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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  

 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Zmocněnkyně 

vlády pro 

lidská práva 

 

1. K vymezení minimální ubytovací plochy v celách 

Určité vítám navýšení minimální ubytovací plochy pro 

vězně v celách, do které se navíc nebude započítávat 

sociální zařízení. Za problematické nicméně považuji, že 

se do plochy bude započítávat plocha zaujatá nábytkem 

v celách. Nábytek totiž může ubytovací plochu ještě 

významně snižovat, především např. lůžka pro vězně, 

různé stoly, skříně apod. Proto by do ubytovací plochy 

neměla být započítávána plocha, kterou zabírá nábytkové 

vybavení cely. 

Současně přepočtem ubytovací plochy se výrazně zvýší 

již aktuálně vysoká přeplněnost věznic. Tato skutečnost 

opět poukazuje na neodkladnost potřeby přijmout 

systémová doprovodná opatření  a změny v trestní politice 

i aplikační praxi, které bude reagovat i na další požadavky, 

ke kterým je ze strany CPT česká strana opakovaně 

vyzývána. 

Požaduji proto do ubytovací plochy nezapočítávat 

plochu, kterou zabírá nábytkové vybavení cely. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Nezapočítávání plochy, kterou zabírá nábytkové vybavení cely, je 

vysokým nadstandardem (Ministerstvo spravedlnosti nemá příklady 

dobré praxe z jiných zemí, kde tento přístup zastávají), který nepožaduje 

ani dokument CPT „Ubytovací plocha připadající na jednoho vězně 

ve vězeňských zařízeních: Standardy CPT“ ze dne 15. prosince 2015,  

ani judikatura ESD (srov. rozsudek velkého senátu C-128/18 Dorobantu 

ze dne 15. 10. 2019, GA Campos Sanchez – Bordona) nebo ESLP 

(srov. Jirsák proti ČR ze dne 5. dubna 2012). 

Současná finanční situace českého vězeňství neumožňuje vícestupňový 

posun standardů v ubytovací ploše oproti současnému stavu. Nicméně 

v rámci finančních možností dochází k modernizaci nábytku na celách, 

přičemž je kladen důraz i na to, aby nezabíral příliš velkou plochu cely.  

Se způsobem vypořádání připomínkové místo souhlasí. 
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2. K zákazu máku ve věznicích 

Jakkoliv rozhodně nezpochybňuji problematiku drog ve 

věznicích, pokládám z lékařsko-adiktologického hlediska 

až za nemožné, aby úroveň intoxikace způsobená 

potravinářským mákem (pokud se o ní dá vůbec mluvit) 

dosahovala úrovně intoxikace způsobené užíváním 

morfinu či opiátů při závislosti či při snaze způsobit si 

takovou intoxikaci. Na základě uvedených informací se 

v uvedených 40 g může vyskytovat max. 1 mg 

morfinových alkaloidů. Pokud by tato dávka způsobovala 

jakoukoliv intoxikaci či závislost nebo jiné důsledky 

běžně spojované s užíváním drog, byla by takto vzhledem 

k oblibě máku intoxikována de facto většina české 

populace. Tento závěr považuji za absurdní. Pro dosažení 

relevantní úrovně intoxikace tak považuji za nutné 

konzumaci neskonale vyššího množství potravinového 

máku. 

Pokud je navíc argumentováno pravidly v psychiatrických 

zařízeních, tak je nutno vzít v potaz, že zde umístěné 

osoby jsou právě z adiktologického hlediska často vysoce 

rizikové a náchylné k závislostem a ke zhoršení svého 

psychického stavu. To však rozhodně neplatí en bloc o 

celé vězeňské populaci.  

I z hlediska sankčního procesu (byť na kázeňské úrovni 

v rámci věznice) považuji za nutné případné užívání drog 

řádné objasnit, včetně mj. míry jeho nebezpečnosti, čehož 

podle mne nemůže být dosaženo konzumací běžně 

dostupné a z adiktologického či jiného hlediska nijak 

Neakceptováno. 

Hlavním důvodem pro zařazení potravin obsahujících jakékoliv 

množství semen máku setého do seznamu věcí, které vězněné osoby 

nesmí v balíčku přijmout, není předcházení intoxikaci a rozvoji 

závislosti, ale snaha o zamezení ovlivnění výsledků orientačních testů 

i laboratorních toxikologických vyšetření potravinami obsahujícími 

semena máku setého. Fakt, že konzumace máku i v malém množství 

může ovlivnit výsledky orientačních testů i laboratorního 

toxikologického vyšetření potravinami, je vědecky prokázaný (viz např. 

Balíková1). 

Vězeňská služba ČR se běžně setkává se situacemi, kdy se po prokázané 

přítomnosti morfinu v tělních tekutinách odsouzeného odsouzený 

v rámci kázeňského řízení hájí tím, že v době před odběrem biologického 

vzorku zkonzumoval potraviny s obsahem semen máku setého. 

Laboratorní metody, které by dokázaly jednoznačně vyloučit, že zjištěný 

obsah morfinu v tělních tekutinách byl způsoben předchozí konzumací 

potravin s obsahem semen máku setého, a tedy vyvrátit tato účelová 

tvrzení odsouzených, však nejsou běžně dostupné. V současné době je 

nezbytné tento vzorek odeslat do akreditované toxikologické laboratoře. 

Hlavním důvodem navrhované změny je zabránit účelovým tvrzením 

ze strany odsouzených a snížit finanční náklady spojené s testováním 

v akreditované toxikologické laboratoři.   

 

 

                                            

1 BALÍKOVÁ, Marie, Maková dieta a intepretace toxikologických nálezů opiátů v biologickém materiálu, Kriminalistika, roč. XXX/4, r. 1997 
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rizikové potraviny. Pokud by tedy vězeň měl být za 

požívání opiátů či morfinu kázeňsky stíhán, muselo by být 

stejně jasně stanoveno a prokázáno, jaké množství 

zkonzumoval, odkud je získal atd. Záměna za konzumaci 

potraviny s mákem je tak i z procesního hlediska naprosto 

vyloučena. 

Z uvedených důvodů proto požaduji tuto otázku 

vypustit. 

 

3. K právům matek s dětmi ve věznicích 

Jakkoliv nezpochybňuji snahy vytvořit pro matky s dětmi 

ve věznicích vhodné podmínky a prostředí, celý systém 

považuji za nastavený v rozporu s ústavním pořádkem a 

mezinárodními závazky ČR. Podle čl. 32 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod rozhoduje o odloučení dětí od 

rodičů a omezení jejich práv pouze soud. Proto není dle 

mého názoru možné, aby ředitel či jiný zaměstnanec 

věznice rozhodoval o tom, zda si matka u sebe dítě může 

ve věznici nechat či nikoliv a hodnotil při tom ať již 

sociální, ekonomické či jiné faktory na její straně. Toto 

může posuzovat pouze soud, který může rozhodnout o 

odebrání dítěte z péče matky a o jeho svěření do péče jiné 

osoby či instituce. Ani ten však v souladu s občanským 

zákoníkem nesmí hodnotit ekonomické či podobné 

poměry v rodině, ale pouze rodičovské schopnosti matky. 

Pokud by proto ředitel měl jakkoliv práva matky starat se 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 

K požadavkům na změnu zákonů v souvislosti s požadavkem 

na rozhodování soudu o tom, zda může mít odsouzená matka dítě u sebe 

ve výkonu trestu odnětí svobody (respektive obviněná matka dítě u sebe 

ve vazbě) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavek na změnu zákona, nelze tuto 

připomínku řešit v rámci předkládaného návrhu vyhlášky.  

K připomínce je nicméně vhodné uvést, že kritérium nejlepšího zájmu 

dítěte by mělo být podle stávající právní úpravy posuzováno již ze strany 

trestního soudu, který rozhoduje o tom, zda uloží trest spojený s odnětím 

svobody těhotné ženě nebo ženě s malým dítětem, přičemž posuzuje jak 

ochranu společnosti, tak i nejlepší zájem dítěte. Taková povinnost 

vyplývá i z judikatury Ústavního soudu  (srov. nález Ústavního soudu 

sp. zn. IV. ÚS 2/18 – 1 ze dne 9. května 2018). Není tedy pravdou, že by 

tato otázka byla posuzována pouze ředitelem věznice. 
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ve věznici o své dítě omezit, může přitom vycházet pouze 

z případného rozsudku soudu ohledně péče a styku matky 

s dítětem, případně toto řízení iniciovat ve spolupráci 

s orgánem sociálně-právní ochrany dětí včetně návrhu na 

podání předběžného opatření ve věci, které musí být 

přijato ve lhůtě 24 hodin. 

Další poněkud problematickou otázkou je zajišťování 

péče o dítě v případě momentální neschopnosti matky tuto 

péči zajišťovat. Zde v praxi v současnosti péči přejímá 

určený zaměstnanec věznice či orgán sociálně-právní 

ochrany dětí. Tento postup však opět v souladu 

s občanskoprávními předpisy nelze aplikovat automaticky 

a tak ignorovat rodičovská práva druhého rodiče. Pokud 

tedy bude dítě, byť krátkodobě, svěřeno do péče jiné 

osoby (ať již ve věznici či mimo ni), je k tomu nutný 

souhlas i druhého rodiče jako nositele rodičovských práv, 

které přitom může také uplatnit např. tím, že dítě 

převezme do péče sám či rozhodne sám o jeho svěření do 

péče jiné osoby mimo věznici. Teprve pokud péči nemůže 

vykonávat žádná jiná takováto osoba, může jí převzít 

věznice či orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

Požaduji proto v zákonech o výkonu vazby či trestu 

odnětí svobody upravit mechanismy zajišťování péče 

o dítě vězněné ženy tak, že buď dítě může s matkou ve 

věznici pobývat automaticky, pokud není svěřeno do 

péče jiné osoby, anebo pokud matka ve věznici péči o 

dítě nezvládá, je věznicí podán návrh soudu na 

odejmutí dítěte z péče matky formou předběžného 

opatření. Dále požaduji informovat o problémech 

s péčí o dítě vždy druhého rodiče či jinou osobu 

oprávněnou o dítě pečovat a měnit formy péče o dítě 

pouze s jejich souhlasem. Navrhuji následující znění: 

Bude však ustanovena expertní skupina, která bude usilovat o nalezení  

takového legislativního řešení, které bude vyhovovat praxi, zohlední 

kritérium nejlepšího zájmu dítěte a bude splňovat ústavní 

a mezinárodněprávní požadavky kladené na tuto oblast. 

Se způsobem vypořádání připomínkové místo souhlasí. 

 

K požadavku hodnocení ekonomického kritéria ředitelem věznice 

Z vyhlášky byl vypuštěn celý § 91 odst. 1, který poněkud nesystémově 

upravuje jen některá z kritérií, ke kterým ředitel věznice přihlíží 

(obdobná změna pak byla učiněna i ve vztahu k § 78a odst. 1 řádu výkonu 

vazby).  

Jako postačující se jeví znění § 67 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí 

svobody, podle něhož v případech hodných zvláštního zřetele, jestliže 

takový postup umožňují podmínky ve věznici a osobnostní předpoklady 

odsouzené ženy, může být odsouzené ženě na její žádost povoleno, aby 

ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své dítě zpravidla do 3 let jeho 

věku, pokud takové dítě nebylo soudem svěřeno do výchovy jiné osoby, 

jestliže takový postup umožňují podmínky ve věznici a osobnostní 

předpoklady odsouzené ženy. Před rozhodnutím si ředitel věznice 

vyžádá také posouzení lékaře a klinického psychologa a orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, zda je takový postup ve prospěch dítěte.  

Obdobně podle § 28a odst. 3 (od 1. 10. 2020 odst. 4) zákona o výkonu 

vazby platí, že na žádost obviněné ženy ve vazbě ředitel věznice 

rozhodne, že obviněná žena může mít u sebe ve výkonu vazby své dítě 

a starat se o ně zpravidla po dobu do jednoho roku jeho věku, pokud toto 

dítě nebylo soudem svěřeno do péče jiné osoby, popřípadě řízení v této 

věci před soudem neprobíhá, a vyhovění žádosti je ve prospěch dítěte. 

Před rozhodnutím si ředitel vyžádá posouzení ošetřujícího lékaře 

a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušného podle místa 

dosavadního bydliště nezletilého dítěte, resp. po 1. 10. 2020 posouzení 
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ZÁKON O VÝKONU VAZBY 

§ 28a  

Výkon vazby na matce nezletilých dětí  

 (1) U těhotné ženy, u které je důvodem vazby 

obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných 

pro trestní stíhání, je účast otce u porodu možná pouze se 

souhlasem soudce a v přípravném řízení státního zástupce. 

Je-li těhotná žena umístěna v souvislosti s porodem u 

poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty 

spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky 

účasti otce u porodu Vězeňská služba s poskytovatelem 

zdravotních služeb.  

  (2) Obviněná žena, které se během výkonu vazby 

narodí dítě, může mít toto dítě u sebe a starat se o ně 

zpravidla po dobu do jednoho roku jeho věku, pokud 

toto dítě nebylo soudem svěřeno do péče jiné osoby.  

 (3) O narození dítěte během výkonu vazby 

obviněné 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.  

  (4) Na žádost obviněné ženy ve vazbě ředitel 

věznice rozhodne, že obviněná žena může mít u sebe své 

dítě a starat se o ně zpravidla po dobu do jednoho roku 

jeho věku, pokud toto dítě nebylo soudem svěřeno do péče 

jiné osoby, popřípadě řízení v této věci před soudem 

neprobíhá, a vyhovění žádosti je ve prospěch dítěte. Před 

rozhodnutím si ředitel vyžádá posouzení poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a 

dorost a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušného 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti 

a dorost a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušného podle místa 

dosavadního bydliště nezletilého dítěte, zda je takový postup ve prospěch 

dítěte, a psychologický posudek obviněné ženy. 

Ředitel věznice je tak vázán při posuzování vhodnosti ponechání dítěte 

s matkou ve věznici kritériem „prospěchu dítěte“, přičemž postupuje  

v souladu s českou i mezinárodní právní úpravou a judikaturou týkající 

se nejlepšího zájmu dítěte. Pokud ohledně této otázky již existuje soudní 

rozhodnutí, je jím samozřejmě vázán. 

Se způsobem vypořádání připomínkové místo souhlasí. 

 

K zajišťování péče o dítě v případě krátkodobé  neschopnosti matky tuto 

péči zajišťovat. 

Péči o dítě v případě pobytu matky mimo věznici, ve které je zřízen oddíl 

pro matky nezletilých dětí, řeší dnešní ustanovení § 91 odst. 8 a 9 řádu 

výkonu trestu odnětí svobody, které nově budou sloučeny do § 91 (nově)  

odst. 7 následovně: 

„§ 91 

… 

(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.“ 
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podle místa dosavadního bydliště nezletilého dítěte, zda je 

takový postup ve prospěch dítěte, a psychologický 

posudek obviněné ženy.  

  (5) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle 

odstavce 4 může obviněná žena podat do 3 dnů od jeho 

oznámení stížnost. O stížnosti rozhoduje generální ředitel 

Vězeňské služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec 

Vězeňské služby.   

 (6) Byla-li žádost podle odstavce 4 zamítnuta, 

může ji obviněná žena opakovat nejdříve po 14 dnech od 

právní moci rozhodnutí, pokud důvody, které vedly k 

zamítnutí žádosti, zřejmě pominuly.   

 (7) Ředitel věznice může rozhodnout o zrušení 

povolení mít ve výkonu vazby u sebe své dítě a starat se o 

ně, a to na základě negativního vyjádření ošetřujícího 

lékaře obviněné, poskytovatele zdravotních služeb v 

oboru praktické lékařství pro děti a dorost, psychologa 

anebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu 

pobytu dítěte s matkou ve věznici, nebo pokud obviněná 

spáchá ve věznici trestný čin nebo závažným způsobem 

neplní povinnosti nebo porušuje zákazy stanovené v § 21. 

Proti rozhodnutí ředitele věznice podle věty první může 

obviněná žena podat do 3 dnů od jeho oznámení stížnost, 

která nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje 

bezodkladně generální ředitel Vězeňské služby nebo k 

tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby.  

(4) Poté, co dítě dosáhne věku jednoho roku, 

vyžádá si ředitel věznice vyjádření ošetřujícího lékaře 

obviněné, poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, psychologa a 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušného 

Se způsobem vypořádání připomínkové místo souhlasí. 
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podle místa dosavadního bydliště nezletilého dítěte, k 

dalšímu pobytu dítěte s matkou ve věznici. V případě 

negativního stanoviska informuje ředitel věznice otce 

dítěte či jinou osobu určenou matkou a předá následně 

dítě do jejich péče. O předání rovněž informuje 

příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pokud 

taková osoba není, informuje ředitel věznice příslušný 

orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ten následně podá 

okresnímu soud, v jehož obvodu se věznice nachází, 

návrh na vydání předběžné opatření upravující 

poměry dítěte. Stejně postupuje ředitel věznice, pokud 

ošetřující lékař obviněné, poskytovatel zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, 

psycholog anebo příslušný orgán sociálně právní 

ochrany dětí vydá negativní vyjádření k dalšímu 

pobytu dítěte s matkou ve věznici, nebo pokud 

obviněná spáchá ve věznici trestný čin nebo závažným 

způsobem neplní povinnosti nebo porušuje zákazy 

stanovené v § 21.  

 (8) O rozhodnutí ředitele podle odstavců 4 a 7 

informuje věznice neprodleně okresní soud, v jehož 

obvodu se věznice nachází, a orgán sociálně-právní 

ochrany dětí, uvedený v odstavcích 3 a 4.   

 (9)(5) Věznice umožní příslušnému orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí12) pravidelně sledovat vývoj 

dítěte, o které obviněná žena ve věznici pečuje. Je-li 

důvodem vazby obviněné ženy obava, že bude mařit 

objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání,3) 

postupuje se podle § 14 odst. 2.  
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ŘÁD VÝKONU VAZBY 

 

§ 78a 

 (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 vzata 

do vazby, řádně pečovala a zda má dostatek vlastních 

prostředků, aby o dítě mohla řádně pečovat. 

  (2) (1) Matka, které bylo povoleno mít u sebe a 

starat která má u sebe a stará 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 her odpovídajících jeho věku. 

  (3) (2) Zdravotní péči o dítě, o které matka pečuje 

ve věznici, zajišťuje Vězeňská služba zpravidla na základě 

smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské 

lékařství. 

  (4) (3) Přemístění matky, které bylo povoleno mít 

u sebe a starat která má u sebe a stará se o své nezletilé 

dítě (§ 28a odst. 3 zákona), do věznice, ve které je zřízen 

oddíl pro matky nezletilých dětí, je zvlášť odůvodněným 

případem ve smyslu § 20 odst. 2. 

  (5) (4) Matka zajišťuje veškeré potřeby pro dítě z 

vlastních prostředků. 

  (6) (5) Každá matka má dítě u sebe v samostatné 

ložnici, v níž je pro dítě postel s matrací, přebalovací stůl, 
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skříň na dětské prádlo a kosmetiku, ohrádka a umyvadlo. 

  (7) (6) V případě, že se matka z důvodu nemoci, či 

z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, 

převezme se souhlasem zákonných zástupců přechodně 

péči o dítě ředitelem věznice určený zaměstnanec. Při 

vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto lékařem 

poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3. 

  (8) (7) 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, pokud o dítě nemůže pečovat zákonný zástupce 

nebo osoba určená dohodou rodičů. 

 

ZÁKON O VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

§ 67 

 Výkon trestu u matek nezletilých dětí  

 (1) Na účast otce u porodu se použije přiměřeně § 

19 odst. 2 věta třetí.  

  (2) V případech hodných zvláštního zřetele, 

jestliže takový postup umožňují podmínky ve věznici a 

osobnostní předpoklady odsouzené ženy, může být 

odsouzené ženě na její žádost povoleno, aby ve výkonu 

trestu měla u sebe a starala Odsouzená žena může ve 

výkonu trestu mít u sebe a starat se o své dítě zpravidla 

do 3 let jeho věku, pokud takové dítě nebylo soudem 

svěřeno do výchovy jiné osoby. Před rozhodnutím si 

ředitel věznice vyžádá posouzení poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a 

dorost a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zda je 
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takový postup ve prospěch dítěte, a psychologický 

posudek odsouzené ženy.  

 (3) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle 

odstavce 2 může odsouzená žena podat do 3 dnů od jeho 

oznámení stížnost, jež má odkladný účinek. O stížnosti 

rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo k tomu 

zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby.  

 (4) Byla-li žádost podle odstavce 2 zamítnuta, 

může ji odsouzená žena opakovat nejdříve po 3 měsících 

od právní moci rozhodnutí.  

(3) Poté, co dítě dosáhne věku tří let, vyžádá si 

ředitel věznice vyjádření ošetřujícího lékaře obviněné, 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost, psychologa a orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, příslušného podle místa 

dosavadního bydliště nezletilého dítěte, k dalšímu 

pobytu dítěte s matkou ve věznici. V případě 

negativního stanoviska informuje ředitel věznice otce 

dítěte či jinou osobu určenou matkou a předá následně 

dítě do jejich péče. O předání rovněž informuje 

příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pokud 

taková osoba není, informuje ředitel věznice příslušný 

orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ten následně podá 

okresnímu soud, v jehož obvodu se věznice nachází, 

návrh na vydání předběžné opatření upravující 

poměry dítěte.  

 (5) (4) Věznice umožní příslušnému orgánu 

sociálněprávní ochrany dětí pravidelně sledovat vývoj 

dítěte, o které odsouzená žena pečuje ve věznici.  

 (6) (5) Základem programu zacházení je u matky, 

které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své dítě, 
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celodenní péče o dítě.  

 (7) (6) Ředitel věznice může rozhodnout o zrušení 

povolení mít ve výkonu trestu u sebe své dítě a starat se o 

ně, a to na základě negativního vyjádření ošetřujícího 

lékaře odsouzené, poskytovatele zdravotních služeb v 

oboru praktické lékařství pro děti a dorost, psychologa 

anebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu 

pobytu dítěte s matkou ve věznici, nebo pokud odsouzená 

neplní program zacházení, spáchá ve věznici trestný čin 

nebo závažným způsobem neplní povinnosti nebo 

porušuje zákazy stanovené v § 28. O tomto rozhodnutí 

ředitele informuje věznice neprodleně okresní soud a 

orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jejichž obvodu se 

věznice nachází. Pokud ošetřující lékař odsouzené, 

poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost, psycholog anebo příslušný 

orgán sociálně právní ochrany dětí vydá negativní 

vyjádření k dalšímu pobytu dítěte s matkou ve věznici, 

nebo pokud odsouzená neplní program zacházení, 

spáchá ve věznici trestný čin nebo závažným způsobem 

neplní povinnosti nebo porušuje zákazy stanovené v § 

28, postupuje ředitel věznice podle odst. 3. 

 (8) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle 

odstavce 7 může odsouzená žena podat do 3 dnů od jeho 

oznámení stížnost, která nemá odkladný účinek. O 

stížnosti rozhoduje bezodkladně generální ředitel 

Vězeňské služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec 

Vězeňské služby.  
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ŘÁD VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

 

§ 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 

která má u sebe a stará 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 které mají u sebe a starají 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 které mají u sebe a 
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starají 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 se souhlasem zákonných zástupců 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 zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, se péče o dítě 

řeší prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

pokud o dítě nemůže pečovat zákonný zástupce nebo 

osoba určená dohodou rodičů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRDGT8JP)



14   

4. Ke vzdělávání vězňů ve věznicích 

Za významnou součást resocializace vězňů považuji jejich 

vzdělávání ve věznicích. Obzvlášť ocenění hodné je podle 

mne, pokud se takto snaží zvýšit si svou kvalifikaci 

formálním studiem, ať již doplněním základního 

vzdělávání či vzděláváním středním nebo dokonce 

vyšším. Proto se domnívám, že věznice by těmto 

aktivitám měla maximálně vycházet vstříc a umožnit 

vzdělávání při využití všech moderních výukových a 

komunikačních metod a prostředků. To znamená 

především přístup k moderním technologiím. Vězni by 

tedy měli mít možnost při výuce využívat např. počítače 

či elektronickou komunikaci (maily, Skype, videohovory 

apod.). Lze chápat, že ve věznici není v tuto chvíli možné 

využívat vlastní technologické prostředky. Nicméně by 

věznice měly hledat cesty k tomu, jak umožnit jejich 

využívání alespoň na obecné úrovni., tj. na zařízeních 

poskytnutých věznicí a pod její kontrolou (např. na 

vězeňských monitorovaných počítačích).  

Požaduji proto umožnit ve věznicích přístup 

k výpočetní technice a elektronické komunikaci 

v rámci výuky. Navrhuji následující znění. 

 

Řád výkonu vazby 

Uspokojování kulturních potřeb 

§ 52 

… 

 (4) Obviněnému lze v odůvodněných případech 

umožnit zasílání a používání dalších věcí majících vztah 

Akceptováno jinak.  

Současné znění příslušných ustanovení řádu výkonu trestu odnětí 

svobody  již umožňuje odsouzeným využívat i výpočetní techniku 

a prostředky elektronické komunikace na zařízeních poskytnutých 

věznicí.  Tato formulace nicméně bude doplněna v tom smyslu, aby to 

z jejího znění bylo více zřejmé, a to následovně: 

 

Řád výkonu trestu odnětí svobody 

§ 46 

Vzdělávání odsouzených 

… 

(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.  

Se způsobem vypořádání připomínkové místo souhlasí. 
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zejména k jeho povolání, podnikatelské činnosti nebo k 

zajištění dalšího vzdělávání, pokud tyto věci nebudou v 

rozporu s účelem vazby a jejich množství nebo povaha 

nebude narušovat pořádek a vzhled cely nebo škodit na 

zdraví. Zejména za účelem dalšího vzdělávání mohou 

obvinění využívat i výpočetní techniku a prostředky 

elektronické komunikace na zařízeních poskytnutých 

věznicí a pod její kontrolou.  

 

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 

§ 34 

Vzdělávání odsouzených 

  (1) Odsouzeným, u nichž jsou pro to předpoklady, 

se obvykle umožní, aby získali vzdělání na základní nebo 

i střední škole, anebo se zúčastnili dalších forem 

vzdělávání, které jim umožní získat a zvyšovat si svoji 

pracovní kvalifikaci. Za tímto účelem mohou odsouzení 

využívat i výpočetní techniku a prostředky 

elektronické komunikace na zařízeních poskytnutých 

věznicí a pod její kontrolou. 

 (2) Odsouzení zařazení do denní formy studia jsou 

pro účely tohoto zákona posuzováni jako odsouzení 

zařazení do práce. 

 

Řád výkonu trestu odnětí svobody 

§ 46 

Vzdělávání odsouzených 
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  (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 mohou odsouzení využívat i výpočetní 

techniku a prostředky elektronické komunikace na 

zařízeních poskytnutých věznicí a pod její kontrolou. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

2. K návrhu – čl. I – bodu 10 

V ustanovení § 91 odst. 3 je provedena změna z důvodu 

sloučení oborů praktické lékařství pro děti a dorost a 

dětské lékařství, a z ustanovení je vypuštěn obor dětské 

Vysvětleno. 

Tato primární péče je ve vězeňských zařízeních poskytována pouze 

poskytovatelem oprávněným k poskytování zdravotních služeb v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost (ve smyslu § 3 odst. 5 zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRDGT8JP)



17   

lékařství. Zákonem č. 67/2017 Sb. došlo ke sloučení oborů 

praktické lékařství pro děti a dorost a dětské lékařství do 

jednoho oboru, a to do oboru pediatrie. Podle 

přechodných ustanovení zákona č. 67/2017 Sb., čl. II, bod 

1. pak platí, že „odborná, specializovaná nebo zvláštní 

odborná způsobilost lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta získaná podle právních předpisů účinných 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává 

nedotčena“. Nově se tedy bude možno vzdělávat jen 

v oboru pediatrie. Zároveň však platí, že budou nadále 

působit v oblasti poskytování tzv. primární péče jako 

registrující poskytovatelé zdravotních služeb (§ 3 odst. 5 

a § 7 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů) i lékaři, kteří získali vzdělání 

v oboru praktický lékař pro děti a dorost. Tedy je potřebné 

tento obor v předmětném ustanovení ponechat, ale 

zároveň doplnit o obor pediatrie, neboť nově budou moci 

lékaři získat specializaci jen v oboru pediatrie. 

Upozorňujeme však i na to, že i lékaři s odborností 

„dětské lékařství“ budou nadále působit (u poskytovatelů 

zdravotních služeb lůžkové péče). Bude tedy záležet na 

konkrétních okolnostech, s jakým poskytovatelem bude 

uzavřena smlouva o poskytování zdravotních služeb. 

Doporučujeme proto zvážit, zda obor dětské lékařství 

rovněž ponechat. 

Tato připomínka je podstatné povahy. 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování).  

Se způsobem vypořádání připomínkové místo souhlasí. 

 

3. K návrhu – čl. I – bodu 11 

K navrhované vložené větě na začátek ustanovení § 91 

odst. 7 „Matka, které bylo povoleno mít u sebe ve výkonu 

trestu a starat se o své nezletilé dítě, vykonává trest 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Slovo „zpravidla“ reaguje na situace, kdy je potřebné umožnit  pobyt 

matky mimo věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí.  
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zpravidla v oddílu pro matky nezletilých dětí.“ 

Požadujeme vypustit slovo „zpravidla“, neboť 

z pohledu MZČR trváme na tom, aby dítě bylo pouze ve 

specializovaném oddílu pro matky nezletilých dětí. Není 

to ani v souladu s odůvodněním (obecná část), kde je 

zdůrazněno, že výkon trestu odnětí svobody žen, které 

mají povoleno mít u sebe ve věznici své dítě, probíhá 

zásadně ve specializovaném oddílu po matky nezletilých 

dětí. Požadujeme tomu přizpůsobit vyhlášku i její 

odůvodnění. 

Tato připomínka je podstatné povahy. 

 

Ustanovení nemá vést k tomu, aby matka musela dlouhodobě vykonávat 

trest  mimo oddíl pro matky nezletilých dětí nebo aby mohla být umístěna 

již na počátku výkonu trestu odnětí svobody mimo tento oddíl. 

Adekvátní podmínky pro výkon trestu matek a jejich nezletilých dětí jsou 

vytvořeny pouze v oddílu pro matky nezletilých dětí ve Věznici Světlá 

nad Sázavou, v krátkodobém ani střednědobém výhledu se zřízení oddílu 

pro matky nezletilých dětí v další věznici neplánuje. 

Aplikační praxe ale ukazuje, že je potřeba mít možnost, aby matka 

vykonávala přechodně trest odnětí svobody i mimo oddíl pro matky 

nezletilých dětí. Jedná se např. o případy při stavebních úpravách nebo 

při podstupování ambulantní léčby na návrh lékaře ve specializovaném 

lékařském zařízení. Vždy je ale dbáno na dodržování principu zachování 

nejlepšího zájmu dítěte.  V tomto směru je dopracováno i odůvodnění.  

Se způsobem vypořádání připomínkové místo souhlasí. 

 

4. Nad rámec návrhu - k ustanovení § 89 odst. 1 

vyhlášky  

Nad změnu navrhovanou novelizačním bodem 8 

navrhujeme změnit i další text ustanovení § 89 odst. 1 - 

slovní spojení „žen krátce po porodu“. Toto slovní spojení 

umožňuje různý výklad, navrhujeme proto určit časový 

údaj přesně, např. „šestinedělí“, dva měsíce, tři měsíce 

apod. 

Tato připomínka je podstatné povahy. 

Akceptováno. 

 

5. Nad rámec návrhu - k ustanovení § 91 odst. 3 

vyhlášky  

Požadujeme změnit v textu vyhlášky i v odůvodnění 

(zvláštní části) – slovní spojení „poskytování zdravotní 

péče“ na „poskytování zdravotních služeb“. Tedy slova 

Akceptováno. 
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„Zdravotní péči dítěti“ nahradit slovy „Zdravotní 

služby dítěti“, a to z důvodu přizpůsobení terminologie 

současné platné legislativě ve zdravotnictví.  

Tato připomínka je podstatné povahy. 

Kancelář 

veřejného 

ochránce práv 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Materiál dle předkladatele reaguje mimo jiné 

na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení 

a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 

(dále jen „CPT“), což vítám. S politováním jsem však 

přijal informaci o tom, že v materiálu je upraveno toliko 

jediné doporučení CPT, totiž k minimální ubytovací ploše 

na jednu vězněnou osobu. Zpráva o návštěvě České 

republiky, kterou vykonalo CPT ve dnech 2. až 11. října 

2018 a navazující vyjádření vlády č. 838 ze dne 25. 

listopadu 2019 obsahovalo celou řadu doporučení, z nichž 

některá byla vládou CPT přislíbena. V předkládaném 

materiálu se však neprojevily a nejsou dle mých informací 

předmětem žádného jiného připomínkového řízení (např. 

k zákonu č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů), ačkoliv splnění 

řady úkolů bylo přislíbeno v termínu do 30. 6. 2020. 

Konkrétně jde např. o problematiku návštěv ve věznicích 

(bod 85 zprávy CPT), kde Ministerstvo spravedlnosti 

přislíbilo předložit v uvedeném termínu vládě novelu 

zákona o výkonu trestu tak, aby všichni dospělí vězni měli 

nárok přijmout návštěvu alespoň na jednu hodinu každý 

týden. Dále např. téma kázeňských trestů a kázeňského 

řízení (body 78 a 80 zprávy CPT), kde CPT popisuje celou 

řadu nedostatků (např. maximální doba kázeňského trestu 

samovazby nemá být delší než 14 dní, měl by existovat 

zákaz po sobě jsoucích kázeňských trestů ve formě 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Návrh změn reaguje primárně na změnu zákona o výkonu trestu odnětí 

svobody a zákona o výkonu vazby provedenou zákonem č. 165/2020 Sb. 

a dále také na dokument „Ubytovací plocha připadající na jednoho vězně 

ve vězeňských zařízeních: Standardy CPT“ z 15. prosince 2015, který 

stanovuje požadavky na velikost ubytovací plochy pro vězněné osoby.  

Reakce na bod 85 zprávy CPT není obsažena v seznamu opatření, 

ke kterým se vláda zavázala (viz příloha usnesení vlády ze dne 

25. 11. 2019 č. 838). Ani ve věci kázeňských trestů Ministerstvo 

spravedlnosti není vázáno termínem uvedeným v uvedeném seznamu 

úkolů plynoucích z vyjádření k doporučením Evropského výboru pro 

zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. 

Nicméně problematika kázeňských trestů i odměn je předmětem 

interních debat o možné novelizaci zákona č. 169/1999 Sb., která by měla 

být předložena pravděpodobně v příštím volebním období. 

Se způsobem vypořádání připomínkové místo souhlasí. 
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samotky přesahující 14 dní dohromady, samovazba jako 

kázeňský trest ve vztahu k mladistvým by neměla být 

vůbec přípustná, kázeňské tresty by neměly zahrnovat 

úplný zákaz kontaktu s rodinou, všem vězněným osobám 

v samovazbě by měl být poskytnut širší rozsah literatury 

než pouze právní, vzdělávací a náboženské materiály). 

Celá řada doporučení pak směřuje do oblasti poskytování 

zdravotních služeb. 

Tato připomínka je zásadní. 

1. K čl. I., bod 9 (§ 91 odst. 1) 

Předkladatel navrhuje upravit jako jednu ze základních 

podmínek, aby mohlo být odsouzené ženě povoleno mít 

u sebe ve výkonu trestu odnětí svobody své dítě a starat se 

o ně, to, že odsouzená má na řádnou péči o dítě dostatek 

peněžních prostředků. Obdobné ustanovení obsahuje řád 

výkonu trestu již v současném znění. Návrh je pouze 

novelizuje tak, že vypouští z podmínek pro povolení mít 

u sebe dítě to, zda má žena možnost se o dítě starat 

po propuštění z výkonu trestu. 

Česká republika je smluvním státem Úmluvy o právech 

dítěte ze dne 20. 11. 1989, vyhlášené pod č. 104/1991 Sb. 

a zavazuje se plnit její ustanovení. Vedle Úmluvy stanoví 

zvláštní ochranu dětí a mladistvých i článek 32 ústavního 

zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, 

ve znění pozdějších předpisů. Právo na rodinný život je 

dále chráněno čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod (209/1992 Sb.). Jakýkoliv zásah 

do práva na respektování rodinného života by měl 

Akceptováno. 
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splňovat podmínky přiměřenosti dle článku 8 odst. 2 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

a měl by být v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Úmluva 

tak sice nechrání právo rodiče na péči o dítě, ale chrání jej 

proti neoprávněným a nepřiměřeným zásahům do sféry 

rodinného života. Nepovažuji za přiměřené, pokud dítě 

nemůže být se svou matkou toliko z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. 

Cílem programu výchovy a vzdělávání v oddílech 

pro matky s dětmi je vytváření pevného vztahu vedoucího 

k rodičovské odpovědnosti a posilování a rozvíjení 

kladné citové vazby mezi matkou a dítětem. Na jedné 

straně je zjevné, že věznice není pro novorozence a malé 

děti tím nejvhodnějším prostředím, na druhé straně však 

v žádném případě není žádoucí odtržení malých dětí 

od jejich matek, jak uvádí CPT v materiálu Ženy zbavené 

svobody.2 

Odloučení dítěte od matky může mít širokou škálu 

negativních účinků na zdraví a vývoj dítěte. Proto by 

k němu nemělo docházet pouze z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. 

Navrhuji podmínku dostatku finančních prostředků 

z tohoto ustanovení rovněž vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

                                            
2 Výňatek z desáté obecné zprávy CPT, CPT/Inf(2000)13-part. Rada Evropy. Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. 
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2. K § 18 odst. 3 stávajícího znění vyhlášky (nad 

rámec návrhu) 

Nad rámec předloženého materiálu navrhuji rozšíření 

možnosti nosit vlastní oděv a obuv vězněnými osobami. 

Povinnost nosit vězeňský oděv, resp. vymezení situací, 

kdy je možné nosit vlastní oděv, stanoví § 18 vyhlášky 

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

odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. V současné 

době tak vlastní sportovní oděv a sportovní obuv mohou 

nosit odsouzení při tělovýchovných a sportovních 

aktivitách a v průběhu vycházek. Všichni odsouzení také 

mohou nosit vlastní spodní prádlo a ponožky. Vlastní 

civilní oděv a obuv mohou však nosit pouze někteří 

odsouzení v závislosti na typu zabezpečení, ve kterém 

vykonávají trest odnětí svobody. Konkrétně v oddělení se 

středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou 

a ve věznici pro mladistvé mohou odsouzení civilní oděv 

a obuv nosit v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, 

akcích mimo věznici pořádaných v rámci programu 

zacházení a ve výstupním oddíle v mimopracovní době 

podle vlastního uvážení. V oddělení s nízkým stupněm 

zabezpečení věznice s ostrahou mohou odsouzení civilní 

oděv a obuv nosit pouze v mimopracovní době podle 

svého uvážení. V oddělení s vysokým stupněm 

zabezpečení věznice s ostrahou tuto možnost odsouzení 

nemají. 

Obecně povinnost nosit vězeňský stejnokroj, pokud 

odsouzený nemá od lékaře povolenou úlevu k nošení 

civilního oděvu, nebo nejde o výše popsané výjimky, 

považuje ochránce za nadbytečnou a neodůvodněnou. 

Uvedená povinnost navíc generuje řadu kázeňských trestů 

Neakceptováno. 

Úprava nošení vlastního oděvu pouze u vybraných skupin odsouzených 

je stanovena primárně pro zajištění bezpečnosti (některé části oblečení 

mohou být nebezpečné samy o sobě, individuální kusy oblečení mohou 

obsahovat skrýše). 

Rovněž při plošné úpravě nošení civilního oděvu by bylo nutné řešit 

otázku praní, žehlení či výměny civilního oděvu odsouzených. Tato 

změna by měla poměrně razantní dopad na organizační, prostorové, 

stavebně technické a požárně technické, ale také zejména na ekonomické 

zajištění ve věznicích, jež by jednoznačně vyvolalo nutnost vysokých 

investic do stávajících ubytovacích zařízení a mimo jiné by nutně 

znamenalo snížení ubytovací kapacity věznic (prostory pro ošetřování 

oděvů není možné v rámci oddílů odsouzených najít jinde, než 

v současných ubytovacích prostorách).  

Dalším argumentem pro zachování současného stavu je snaha, aby 

postavení z mimovězeňského prostředí neovlivňovalo prostředí uvnitř 

vězení (dobře zaopatření odsouzení by mohly mít mnohem hezčí, čistší 

a kvalitnější oblečení než odsouzení méně finančně zaopatření, což by 

mohlo mít negativní terapeutické účinky). 

Plošná možnost nosit vlastní oblečení v celém typu věznic není obvyklá 

ani v jiných evropských zemích. Stejně jako v České republice je často 

i v jiných zemích evropského prostoru tato možnost spjata s blížícím se 

výstupem z vězeňského zařízení. 
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(pokud je někdo přistižen v civilním oblečení v době, kdy 

to nemá povoleno), což administrativně zatěžuje 

pracovníky věznic. Možnost nosit vlastní oděv a obuv 

a nutnost zajištění jeho údržby je naopak jednou 

ze samoobslužných dovedností potřebných po propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody, a proto by měla být 

vězněným osobám tato možnost dostupná.  

Současně platí, že trest má být vykonáván jen takovým 

způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti 

odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody 

(§ 2 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů). V praxi jde o to, 

aby podmínky trestu byly takové, které umožní vězněným 

osobám důstojný výkon trestu při zachování bezpečnosti. 

Nošení vlastního oděvu u vězněných osob není nikterak 

v rozporu s požadavky na zajištění bezpečnosti. Naopak 

souvisí právě s lidskou důstojností. 

Navrhuji změnit § 18 odst. 3 vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád 

výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších 

předpisů, tak, aby vlastní oděv a obuv mohli nosit 

v mimopracovní době všichni odsouzení zařazení 

do věznice s ostrahou a věznice pro mladistvé. 
Povinnost nosit vězeňský stejnokroj by tak zůstala pouze 

odsouzeným zařazeným do věznice se zvýšenou ostrahou. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

V Praze dne 2. července 2020 

 

Vypracoval: Mgr. Václav Kučera        Podpis: …………………………… 
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