osob tak široce, jako to činí projednávaná 

připomínka. Bylo by ostatně nelogické, pokud by pěstoun nebo jiná 

pečující osoba nebyl vyrozumíván o např. vzetí mladistvého do vazby 

(§ 46 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže) nebo 

nařízení hlavního líčení či veřejného zasedání (§ 60 zákona 

č.  218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže), ale následně by 

tyto osoby byly vyrozumívány o tom, jak se mladistvý ve výkonu 

trestu odnětí svobody chová. 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.  
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