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IV. 

 

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

svobody, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 4 

(1) Při přijetí do věznice se u odsouzeného provede osobní prohlídka a potřebná hygienická 

a protiepidemická opatření. Osoba, která prohlídku provádí nebo je prohlídce přítomna, musí 

být stejného pohlaví jako odsouzený. 

(2) Odsouzený si může u sebe ponechat písemnosti související s trestním řízením, které 

bylo nebo je proti němu vedeno, a další úřední písemnosti; v množství přiměřeném možnostem 

jejich uložení v poskytnuté skříňce fotografie, dopisy, právní předpisy, vlastní knihy, časopisy 

a noviny. Odsouzený může mít u sebe též kapesní nebo náramkové hodinky, které neobsahují 

komunikační nebo záznamové zařízení, psací potřeby, věci potřebné k vedení běžné 

korespondence, snubní prsten, ruční mlýnek na kávu, elektrický holicí strojek, hrneček 

na nápoje a základní hygienické potřeby. 

(3) Vlastní přenosný radiopřijímač napájený z vlastního zdroje, pro který je v přijímači 

prostor a je jeho součástí, se odsouzenému umožní používat po provedení kontroly technických 

parametrů ke zjištění, zda nebylo instalováno nežádoucí zařízení. Provedení kontroly zajistí 

na náklady odsouzeného správa věznice. V případě porušení pečeti dokumentující neporušenost 

radiopřijímače nesmí odsouzený radiopřijímač užívat, dokud na své náklady neumožní věznici 

zajistit kontrolu. Odsouzenému se neumožní používání přehledových radiopřijímačů, skenerů 

a transmiterů signálu do pásma FM. 

(4) O ponechání jiných věcí rozhoduje ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec 

Vězeňské služby. Ostatní věci, včetně peněz a cenností, které má odsouzený u sebe, mu správa 

věznice na jeho žádost uloží. Doklady osobní totožnosti odsouzeného přebírá věznice 

do úschovy vždy. Není-li uložení některých věcí zejména vzhledem k jejich povaze nebo 

množství možné, správa věznice na náklady odsouzeného zabezpečí jejich odeslání osobě, 

kterou odsouzený určí. 

 

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

obsahuje záchod a umyvadlo s tekoucí pitnou vodou; plocha sociálního zařízení se 

do ubytovací plochy nezapočítává. 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.   

(6) V cele nebo ložnici určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho 

z odsouzených připadat ubytovací plocha nejméně 6 m2 a na každého dalšího nejméně 

4 m2. Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jednoho odsouzeného nesmí mít 

ubytovací plochu menší než 6 m2. (účinné od 1. ledna 2024) 

(7) Umístit odsouzeného do cely nebo ložnice, v níž na něho připadne ubytovací plocha 

menší, než je uvedeno v odstavci 6, lze pouze tehdy, když celkový počet odsouzených 

vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice 

s ostrahou v České republice neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet 

ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6. Ubytovací plocha připadající na jednoho 

odsouzeného nesmí být menší než 3 m2.   

(7) (8) 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. 

 

§ 26 

(1) Návštěvy odsouzených jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního 

volna nebo pracovního klidu. 

(2) V odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec 

Vězeňské služby rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy stanovenou 

v § 19 odst. 1 zákona na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního 

měsíce. 

(2) (3) Zaměstnanec Vězeňské služby před návštěvou poučí odsouzené a návštěvníky 

o stanovených pravidlech chování při návštěvě a oprávnění návštěvu přerušit nebo předčasně 

ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo 

bezpečnost věznice (§ 19 odst. 9 zákona). 

(3) (4) Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se 

návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo 

jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který Česká republika uznává za platný. 

Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno 

fotografií. 
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(4) (5) Před započetím a po skončení návštěvy se u odsouzeného provede osobní prohlídka 

[§ 28 odst. 2 písm. a) zákona] osobou stejného pohlaví. 

 

§ 27 

(1) Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně je 

k dispozici zákon, tato vyhláška, vnitřní řád a základní informace, zejména o finančních 

a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení zdravotní péče o ně zdravotních 

služeb pro odsouzené. 

(2) Přijetí, jakož i odmítnutí návštěvy odsouzeným nebo osobou, které byla návštěva 

povolena, se eviduje. 

 

§ 33 

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

telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou 

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, potraviny obsahující semena máku 

setého, 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 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 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. 

 

§ 34 

Ochrana práv a oprávněných zájmů odsouzených 

(1) Stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů může odsouzený 

adresovat jak státním orgánům České republiky, tak mezinárodním orgánům a organizacím, 

které jsou na celosvětové i evropské úrovni považovány za součást procesu získávání 

a prošetřování informací o porušování lidských práv. 

(2) Mezinárodními orgány a organizacemi uvedenými v odstavci 1 jsou zejména: 

a) Výbor pro lidská práva, Ženeva, 
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b) Komise pro lidská práva OSN, Ženeva, 

c) Úřad pro lidská práva, Ženeva, 

d) Výbor pro odstranění rasové diskriminace, Ženeva, 

e) Výbor proti mučení, Ženeva, 

f) Komise OSN pro postavení žen, Vídeň, 

g) Výbor pro práva dítěte, Ženeva, 

h) Vysoký komisař OSN pro lidská práva, Ženeva, 

i) Vysoký komisař OSN pro uprchlíky, Ženeva, včetně pobočky v Praze, 

j) Evropský soud pro lidská práva, Štrasburk, 

k) Výbor pro zabránění mučení, Štrasburk, 

l) Vysoký komisař OBSE pro národnostní menšiny, Haag, 

m) Úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva, Varšava, 

n) Amnesty International, Londýn, včetně pobočky v Praze, 

o) Mezinárodní Federace pro lidská práva, Paříž, 

p) Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva včetně pobočky v Praze, 

r) Mezinárodní společnost pro lidská práva, Frankfurt, 

s) Mezinárodní romská unie, Texas, 

t) Mezinárodní výbor Červeného kříže, Ženeva, včetně pobočky v Praze. 

(3) Ve věznici se na místech odsouzeným běžně dostupných instalují uzamykatelné 

schránky, do kterých odsouzení mohou vhazovat korespondenci uvedenou 

v § 26 odst. 1 zákona. Schránky vybírá v pracovní dny denně ředitelem věznice určený 

zaměstnanec Vězeňské služby, který jinak nepřichází do přímého styku s odsouzenými. 

Korespondence musí být adresátovi odeslána neprodleně, nejpozději následující pracovní den. 

(4) Konstrukce uzamykatelných schránek na korespondenci uvedenou 

v § 26 odst. 1 zákona musí znemožňovat nepovolaným osobám manipulaci s jejím obsahem. 

(5) Žádosti a stížnosti k uplatňování svých práv a oprávněných zájmů podávají odsouzení 

v zalepených obálkách. 

(6) O rozhovor s osobami uvedenými v § 26 odst. 2 zákona může odsouzený požádat 

písemně nebo ústně. O takové žádosti musí být adresát vyrozuměn nejpozději následující 

pracovní den. Státní zástupce, který provádí dozor nad výkonem trestu, musí být v případě 

přítomnosti ve věznici vyrozuměn o žádosti odsouzeného o rozmluvu bezodkladně. 

(7) Ve věznici se zřídí zvláštní místnost přiměřeně vybavená pro rozhovory odsouzených 

s jejich advokáty. Pokud advokát neoznámí návštěvu u odsouzeného nejméně 24 hodin předem, 

uskuteční se zpravidla v mimopracovní době odsouzeného. V případě, že je třeba ověřit podpis 

odsouzeného, může se takové návštěvy zúčastnit i notář nebo pověřený pracovník obecního 

nebo krajského úřadu2). Ustanovení § 26 odst. 1, 2, 3 až 4, § 27 a 28 se na takové návštěvy 

nevztahují. 

(8) Pokud odsouzený požádá o rozhovor ředitele věznice, musí mu být takový rozhovor 

umožněn nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy byl ředitel věznice o žádosti informován, 
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v naléhavých případech bezodkladně. Naléhavost případu posuzuje ředitel věznice podle 

důvodů uvedených v žádosti. 

 

§ 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, 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. Za účelem vzdělávání lze těmto 

odsouzeným umožnit používání výpočetní techniky na zařízeních poskytnutých věznicí  

a pod její kontrolou. 

 

§ 89 

(1) Vnitřní řád, obsah a formy zacházení s odsouzenými ženami zásadně přihlížejí 

k psychickým a fyziologickým zvláštnostem žen, jakož i k zvláštním potřebám těhotných žen, 

žen krátce po porodu a kojících matek. 

(1) Vnitřní řád a nabídka preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových 

a sportovních programů přihlížejí k zvláštním potřebám těhotných žen, žen v období šesti 

týdnů po porodu a kojících matek. 

(2) V ubytovnách odsouzených žen se vytvářejí podmínky pro praní osobního prádla, 

provádění drobných oprav osobních věcí a pro denní koupání. 

 

§ 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) (1) 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 
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a aktivního trávení času s dítětem formou vycházek, her, výtvarných, hudebních a sportovních 

činností odpovídajících věku dítěte.  

(3) (2) 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. 

(2) Zdravotní služby dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zabezpečuje Vězeňská 

služba na základě smlouvy s poskytovatelem oprávněným k poskytování zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 

(4) (3) 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) (4) 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) (5) Matka zajišťuje veškeré potřeby pro dítě z vlastních prostředků a z prostředků 

určených na úhradu potřeb dítěte. 

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

trest zpravidla v oddílu pro matky nezletilých dětí. 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) (7) V případě, že se matka z důvodu nemoci, nebo z jiného závažného důvodu nemůže 

o dítě starat, převezme 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) (8) V případě pobytu matky mimo věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých 

dětí, se péče o dítě řeší prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

(7) Pokud se matka, která pobývá ve věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky 

nezletilých dětí, z důvodu nemoci nebo z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, 

převezme péči o dítě na nezbytně nutnou dobu ředitelem věznice určený zaměstnanec; 

o tom věznice informuje zákonného zástupce dítěte, je-li to možné, a příslušný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí. Pokud matka pobývá mimo věznici, ve které je zřízen oddíl 

pro matky nezletilých dětí, řeší se péče o dítě v případech uvedených ve větě první 

prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Při vzájemném předávání je dítě 

vždy prohlédnuto lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 2. 

(8) Věznice umožní příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí pravidelně 

sledovat vývoj dítěte, o které matka ve věznici pečuje.  

(9) O narození dítěte během výkonu trestu odsouzené ženy věznice neprodleně 

informuje okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a příslušný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se věznice nachází. 

 

§ 99 

(1) Ochranné léčení v ústavní formě, jež má být vykonáno během výkonu trestu, se 

vykonává formou jednodenní stacionární péče ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, 
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pokud k poskytování zdravotních služeb ve formě jednodenní stacionární péče získala 

Vězeňská služba oprávnění. 

(2) Vnitřní řád, jakož i obsah a formy aplikovaných programů zacházení zásadně 

zohledňují zdravotní stav odsouzených a léčebný režim ochranného léčení. 
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