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Úvod 

Záměrem mé bakalářské práce je z pozice subjektu nacházejícího se vně prostředí 

co nejobjektivněji popsat a zhodnotit podmínky pro výkon trestu odnětí svobody 

v českých věznicích, při čemž východiskem je zaměření se na práva odsouzených 

v konkrétní věznici a pokus navrhnout jistá řešení pro případná zlepšení. Téma 

„Základní lidská práva a výkon trestu odnětí svobody" jsem si vybrala z důvodu 

mého zájmu o tuto problematiku, a také díky existenci dostatečného množství 

materiálů pro napsání mé práce. Jako další důvod uvádím občasné opomíjení 

problematiky práv odsouzených ve společnosti, na které jsem chtěla svou prací 

upozornit. Ve své práci se snažím zodpovědět několik otázek zaměřených na oblast 

odsouzených a jejich práv. První otázka: Jak jsou českou legislativou definována a 

chráněna práva odsouzených? Touto problematikou se zabývá druhá kapitola, kde 

jsem vymezila některé prameny práva, které výkon trestu odnětí svobody upravují. 

Zmiňuji zde českou legislativu, ale také evropské a mezinárodní normativně-právní 

listiny a úmluvy, které českou legislativu doplňují. Které subjekty zajišťují výkon 

práv u odsouzených? Na druhou otázku se snažím odpovědět ve třetí kapitole, která 

vymezuje hlavní subjekty ve vztahu k výkonu práv odsouzených. Jsou zde 

přiblíženy pravomoci Prezidenta ČR, jednotlivých zaměstnanců VS ČR, jako např.: 

psychologa, vychovatele, ale také pravomoci dozorového státního zástupce, jako 

nezávislého dozorového orgánu. Třetí otázka, kterou jsem si položila, zní: Jakým 

způsobem jsou chráněna práva odsouzených v konkrétní věznici? Odpověď na tuto 

otázku je zpracována ve čtvrté kapitole, která se věnuje věznici Všehrdy, kterou 

jsem si pro svou práci zvolila. Důvodem pro výběr právě této věznice je malá 

vzdálenost tohoto zařízení od mého bydliště a s tím spojená možnost návštěvy. 

Dalším důvodem je také blízká osoba, která je v dané věznici zaměstnána a díky níž 

jsem byla schopna získat dostatek potřebných materiálů a podkladů pro zpracování 

mé bakalářské práce. Pro svou práci jsem použila metodu komparace, deskripce a 

sekundární analýza dat, které předcházela rešerše pramenů v Městské knihovně 

Chomutov, Ústřední městské knihovně v Praze a v Národní knihovně. 



1. Vězeňská služba ČR 

1.1 Základní informace 

Vězeňská služba České republiky (dále jen Vězeňská služba) byla zřízena zákonem 

č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ze dne 17. 

listopadu 1992 s účinností od 1. 1. 1993.1 Vznikla transformací dosavadního Sboru 

nápravné výchovy, který nahradila. 

Vězeňská služba je ozbrojený bezpečnostní sbor, který zajišťuje výkon vazby a 

výkon trestu odnětí svobody, ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví 

a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. 

Vězeňská služba je organizační složkou státu a hospodaří s majetkem státu, který 

potřebuje k plnění svých úkolů. Je tedy účetní jednotkou. 

V čele vězeňské služby je generální ředitel , kterého jmenuje a odvolává ministr 

spravedlnosti, jemuž také odpovídá za činnost Vězeňské služby. Generální 

ředitelství zajišťuje plnění společných úkolů ostatních organizačních jednotek, které 

řídí a kontroluje. V čele věznic, vazebních věznic a Institutu vzdělávání jsou 

ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel. 

Vězeňská služba se člení na vězeňskou stráž, justiční stráž, správní službu a 

pověřené orgány Vězeňské služby. Vězeňská stráž má za úkol střežit, předvádět a 

eskortovat osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále také 

střeží vazební věznice a věznice. Justiční stráž zajišťuje bezpečnost v budovách 

státních zastupitelství, soudů a Ministerstva spravedlnosti. Správní služba rozhoduje 

ve správním řízení a zabezpečuje ekonomickou, organizační, vzdělávací, 

výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost. Pověřené orgány Vězeňské 

služby mají postavení policejního orgánu a plní úkoly v řízení o trestných činech 

příslušníků Vězeňské služby. 

1 Vězeňská služba. Věznice Všehrdy-základníúdaje [online], Všehrdy: VS ČR, 2008 [cit. 2009-05-
11]. Dostupný z WWW: http://vsehrdy.vscr.cz/clanky/?cl_id=212 
2 V současné době vykonává tuto funkci PhDr. Luděk Kula. 
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Vězeňský personál je tvořen příslušníky Vězeňské služby nebo občanskými 

pracovníky (civilisty). „Pro penologické3 účely je nejvhodnější rozdělení personálu 

do tří základních skupin: a) vedoucí pracovníci, b) vězeňský personál v přímém 

výkonu služby, c) administrativně-technický personál a personál služeb."4 

Aby byl naplněn účel výkonu trestu odnětí svobody, musí být odsouzeným 

zabráněno v útěku, dále je potřeba snížit počet konfliktů mezi vězni samotnými a 

„zabránit negativnímu ovlivňování méně narušených odsouzených více narušenými 
c # v f t # 

odsouzenými." Z těchto důvodu existují v České republice čtyři typy věznic a 

zvláštní typ věznice pro mladistvé (od 15 do 18 let věku). Členění na typy se nazývá 

vnější diferenciace. Podle míry ostrahy, uplatňování bezpečnostních pravidel a 

socializačních programů se věznice člení na tyto typy: a) s dohledem, b) s dozorem, 

c) s ostrahou, d) se zvýšenou ostrahou. V praxi se užívá označení "A", "B", "C" a 

"D". Pouze soud rozhoduje o tom, do jakého typu věznice má být odsouzený 

zařazen. Do jednotlivých věznic na celém území České republiky pak umísťuje 

odsouzené generální ředitelství Vězeňské služby (dále jen GŘ VS), které se snaží 

odsouzeného umístit do věznice v blízkosti jeho bydliště. GŘ VS v rámci vnější 

diferenciace umísťuje zvlášť odsouzené se změněnou pracovní schopností 

(invalidy), odsouzené muže starší 60 let a odsouzené ženy. Vězeňská služba svou 

činnost opírá především o Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (ZVTOS), Řád 

výkonu trestu odnětí svobody (ŘVTOS), Trestní řád (TŘ) a další zákony a předpisy, 

jejichž ustanovení respektují také vnitřní řády jednotlivých věznic, které vydávají 

ředitelé věznic po aprobaci generálním ředitelem. 

Mezi nejvýznamnější osobnosti českého vězeňství patří pro své humanizační 

myšlenky „František Josef Řezáč (1819-1879) - český kněz, který působil přímo ve 

vězení, snažil se o nápravu vězeňského systému své doby a v roce 1852 vydal knihu 

O vězeňství, která byla svými názory a myšlenkami nadčasová; DOC. PhDr. Jiří 

Čepelák (1915-1989) - dlouhou dobu působil jako šéf dnes již neexistujícího 

Výzkumného ústavu penologického, řada jeho myšlenek dodnes nezastarala a 

3 Penologie - (z lat. poena = trest + řec. logos = slovo, nauka). Nauka o trestání, o druzích trestu a 
jejich účinnosti. 
4 Blíže viz. Mařádek, VI. Lexikon klíčových pojmů z penologie. Opava: Ing. Vavrla Pavel, 2000, str. 
63. 
5 Blíže viz. Bajcura, L. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. Praha: Grada, 
1999, str. 59. 
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některé se v současné době aktualizují; PROF. JUDr. Otto Novotný (nar. 1928) - je 

profesorem trestního práva na PF UK v Praze a významným menologem."6 

1.2 Úkoly Vězeňské služby 

Úkoly Vězeňské služby plní její příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru, ale 

také občanští zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni v pracovním poměru. Vězeňská 

služba spravuje a střeží vazební věznice a věznice, a odpovídá za dodržování 

zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. 

Dále také střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu 

odnětí svobody a prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby 
ve výkonu trestu odnětí svobody. Vězeňská služba zabezpečuje úkoly při 

předcházení a odhalování trestné činnosti osoby ve výkonu vazby a ve výkonu 

trestu odnětí svobody, vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob 

ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále zajišťuje pořádek a 

bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a v jiných místech činnosti 

soudů a ministerstva spravedlnosti. Vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve 

výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky, provozuje hospodářskou 

činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i 

osob ve výkonu vazby. 

Příslušníci Vězeňské služby mohou být vládou na dobu nezbytně nutnou povoláni k 

plnění úkolů služby pořádkové policie nebo ochranné služby Policie České 

republiky, pokud síly a prostředky Policie České republiky nejsou dostatečné k 

zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti. Naopak v případě vzniku mimořádné 

situace ve vazební věznici nebo věznici, kdy Vězeňská služba není schopna zajistit 

pořádek a bezpečnost vlastními prostředky, může Vězeňská služba požádat o zásah 

Policii České republiky. 

6 Mařádek, VI. 2000. Opak. cit. str. 16. 
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2. Prameny práva upravující výkon trestu odnětí svobody 

Mezi prameny práva, které se přímo dotýkají práv odsouzených ve výkonu trestu 

odnětí svobody lze zařadit dokumenty OSN, jako např.: Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech či Všeobecnou deklaraci lidských práv, 

dokumenty Evropské Unie - Evropská úmluva o zabránění mučení, dále stěžejní 

dokumenty České republiky, kterými jsou Ústava a Listina základních práv a 

svobod, ale také jednotlivé zákony - Trestní zákon, Zákon o výkonu trestu odnětí 

svobody, Řád výkonu trestu aj. 

Lidská práva prošla na našem území dlouhým historickým vývojem, který začal 

ještě o století dříve než v ostatních evropských zemích. První požadavky na 

svobodu zazněly už v dobách Jana Husa (14. - 15. století), který požadoval 

svobodný výklad slova božího - Bible. Ve stejné době požaduje Petr Chelčický 

rovnost a staví se proti rozvrstvení společnosti, ale také proti násilí. Na přelomu 16. 

a 17. století na ně navazuje Jan Ámos Komenský, který vystupuje proti válkám a 

řeší, jakým způsobem by bylo možné zachovat mír na zemi. V 19. století jsou 

významnými osobnostmi Karel Havlíček Borovský, František Palacký a František 

Ladislav Rieger. Rieger se podílel na návrhu všeobecných občanských práv, při 

čemž vycházel z francouzské deklarace. Tomáš G. Masaryk byl další významnou 

osobností, která chtěla docílit humanismu. Byl to jediný teoretik demokracie ve 

střední Evropě. Mezi významné mezníky související s vývojem lidských práv patří: 

r. 1420 - Čtyři artikuly pražské - mj. požadavek svobody kázání; r. 1609 - Majestát 

Rudolfa II. - mj. vrchnost nemá právo odvádět poddané od náboženství; r. 1781 -

Toleranční patent Josefa II. - svoboda vyznání i pro věřící některých nekatolických 

církví a Patent o zrušení nevolnictví; r. 1873 - zavedení přímého volebního práva; r. 

1907 - zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva; r. 1918 - nastolení 

rovnoprávnosti žen; r. 1920 - Ústava ČSR - hlava V. - „Práva a svobody, jakož i 

povinnosti občanské"; r. 1966 - Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

(ČSSR podepsala); r. 1977 - vydána Charta 77 (neformální občanské společenství); 

r,' 1990 - zrušení trestu smrti, vydány zákony o právu sdružovacím, 
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shromažďovacím, petičním, vlastnickém aj.; r. 1991 - schválení Listiny základních 
v 7 

prav a svobod (v r. 1993 se stává součástí ústavního pořádku CR). 

2.1 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod se stala v roce 1992 součástí ústavního pořádku 

ČR. Základní práva jsou práva přirozená, která náleží každému člověku od 

narození. Protože byla základní práva často porušována, stala se součástí mnoha 

listin, deklarací a mezinárodních smluv. „Subjektem lidských práv je každá fyzická 

osoba (jednotlivec) či právnická osoba (hospodářská, společenská, politická 

organizace)."8 Listina je rozdělena do šesti hlav a 44 článků. V celé Listině je 

vymezeno celkem 5 typů práv - základní lidská práva a svobody, politická práva, 

práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva, 

právo na soudní a jinou právní ochranu. Jak je stanoveno v Listině: „Základní práva 

a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení."9 Mezi základní práva a svobody lze zařadit - právo na život, na osobní 

svobodu, na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, na majetek aj. 

Nejdůležitější součástí Listiny je z hlediska odsouzených článek 8. Je zde zakotveno 

právo na osobní svobodu. Člověk může být zbaven osobní svobody pouze 

v zákonem stanovených případech. „Obviněného nebo podezřelého z trestného činu 

je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být 

ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin 

propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 

hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu." 
10 Tento odstavec přesně vymezuje dobu, po jakou může být podezřelý či obviněný 

občan zbaven své svobody. „Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na 

dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu."11 Pokud je zákonem 
7 David, R. Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, 3. přepracované vydání. 
Olomouc: OLOMOUC, 2001, str. 186-188. 
8 David, R. 2001. Opak. cit. str. 189. 
9 Listina základních práv a svobod, čl. 2. 
10 Tamtéž, čl. 8. 
" Tamtéž, čl. 8. 
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stanovená doba zadržení překročena, stává se zadržený či zatčený obětí a má nárok 

na odškodnění. 

2.2 Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen TR) se odsouzeným ve 

výkonu trestu odnětí svobody věnuje v § 320 až § 334 (s výjimkou § 326, který byl 

zrušen). Tyto paragrafy se zabývají nařízením výkonu trestu, odkladem výkonu 

trestu, rozhodováním o změně způsobu výkonu trestu, přerušením výkonu trestu, 

upuštěním od výkonu trestu, podmíněným odsouzením, podmíněným propuštěním a 

úpravou započítání vazby a trestu. V následujících odstavcích se zaměřím na § 325, 

§ 331 a § 3 3 2 . 

V § 325 jsou stanoveny podmínky, za jakých může být odsouzenému přerušen 

výkon trestu. „Je-li odsouzený, na němž se vykonává trest odnětí svobody, stižen 

těžkou nemocí, může předseda senátu výkon trestu na potřebnou dobu přerušit; 

předseda senátu vždy přeruší výkon trestu na těhotné ženě nebo matce dítěte 
1 9 

mladšího jednoho roku." Předseda senátu může přerušení trestu odvolat, pokud 

existuje obava z útěku odsouzeného, nebo zneužívání přerušení. Přerušit výkon 

odnětí svobody lze až po faktickém nástupu odsouzeného do věznice. Doba, po 

kterou byl trest přerušen, se nezapočítává do výkonu trestu. 

V § 331 je ustanoveno, za jakých podmínek, a kdo může rozhodnout o podmíněném 

propuštění. „O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje soud na 

návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost 

odsouzeného nebo i bez takové žádosti, a to ve veřejném zasedání. Podmíněné 

propuštění může navrhnout též zájmové sdružení občanů, nabídne-li převzetí záruky 

za dovršení nápravy odsouzeného. Navrhne-li podmíněné propuštění ředitel 

věznice, v níž odsouzený vykonává trest, nebo se k takovému návrhu připojí, může 

rozhodnutí o tom, že odsouzený se podmínečně propouští, učinit se souhlasem 

státního zástupce též předseda senátu."13 V § 332 je stanoveno, kdo rozhoduje o 

tom, zda se odsouzený podmíněně propuštěný z výkonu trestu osvědčil. Na tomto 

rozhodnutí se podílí soud ve veřejném zasedání, ale také předseda senátu, pokud 

12 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 
13 Tamtéž. 
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dostal souhlas od státního zástupce. Paragrafy § 331 a § 332 jsou doplněny § 333, 

ve kterém je blíže specifikováno, jak při podmíněném propuštění postupovat.14 

2.3 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody je zákon č. 169/1999 Sb. (dále jen ZVTOS). 

ZVTOS obsahuje celkem 86 paragrafů, z toho byl § 85 zrušen. „Tento zákon 

upravuje výkon trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu") ve věznicích a ve 

zvláštních odděleních vazebních věznic."15 V ZVTOS jsou stanovena základní 

práva odsouzených, jako např.: poskytování zdravotní péče, korespondence, užívání 

telefonu, návštěvy, duchovní a sociální služby, uspokojování kulturních služeb, 

přijetí balíčku, nákup potravin atd. Dále jsou zde stanoveny základní povinnosti 

odsouzených, jako např.: umožnit zaměstnancům VS kontrolu osobních věcí, 

podrobit se preventivní vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídce, dodržovat 

zásady hygieny, neprodleně oznámit zaměstnanci VS nemoc či úraz atd. V ZVTOS 

jsou také obsaženy informace o vzdělávání a zaměstnávání odsouzených, o 

programu zacházení, o církvích a náboženských společnostech, které se mohou 

podílet na naplňování účelu výkonu trestu, o kázeňských trestech a odměnách, o 

odlišnostech u výkonu trestu u některých skupin odsouzených, o dozoru nad 

výkonem trestu atd. 

2.4 Řád výkonu trestu odnětí svobody 

Řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS) je stanoven vyhláškou 

ministerstva vnitra, a to v souladu s § 81 ZVTOS. § 81 ZVTOS stanovuje: 

„Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou řád výkonu trestu odnětí svobody, ve 

kterém stanoví podrobnosti při a) přijímání, umísťování, zařazování, přeřazování a 

propouštění odsouzených, b) zajišťování práv odsouzených a jejich sociálního 

postavení podle tohoto zákona, c) realizaci programu zacházení a zaměstnávání 

odsouzených, d) zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu trestu, e) 

kázeňském řízení, f) účasti nestátních subjektů na naplňování účelu trestu, g) 

4 Blíže viz. Jelínek, J. a Sovák, Z. Trestní zákon a trestní řád: poznámkové vydání s judikaturou. 
Praha: Lindě, 2002, str. 706-707. 
15 Tamtéž, str. 817. 
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režimu výkonu trestu u některých skupin odsouzených, a h) výkonu ochranného 

léčení v průběhu výkonu trestu."16 ŘVTOS je prováděcím předpisem, který slouží 

k podrobnějšímu rozpracování rámcových podmínek stanovených v zákoně. 

2.5 Úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

r r 

Úmluva o ochraně lidských práv a svobod (dále jen Úmluva) je jednou z listin 

upravující lidská práva na půdě Evropy. V samotné Úmluvě je z hlediska 

obviněných a odsouzených důležitý článek 5 - Právo na svobodu a osobní 

bezpečnost. „Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě následujících případů, pokud 

se tak stane v souladu s řízením stanoveným zákonem: a) zákonné uvěznění po 

odsouzení příslušným soudem, b) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby 

proto, že se nepodrobila rozhodnutí vydanému soudem podle zákona, nebo proto, 

aby bylo zaručeno splnění povinnosti stanovené zákonem. Každý, kdo je zatčen, 

musí být seznámen neprodleně v jazyce, jemuž rozumí, s důvody svého zatčení a 

s každým obviněním proti němu."17 K Úmluvě je přiloženo také několik 

doplňujících protokolů, ze kterých je z hlediska odsouzených (či obviněných) 

nejdůležitější protokol č. 6 a č. 7. V protokolu č. 6 k Úmluvě v článku 1 je zrušen 

trest smrti. Nikdo tedy nemůže být k takovému trestu odsouzen. V protokolu č. 7 je 

důležitý článek 2 a článek 3. Článek 2 upravuje právo na odvolání v trestněprávních 

věcech. „Každý koho soud uzná vinným z trestného činu, má právo dát přezkoumat 

výrok o vině nebo trestu soudem vyššího stupně. Výkon tohoto práva, včetně 
o 18 v r f 

důvodů, pro něž může být vykonáno, stanoví zákon." Článek 3 se potom zabývá 

odškodněním v případě nezákonného odsouzení.19 

2.6 Všeobecná deklarace lidských práv 

Všeobecná deklarace lidských práv (dále jen Deklarace) je jedním z dokumentů 

OSN. Deklarace byla přijata a vyhlášena Valným shromážděním Spojených národů 

a to 10. prosince 1948. Nej důležitějšími články z pohledu obviněných a 

16 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
17 Úmluva o ochraně lidských práv a svobod (Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.) 
18 Tamtéž, čl. 2. 

Blíže viz. FlegI, V. Ústavní a mezinárodní ochrana lidských práv. Praha: C. H. Beck, 1997, str. 
205. 
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odsouzených jsou články 9, 10 a 11. V článku 9 je řečeno, že „nikdo nesmí být 

svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství". Článek 10 říká: 

„Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým 

a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o 

jakémkoli trestním obvinění, vzneseném proti němu". Článek 11 hovoří o 

presumpci neviny. „Každý, kdo je obviněn z trestního činu, má právo být 

považován za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve 
• 90 

veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby." 

2.7 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále jen Pakt) je další 
91 

listinou OSN , která se zabývá lidskými právy. Tento Pakt byl vydán roku 1969. 

Z pohledu mé práce je ve vztahu k odsouzeným důležitý článek 10. Zde je v prvním 

odstavci stanoveno, že se všemi osobami, které byly zbaveny svobody, se musí 

zacházet lidsky. Ve druhém odstavci je řečeno, že ,,a) obviněné osoby jsou 

s výjimkou mimořádných okolností odděleny od osob odsouzených a musí být 

s nimi zacházeno úměrně k jejich postavení jako s osobami, o jejichž vině nebylo 

doposud rozhodnuto, b) obviněné mladistvé osoby musí být odděleny od dospělých 

a postaveny co možná nejrychleji před soud".22 Ve třetím odstavci je stanoven cíl 

zacházení s vězni. „Vězeňský řád musí zajistit takové zacházení s vězni, jehož 

hlavním cílem je jejich náprava a sociální rehabilitace. Mladiství provinilci musí být 

odděleni od dospělých a musí být s nimi zacházeno přiměřeně jejich věku a 

právnímu postavení."23 Článek 14 obsahuje minimální práva a záruky obviněného a 

článek 15 upravuje trestný čin ve vztahu k vnitrostátnímu a mezinárodnímu právu. 

20 
Všeobecná deklarace lidských práv. 
Blíže viz. Informační ústředí Spojených národů. Člověk a lidská práva - Dokumenty OSN 

k lidským právům. Praha: Horizont, 1969, str. 9. 
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (Vyhláška MZV č. 120/1976 Sb.) 

3 Tamtéž. 
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3. Hlavní subjekty se vztahem k výkonu práv odsouzených 

Mezi hlavní subjekty, které se zabývají výkonem práv odsouzených, patří Parlament 

ČR, Prezident ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, dozorový státní zástupce, 

vedoucí oddělení výkonu trestu, vychovatel, speciální pedagog a dozorce. 

3.1 Parlament ČR, Prezident ČR 

Parlament ČR se dělí na dvě komory - Senát a Poslaneckou sněmovnu. „Souhlas 

Parlamentu vyžadují smlouvy o lidských právech a základních svobodách, politické 

smlouvy a hospodářské smlouvy všeobecné povahy, jakož i smlouvy, kjejichž 

provedení je třeba zákona."24 Veškeré zákony týkající se odsouzených a jejich práv 

upravují, schvalují či zamítají obě komory Parlamentu. 

Prezident České republiky má ve vztahu k odsouzeným (či obviněným) tyto 

pravomoci: „Odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní 

řízení nezahaj oválo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje 

odsouzení."25 Prezident republiky má také právo jmenovat soudce a udělovat 

amnestii a milost. Milost se na rozdíl od amnestie týká pouze jednotlivců. Právo 

udělovat milost dává Prezidentu ČR ústava. „Prezident republiky stanoví, v kterých 

případech může ministr spravedlnosti řízení o žádosti o milost provést a 
97 • • 

bezdůvodnou žádost zamítnout." Také amnestie patří mezi ústavní práva 

prezidenta. Obsahem amnestie může být abolice, agraciace či rehabilitace. Abolice 

je příkaz, aby se trestní stíhání nezahaj oválo nebo aby se v zahájeném trestním 

řízení nepokračovalo. Agraciace znamená prominutí nebo zmírnění pravomocně 
r r o r 28 

uložených trestů a rehabilitace se týká prominutí a zmírnění následků odsouzení. 

Pravidla pro udělování milosti a použití amnestie jsou přesně stanovena v Trestním 

řádu. 

24 David, R. Ústava České-republiky, Listina základních práv a svobod, 3. přepracované vydání. 
Olomouc: OLOMOUC, 2001, str. 109. 
25 Tamtéž, str. 118. 

Amnestie - kolektivní zmírňování či rušení trestů, ke kterému zpravidla dochází v den nějakého 
výročí či státního svátku. 

Jelínek, J. a Sovák, Z. Trestní zákon a trestní řád: poznámkové vydání s judikaturou. Praha: Lindě, 
2002, str. 733. 
28 Tamtéž, str. 734. 
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3.2 Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Ministerstvo je ústřední orgán státní správy. Tento orgán byl zřízen zákonem č. 

2/1969 Sb., tzv. kompetenčním zákonem. Ministerstvo spravedlnosti se stejně jako 

prezident zabývá udělováním milostí a to v případě, pokud na ministra 

spravedlnosti byla prezidentem přenesena pravomoc provádět řízení o žádostech o 

milost a zamítat bezdůvodné žádosti. Touto problematikou se zabývá § 366 a § 367 

TŘ. V TŘ v § 367 je stanoveno: „V případech uvedených v § 366 odst. 2 koná 

řízení a bezdůvodnou žádost zamítá ministr spravedlnosti. Může též nařídit, aby se 

trestní stíhání nezahajovalo, v zahájeném trestním řízení se nepokračovalo a 

obviněný byl propuštěn z vazby, nebo výkon trestu byl odložen nebo přerušen, a to 

až do doby, kdy bude žádost o milost vyřízena."29 Dalšími úkony, kterými se 

ministerstvo spravedlnosti zabývá ve vztahu k odsouzeným a jejich právům je 

přezkoumávání rozhodnutí soudů, na základě zákona vydávání právních předpisů, 

ale také příprava koncepcí pro rozvoj českého vězeňství. Tyto koncepce jsou 

dlouhodobě zaměřené a týkají se zejména návrhů, jak reagovat na měnící se 

společenské podmínky pro zacházení s pachateli, ale také stanovování priorit pro 

rozvoj probační a mediační služby.30 

3.3 Dozorový státní zástupce 

Dozorový státní zástupce byl do r. 1989 nazýván dozorovým prokurátorem (dále jen 

prokurátor). Prokurátor byl povinen dohlížet na to, zda jsou ve vězeňských 

zařízeních osoby drženy pouze na základě rozhodnutí oprávněného orgánu a zda 

jsou dodržovány předpisy platné pro výkon detence.31 Za tímto účelem si mohl 

prokurátor zjednat přístup do těchto zařízení, nahlížet do veškeré potřebné 

dokumentace, hovořit s odsouzenými a prověřovat zákonnost příkazů a rozhodnutí 

pracovníků správy vězeňských zařízení. Prokurátor byl oprávněn zastavit provádění 

příkazů a rozhodnutí správy a mohl případně jejich příkazy i zrušit. V 90. letech 20. 

století docházelo k významnému omezení pravomocí dozorového státního zástupce. 

29 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 
30 Ministerstvo spravedlnosti. Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti působnosti Ministerstva 
spravedlnosti ČR [online]. Praha, 2004 [cit. 2009-06-05]. Dostupný z WWW: 
http://aplikace.msmt.cz/VedaAVyzkum/Odbor_34/Koncepce_resortu/Koncepce_MS.htm 

Detence ve smyslu zadržení. 
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Státní zastupitelství bylo totiž chápáno jako orgán komunistického režimu, který je 

třeba značně omezit. Teprve v posledním desetiletí se došlo k názoru, že státní 

zastupitelství je pro české vězeňství důležité a opět mu začalo být přidělováno více 

pravomocí. Dozor nad VTOS musí vykonávat nezávislý orgán stojící mimo 

soustavu vězeňské správy a tím je již zmíněné státní zastupitelství, které spadá do 

resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. V současné době má státní zástupce tyto 

pravomoci: ,,a) V kteroukoliv dobu navštěvovat místa, kde se provádí výkon trestu, 

b) nahlížet do dokladů, podle nichž byli odsouzení zbaveni svobody, hovořit s 

odsouzenými bez přítomnosti jiných osob, c) prověřovat, zda příkazy a rozhodnutí 

Vězeňské služby ve věznici týkající se výkonu trestu odpovídají zákonům a jiným 

právním předpisům, d) žádat od zaměstnanců Vězeňské služby ve věznici potřebná 

vysvětlení, předložení spisů, dokladů, příkazů a rozhodnutí týkajících se výkonu 

trestu, e) vydávat příkazy k zachovávání předpisů platných pro výkon trestu, f) 

nařídit, aby osoba, která je ve výkonu trestu držena nezákonně, byla ihned 
"vy • • 

propuštěna." Věznici Všehrdy navštěvuje dozorový státní zástupce každý měsíc a 

veškeré informace o svém působení a případných zjištění pochybení v dodržování 

zákonnosti zaznamenává do zápisu z prověrky dozorového státního zástupce. Jeho 

úkolem je kontrolovat, zdaje ve všech oblastech dodržován Zákon o výkonu trestu 

odnětí svobody. Podrobnější informace o spisech dozorového státního zástupce jsou 

uvedeny v kapitole Vybraná věznice - Všehrdy. 

3.4 Ředitel věznice, vedoucí oddělení výkonu trestu 

Ředitel věznice je do své funkce jmenován generálním ředitelem VS ČR. Hlavní 

funkcí, kterou ředitel zastává vůči odsouzeným, je přijímání jejich stížností či 

odsouzených samotných. Ředitel věznice má obvykle stanovenou přesnou dobu, po 

kterou se věnuje odsouzeným a rozhovoru s nimi. V rámci věznice je ředitel tou 

nejvyšší instancí, se kterou se mohou odsouzení dostat do styku. Možnost hovořit 

s ředitelem věznice je odsouzeným umožněna na základě podání žádosti, která musí 

být dostatečně odůvodněna. 

32 Český helsinský výbor. Právu na soudní a jinou právní ochranu v detenci [online]. Praha: Český 
helsinský výbor, [cit. 2009-06-02], Dostupný z WWW: 
http://\vvvw.helcoiri.cz/download/vezen03/006dozor.doc 
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Další osoba, na kterou se mohou odsouzení obracet, je vedoucí oddělení výkonu 

trestu (dále jen vedoucí oddělení). Jeho přesné úkoly jsou stanoveny generálním 

ředitelem VS ČR ve Sbírce nařízení. Z obecného hlediska je jeho hlavním úkolem 

řízení, organizace, kontrola a hodnocení činnosti oddělení. Vedoucí oddělení 

odpovídá za zabezpečení účelu výkonu trestu, vnitřní diferenciace a specifik 

jednotlivých kategorií odsouzených. Podílí se na plánování a provádění všech druhů 

prohlídek a to ve spolupráci s vedoucím oddělení vězeňské a justiční stráže. Dále 

také zabezpečuje dodržení předpisů k předcházení násilí nebo jiného protiprávního 

jednání odsouzených a v tomto úseku spolupracuje se všemi vedoucími zaměstnanci 

oddělení. Při plnění výše zmíněných úkolů předkládá vedoucí oddělení řediteli 

věznice návrhy koncepcí, jak zacházet s odsouzenými, dále také návrhy programů 

zacházení, vnitřní diferenciace odsouzených a možné zásady vnitřní bezpečnosti ve 

věznici. Tyto koncepce a návrhy vypracovává komise odborných zaměstnanců ve 

spolupráci s ostatními vedoucími oddělení. Mezi další funkce, které vedoucí 

oddělení zastává vůči odsouzeným patří - předkládání konkrétních programů 

zacházení u konkrétních odsouzených řediteli věznice, rozhodování o výši 

sociálního kapesného, zajišťování vhodného počtu odborných pracovníků33 pro 

optimální naplňování účelu výkonu trestu a práv odsouzených. Vedoucí oddělení 

také věnuje pozornost všem poznatkům o užívání drog odsouzenými, o vzájemném 

napadání, šikanování, vydírání a ponižování lidské důstojnosti, o hraní hazardních 

her. Odsouzení se mohou na vedoucího oddělení obrátit se svými žádostmi, 

stížnostmi či podněty, které vedoucí oddělení vyřídí, anebo je postoupí řediteli 

věznice, pokud nespadají do jeho působnosti. V neposlední řadě se vyjadřuje 

k návrhům na přerušení výkonu trestu, na dočasné opuštění věznice, na výběr 

odsouzených do práce, na přeřazování odsouzených do jiného typu věznice a 

na podmíněné propuštění odsouzených.34 To vše jako předseda příjmové a 

zařazovací komise. 

33 Sociální pedagog, psycholog, sociolog, sociální pracovník, vychovatel, pedagog volného času. 
34 Blíže viz. Kula, L. Sbírka nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Praha: 
VS ČR, 2009, str. 3-6. 

20 



3.5 Odborní pracovníci 

Mezi odborné pracovníky věznice lze zařadit speciálního pedagoga, sociálního 

pracovníka, psychologa, sociologa a z jistého úhlu pohledu i vychovatele. Nejprve 

bych se zmínila o náplni práce speciálního pedagoga, který je přímo podřízen 

vedoucímu oddělení. Speciální pedagog zajišťuje odbornou úroveň realizace 

programu zacházení a vnitřní diferenciace u svěřených odsouzených a je také 

odborným poradcem ředitele věznice v oblasti pedagogických aspektů výkonu 

trestu, a to z hlediska odsouzených i zaměstnanců. Úkolem speciálního pedagoga je 

také provádění pedagogické diagnostiky odsouzených a následné zpracování 

posudku s příslušným doporučením pro program zacházení. Speciální pedagog 

přichází do kontaktu s odsouzenými při aktivitách programu zacházení, které 

osobně vede. Jedná se o speciálně výchovné či vzdělávací aktivity. Konkrétní 

aktivity jsou zmíněné v kapitole 4.3 (Konkrétní práva vězňů). V rámci těchto aktivit 

sleduje účast svěřených odsouzených a změny v jejich chování. Speciální pedagog 

předkládá odborná stanoviska k přeřazování odsouzených v rámci vnitřní 

diferenciace, nebo navrhuje umístění odsouzených do krizového, výstupního, 

specializovaného oddělení, do bezdrogové zóny. Své návrhy stanovuje v návaznosti 

na změny v chování a jednání jemu svěřených odsouzených. Jeho dalším úkolem je 

vhodné vytipování konfliktních a psychicky labilních odsouzených. Podílí se také 

na výběru odsouzených k zařazení do práce, vzdělávání. „Jednou ze složek náplně 

práce speciálního pedagoga je také svěřená kázeňská pravomoc. Na základě této 

pravomoci může udělovat kázeňské tresty a odměny odsouzeným, avšak pouze 
o r 

v rozsahu, který je přesně stanoven." 

Hlavní náplní práce psychologa je zajišťování odborné psychologické činnosti a 

realizace programu zacházení ve výkonu trestu a na specializovaných odděleních. 

Stejně jako speciální pedagog, i psycholog je odborným poradcem ředitele věznice. 

Při práci s odsouzenými plní psycholog tyto úkoly: psychologicky diagnostikuje 

svěřené odsouzené, na základě předešlé diagnostiky vypracovává posudek, ve 

kterém uvádí doporučení pro program zacházení, vede jednu a více speciálně 

výchovných aktivit programu zacházení, kde sleduje účast odsouzených a změny 

v jejich chování, podílí se na tvorbě skladby programů zacházení a jednotlivých 

speciálně výchovných aktivit, podává odborná stanoviska k přeřazování 

35 Kula, L. 2009. Opak. cit. str. 7-8. 
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odsouzených v rámci vnitřní diferenciace, navrhuje jejich umístění do krizového, 

výstupního, specializovaného oddělení a do bezdrogové zóny, vede s odsouzenými 

orientační pohovory, poskytuje poradensko-psychologickou pomoc, vede skupinové 

psychoterapie, ale poskytuje i péči jednotlivcům, kteří odmítají stravu, 

sebepoškozují se, pokoušejí se o sebevraždu apod., v neposlední řadě se podílí na 

rozhodování o udělení přerušení výkonu trestu, o přeřazování odsouzených, o účasti 

odsouzených na akcích mimo věznici, o zařazení odsouzených do zaměstnání či 

vzdělávání.36 

Sociolog zajišťuje ve věznici analytickou a poradenskou činnost ve výkonu trestu, 

ale také v rámci vnějších vztahů mimo věznici. Stejně jako sociální pedagog a 

psycholog, i sociolog je přímo podřízen vedoucímu oddělení. Náplní práce 

sociologa je průběžné i cílené pozorování sociálních vztahů mezi odsouzenými, na 

základě tohoto pozorování sociolog vypracovává analýzu, ve které popisuje vztahy 

mezi odsouzenými, mezi zaměstnanci a mezi odsouzenými a zaměstnanci. Sociolog 

se také zaměřuje na celkovou úroveň komunikace ve věznici, a na základě výsledků 

analytické a poradenské činnosti v sociální oblasti se snaží o zkvalitnění zacházení 

s odsouzenými a o zlepšení podmínek výkonu trestu. Sociolog se také podílí na 

tvorbě základních programů zacházení a jednotlivých speciálně výchovných aktivit. 

Jednu či více speciálně výchovných aktivit dle svého odborného zaměření vede a 

sleduje účast odsouzených a změny v jejich chování. Sociolog je také součástí 

komise, ve které se podílí na dalším rozhodování o odsouzených. 

Dalším odborným pracovníkem věznice je sociální pracovník, který je také 

podřízen vedoucímu oddělení, a který se zejména zaměřuje na plynulý přechod 

odsouzených do řádného občanského života. Sociální pracovník „zpracovává 

společně s ostatními odbornými zaměstnanci konkrétní programy zacházení 

svěřených odsouzených, přitom podle potřeby spolupracuje s příslušnými orgány 

sociálního zabezpečení, podílí se na vyhodnocení účinnosti programů zacházení 

v oblasti své působnosti, navrhuje jejich změny; poskytuje samostatné sociálně 

právní poradenství, provádí výchovnou a poradenskou činnost pro odsouzené."37 

Sociální pracovník se také snaží o udržení pracovních kontaktů s orgány státní 

správy, církvemi, charitativními a zájmovými občanskými sdruženími v místě 

věznice a v místě trvalého pobytu odsouzených. Příslušnému orgánu zprostředkuje 

36 Blíže viz. Kula, L. 2009. Opak. cit. str. 9-10. 
37 Kula, L. 2009. Opak. cit. str. 11-12. 

22 



pravidelné sledování vývoje dítěte, o které pečuje odsouzená matka ve věznici. 

Sociální pracovník „navazuje potřebné kontakty s blízkými osobami svěřených 

odsouzených, podílí se na řešení sociálních problémů, u mladistvých odsouzených 

si vyžádá v součinnosti se speciálním pedagogem, nepředcházel-li výkonu trestu 

výkon vazby, opis zprávy orgánu péče o mládež; v součinnosti se speciálním 

pedagogem požádá zákonného zástupce a příslušný orgán sociálně právní ochrany 

dětí o vyjádření k formě a obsahu přípravy mladistvého na budoucí povolání; podílí 
o o 

se na výběru odsouzených k zařazení do práce, rekvalifikace a vzdělávání." Stejně 

jako již zmínění odborní pracovníci, se i sociální pracovník vyjadřuje svými 

odbornými stanovisky k přeřazování odsouzených, k jejich umístění do krizového, 

výstupního, specializovaného oddělení a do bezdrogové zóny. V rámci 

individuálního a skupinového zacházení s odsouzenými má práce sociálního 

pracovníka charakter sociální terapie, která by měla směřovat k sociální rehabilitaci 

odsouzených. 

Na závěr této kapitoly bych zmínila náplň práce vychovatele. „Vychovatel je 

členem týmu, jehož základním úkolem je komplexní výchovná, vzdělávací, 

diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na 

socializaci, resocializaci a reedukaci včetně cílených opatření k optimalizaci 

vzdělávacího procesu odsouzených a realizaci protidrogové prevence v rámci 

věznice. Vychovatel je metodicky usměrňován speciálním pedagogem a je podřízen 
-5Q 

vedoucímu oddělení." Vychovatel tedy není odborným pracovníkem, ale v týmu 

odborných pracovníku je členem. Vychovatel je se svými svěřenými odsouzenými 

každý den, a proto zná sociální vztahy a skupinovou atmosféru mezi přidělenými 

odsouzenými nejlépe. Vychovatel vede osobní karty odsouzených a provádí v nich 

průběžné zápisy, ve kterých informuje o probíhajícím naplňování účelu výkonu 

trestu odsouzeného. Vychovatel se účastní hromadných akcí odsouzených, kde dbá 

na jejich kázeň; kontroluje pořádek ubytovacích prostor odsouzených a motivuje 

odsouzené k jeho udržování. Vychovatel má stejně jako speciální pedagog svěřenou 

kázeňskou pravomoc a zpracovává návrhy na přerušení výkonu trestu, povolování 

volného pohybu mimo věznici, účasti odsouzených na akcích mimo věznici a na 

přeřazování odsouzených do jiného typu věznice atd. Vychovatel zná odsouzené 

osobně, a proto by měl vědět, kteří odsouzení mají sklon k sebepoškozování, 

38 Kula, L. 2009. Opak. cit. str. 12. 
39 Tamtéž, str. 13. 
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útěkům, konfliktům, páchání násilné činnosti, kteří jsou psychicky labilní, či kteří 

by se mohli stát snadnou obětí napadení a násilného jednání. Na tyto rizikové 

odsouzené vychovatel upozorňuje odpovědné zaměstnance věznice. Pro zajištění 

organizačního chodu oddělení vychovatel u svěřených odsouzených „vede početní a 

jmenný přehled, rozhoduje o jejich ubytování do jednotlivých ložnic nebo cel, 

zabezpečuje kontrolu korespondence odsouzených a uskutečňování telefonických 

hovorů, zabezpečuje realizaci práv odsouzených zejména na přijetí a odesílání 

korespondence a balíčků, na přijetí návštěv, provedení nákupů, vycházek a 

telefonických hovorů a ktomu vede příslušnou evidenci, vyjadřuje se k návrhu na 

přiznání a výši sociálního kapesného."40 Pokud chtějí odsouzení podat stížnost, 

žádost či určitý podnět, setkat se s některým ze zaměstnanců věznice, obracejí se na 

vychovatele, který vyřizování záležitostí odsouzených zprostředkovává. Vychovatel 

má také za úkol zabezpečit odsouzeným přístup k právním předpisům upravujícím 

výkon trestu a k vnitřnímu řádu věznice a v příjmovém oddělení by měl odsouzené 

poučit o jejich právech a povinnostech podle zákona a seznámit je s vnitřním řádem 

věznice. Odsouzené školí ve věcech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o 

požární ochraně a hygienických zásadách. Ve výstupním oddělení zajišťuje ve 

spolupráci se sociálním pracovníkem intenzivní kontakt odsouzeného se sociálním 

zázemím, vede odsouzené k sebeobslužné činnosti a upevňování každodenních 

návyků.41 

3.6 Ombudsman 

Ombudsman - veřejný ochránce práv. Úřad ombudsmana byl zřízen zák. č. 

349/1999Sb., o Veřejném ochránci práv. Z hlediska odsouzených je ombudsman 

důležitou osobností. Jeho pravomoci jsou sice omezené, ale i přesto je jeho názor 

cenný a v určitých situacích stěžejní. Ombudsman „působí podle zákona k ochraně 

osob předjednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je 

takové jednání v rozporu s právem, nebo sice právu neodporuje, ale je jinak vadné 

či nesprávné, tzn., že neodpovídá principům demokratického právního státu a 

40 Kula, L. 2009. Opak. cit. str. 14. 
41 Tamtéž, str. 13-15. 
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principům dobré správy nebo jsou-li tyto orgány nečinné."42 Podle zákona je 

ombudsman oprávněn zabývat se podněty, které směřují mimo jiné proti činnosti 

Vězeňské služby České republiky, a proti zařízení, v nichž se vykonává vazba a 

trest odnětí svobody. Od počátku roku 2006 má ombudsman novou povinnost. 

„Vykonává systematické preventivní návštěvy všech míst a zařízení, kde 

se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě."43 Jedním z těchto 

zařízení jsou i věznice. Při návštěvách ochránce zjišťuje, jak je s vězněnými 

osobami zacházeno, snaží se zajistit respektování jejich základních práv a posílit 

jejich ochranu před tzv. špatným zacházením. Po provedení návštěvy je povinen 

vypracovat zprávu o svých poznatcích. Součástí této zprávy mohou být doporučení 

nebo návrhy opatření k nápravě. Způsob výkonu trestu odnětí svobody musí 

respektovat důstojnost osobnosti odsouzeného a omezovat škodlivé účinky zbavení 

svobody. S odsouzenými se musí jednat tak, aby bylo zachováno jejich zdraví, a 

aby byly podporovány takové postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou 

k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život. Průběh 

návštěv ve věznicích je vždy téměř totožný. Nejprve dojde k celkové prohlídce 

věznice, potom k rozhovoru s vedením, s občanskými zaměstnanci věznice 

(vychovatelé, pedagogové) a příslušníky VS ČR. Podrobná šetření probíhají na 

vybraných odděleních a to individuálními či skupinovými rozhovory 

s odsouzenými. Dále dochází k prohlídce materiálního vybavení a veškeré 

dokumentace, k prohlídce pracovišť odsouzených a k rozdání dotazníkových archů 

pro získání informací od odsouzených, se kterými nemohl být proveden rozhovor. 

Ombudsman tedy sleduje, zda jsou dodržována práva odsouzených, jako např.: 

zdravotní péče, stravování, uspokojování kulturních a duševních potřeb, 

korespondence, hygiena atd.44 

42 Kancelář veřejného ochránce práv. Pravomoci-možnosti veřejného ochránce práv [online], Praha 
[cit. 2009-06-10], Dostupný z WWW: http://wvvw.ochrance.cz/pomoc/moznosti.php 
43 Tamtéž. 
44 Blíže viz. Motejl, O. Zpráva z návštěv zařízení-věznice [online], Praha: Kancelář veřejného 
ochránce práv, 2006 [cit. 2009-06-10]. Dostupný z WWW: 
http://www.ochrance.cz/dokumentv/dokument.php?back:=/cinnost/ochrana.php&cloc=703 
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4. Vybraná věznice - Všehrdy 

4.1 Základní informace 

Věznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém 

kraji, asi 6 km jihovýchodně od města Chomutov. Věznice je vedena jako věznice 

pro odsouzené mladistvé muže, trest odnětí svobody zde vykonávají i dospělí 

odsouzení muži v typu věznice s dohledem a dozorem. Kapacita věznice po 

otevření nové ubytovny v červnu roku 2007 byla navýšena na 599 míst. Číslo 101 

udává počet míst pro odsouzené mladistvé muže, 123 míst je určeno pro věznici 

typu dohled a zbylých 375 míst pro výkon trestu mužů v dozoru. Odsouzení jsou 

ubytováni v osmi ubytovnách. Ve věznici s dozorem je zřízeno specializované 

oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, 

způsobenou užíváním psychotropních látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě 

vlastního rozhodnutí a podání žádosti o zařazení, kterou posoudí odborná komise a 

schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddělení je 43 míst. Program 

zacházení je v tomto oddělení stejný jako pro ostatní odsouzené, aktivity jsou více 

zaměřené na sportovní vyžití.45 

Zaměstnanost odsouzených se nyní pohybuje mezi 60-65%. Odsouzení jsou 

zaměstnáni uvnitř věznice nebo u soukromých subjektů. Přímo v areálu věznice 

mají dva zaměstnavatelé pronajaté výrobní prostory, kde se balí drobné 

potravinářské, drogistické a průmyslové zboží, a zpracovává dřevo. Na pracovištích 

mimo věznici vykonávají odsouzení různorodou činnost. Jsou zaměstnáni 

v zemědělství, kde vykonávají hlavně sezónní práce (sběr brambor, ovoce), ve 

strojním průmyslu, potravinářském i stavebním, kde jsou zaměstnáni na pozici 

dělníků. 

Podstatnou součástí naplňování účelu výkonu trestu zejména u mladistvých 

odsouzených je vzdělávání, které věznice zajišťuje prostřednictvím Školského 

vzdělávacího střediska (dále SVS). SVS je jedním ze sedmi odloučených pracovišť 

Středního odborného učiliště Vězeňské služby, zřízeného po roce 1990. Rozsah 

výuky ŠVS se v průběhu let 1990-1997 postupně rozšířil z jednoho na šest učebních 

45 Blíže viz. Vězeňská služba. Věznice Všehrdy - základní údaje [online], Všehrdy: VS ČR, 2008 
[cit. 2009-05-18]. Dostupný z WWW: http://vsehrdv.vscr.cz/clankv/7cl id=212 
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oborů a po rekonstrukci bývalé výrobní haly Preciosy v roce 2005 bylo vzdělávání 

odsouzených rozšířeno o sedmý učební obor. Ve věznici vznikl nový ucelený 

výukový komplex s kapacitou 150 žáků denního studia. V současné době zde 

studují odsouzení v 7 dvouletých učebních oborech (Stavební výroba, Květinářské a 

zelinářské práce, Provoz společného stravování, Strojírenská výroba, Zpracování 

dřeva, Elektrotechnická výroba a Malířské a natěračské práce).46 Od 1. ledna 2008 

je Střední odborné učiliště samostatnou organizační jednotkou (není řízeno 

ředitelem věznice) a spolupráce mezi ŠVS a věznicí probíhá na základě uzavřené 

smlouvy. 

Od roku 2006 jsou ve věznici postupně obnovovány některé bezpečnostní prvky a 

pozornost je zaměřena i na zlepšení vzhledu věznice. Například došlo k obnovení 

dětského koutku v návštěvní hale a soudní místnosti, ve které probíhají každý týden 

veřejná zasedání týkající se podmíněného propuštění. Velkou měrou se na těchto 

akcích podílelo SVS, jehož žáci zhotovili pro již zmiňovaný dětský koutek dřevěné 

hračky. Zaměstnanci věznice Všehrdy mají možnost využívat závodní jídelnu, 

zdravotní péči poskytovanou v místním zdravotnickém zařízení, čerpat z fondu 

kulturních a sociálních potřeb a zúčastnit se různých sportovních akcí. 

4.2 Vnitřní řád věznice Všehrdy 

Vnitřní řád věznice Všehrdy (dále jen VŘ) byl schválen 28. ledna 2008 ředitelem 

věznice a v účinnost vstoupil 20. února 2008. VŘ se vydává v souladu se Zákonem 

o výkonu trestu odnětí svobody na základě aprobace generálním ředitelstvím VS 

ČR. VŘ platí pro odsouzené zařazené k výkonu trestu do věznice s oddělením pro 

výkon trestu mladistvých, oddělení s dohledem, oddělení s dozorem a oddělení 

specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, 

způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici s dozorem. VŘ se dělí na tři 

části, kdy první část je dělena na šest hlav, druhá část na pět hlav a třetí část tvoří 

přílohy VŘ. V první části jsou základní informace o věznici Všehrdy a také o VŘ 

„Ve vnitřním řádu jsou stanovena konkrétní pravidla, podle kterých se realizují 

práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu, zabezpečení vnitřního pořádku a 

časového rozvrhu dne, zásady pro činnost odsouzených a jejich podíl na řešení 

46 Vězeňská služba. Věznice Všehrdy-základníúdaje [online], Všehrdy: VS ČR, 2008 [cit. 2009-05-
18]. Dostupný z WWW: http://vsehrdv.vscr.cz/clanky/7cl id=212. 
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otázek souvisejících se životem ve věznici."47 Dále je zde uveden způsob 

naplňování některých práv odsouzených, pravidla chování odsouzených, program 

zacházení a vnitřní diferenciace, kázeňské řízení a výkon trestu v jednotlivých 

odděleních. Mezi práva, u kterých se v první části VŘ řeší způsob jejich naplňování, 

patří: vystroj ování, výměna prádla a oděvu, ubytování, stravování, zdravotní péče, 

vycházky, korespondence, užívání telefonu, návštěvy, uspokojování kulturních 

potřeb, duchovní a sociální služby, nákup potravin a věcí osobní potřeby, přijetí 

balíčku, příjem peněz a nakládání s nimi a podíl odsouzených na organizaci života 

ve věznici. Pravidla chování odsouzených se dotýkají těchto oblastí: zásady 

hygieny, bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany, zneužívání omamných 

látek, kouření, organizovaná činnost odsouzených, přemísťování a přeřazování 

odsouzených. Program zacházení se dělí na čtyři části. Jsou to pracovní aktivity, 

vzdělávací aktivity, speciálně výchovné aktivity a zájmové aktivity. Informace o 

těchto aktivitách, o vnitřní diferenciaci a motivačních činitelích v různých typech 

věznic jsou také v první části VŘ. Je zde také uveden způsob přijímání do výkonu 

trestu, informace o nástupním, výstupním a uzavřeném oddělení, o samovazbě, 

samostatném ubytování apod. Druhá část VŘ se týká výkonu trestu jednotlivých 

kategorií odsouzených. Jsou zde informace o způsobu zacházení s mladistvými, ale 

také s odsouzenými na specializovaných a jiných odděleních. Mezi jiná oddělení lze 

zařadit např.: krizové oddělení. Třetí část VŘ tvoří přílohy. Dohromady jich je 24 a 

jejich seznam je použit jako příloha č. 1. 

4.3 Konkrétní práva odsouzených 

V souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody může být svoboda člověka omezena. 

Odsouzený má povinnost něco strpět, něčeho se zdržet a povinnost něco konat. Po 

dobu výkonu trestu jsou odsouzení povinni přijmout určitá omezení některých 

svých práv a svobod, jejichž výkon by byl v rozporu s účelem a smyslem výkonu 

trestu. Dále se musí vzdát práv, která nemohou být vzhledem k trestu uplatněna, 

jako např.: právo na stávku; právo sdružovat se ve spolcích - kdo již je členem 

existujícího sdružení nebo spolku, politické strany, církve nebo náboženské 

společnosti, nemůže spolkovou činnost rozvíjet ve věznici bez omezení; právo 

47 Vnitřní řád věznice Všehrdy (2008), str. 5. 
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zakládat odborové organizace; není možné pokračovat v podnikání uvnitř věznice; 

právo vykonávat volené a jiné veřejné funkce je také omezeno. Dále je také 

omezeno právo 

nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, svoboda pohybu a pobytu, listovní 

tajemství, právo svobodné volby povolání, právo pečovat o děti a vychovávat je. 

Práva odsouzeného jsou upravena Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, 

Řádem výkonu trestu odnětí svobody, vnitřními řády jednotlivých věznic a dalšími 

předpisy. Mezi stěžejní práva odsouzených patří právo na ochranu práv 

odsouzeného, které odsouzenému umožňuje podávat stížnosti a žádosti orgánům za 

účelem uplatnění svých práv a oprávněných zájmů, písemně nebo ústně se může 

obrátit na státního zástupce, soudce nebo orgán pro kontrolu věznic, dále se na 

žádost odsouzeného uskuteční rozhovor s ředitelem věznice zpravidla ve lhůtě do 

jednoho měsíce od jejího podání a odsouzený také může předávat své návrhy a 

připomínky pracovníkům Vězeňské služby. Dalšími právy odsouzeného jsou: právo 

volit (které odsouzení uplatnili při volbách do Evropského parlamentu, kdy účast 

dosahovala cca 60 %, jak uvedla tisková mluvčí VS ČR) a být volen do samosprávy 

odsouzených, podílet se v souladu s účelem výkonu trestu odnětí svobody na 

zabezpečování sociálních a kulturních potřeb odsouzených; právo na vyrozumění 

blízkých příbuzných odsouzeného o jeho vážném onemocnění, přemístění do jiného 

zařízení či úmrtí, a naopak vyrozumění odsouzeného o nemoci nebo úmrtí jeho 

příbuzných; právo na uspokojování základních sociálních potřeb - strava 

odpovídající jejich zdraví a případným pracovním výkonům, ubytování v 

hygienickém prostředí - na jeho udržení se ale sami musí podílet, zdravotní péče 

odpovídající péči o jiné občany České republiky; právo na informace a vzdělávání -

může si objednat noviny, knihy; právo na duchovní péči a svobodné vyznávání 

náboženství; právo na poskytování právní pomoci advokátem; právo volit poslance 

zákonodárných sborů ČR a ostatní práva vyplývající z ZVTOS, ŘVTOS, vnitřních 

řádů jednotlivých věznic a dalších předpisů.48 

48 Blíže viz. Bajcura, L. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. Praha: Grada, 
1999, str. 63-64. 
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4.3.1 Právo na uspokojování základních sociálních potřeb ("strava, ubytování, 

vystrojování, zdravotní péče) 

Odsouzení jsou ubytováni v místnostech určených pro jednoho či více 

odsouzených. V Rádu výkonu trestu odnětí svobody je stanoveno, že v „ubytovací 

místnosti určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho odsouzeného 

připadat ubytovací plocha nejméně 4 m2. Cely nebo ložnice o ubytovací ploše 

menší než 6 m2 nelze k ubytování odsouzených používat. 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 v rámci 

republiky překročí kapacitu věznic stanovenou tak, aby na jednoho odsouzeného 

připadala ubytovací plocha alespoň 4 m2." 49 Na jednoho odsouzeného připadá 7 m3 

vzduchu a tuto kapacitu nelze snižovat ani v případě přeplněnosti věznice. 

Ubytovací místnosti odsouzených jsou vybaveny standardním nábytkem, jako jsou 

postele, skříňky, židle a stoly. Každé lůžko a skříňka musí být opatřena jmenovkou 

s uvedením jména, příjmení a identifikačního kódu. Sociální zařízení (umyvadlo a 

záchod) však zpravidla není přímo na pokoji, ale na každém oddílu50 nebo chodbě 

jsou zařízení společná. V typu věznice se zvýšenou ostrahou, kde jsou odsouzení 

uzamykáni v ubytovacích místnostech, musí samozřejmě sociální zařízení být. 

V ubytovacích místnostech pro odsouzené mohou na povolených místech být 

květiny a na stěnách vhodné obrazy. Květiny a obrazy jsou také na chodbách, v 

kulturních místnostech či návštěvní hale. V současné době však dochází k eliminaci 

těchto estetizačních prvků, které sloužily odsouzeným jako možné úkryty mobilních 

telefonů a drog. Na udržení pořádku v ubytovacích místnostech se musí odsouzení 

sami podílet. K udržování pořádku, čistoty a hygieny v prostorách ubytoven se 

odsouzeným vydávají podle potřeby běžné čisticí a dezinfekční prostředky.51 

49 Ministerstvo spravedlnosti. Řád výkonu trestu odnětí svobody - vyhl. č. 345/1999 [online], Praha: 
Ministerstvo spravedlnosti, 1999 [cit. 2009-05-18], Dostupný z WWW: 
http://www.vscr.cz/clankv/7cl id=560 
50 Jinak také oddělení. Oddílem se rozumí uzavřená část chodby s ložnicemi nebo celami, kulturní 
nebo společenskou místností a hygienickým zařízením. 
51 Ministerstvo spravedlnosti.'Ááú? výkonu trestu odnětí svobody - vyhl. č. 345/1999 [online], Praha: 
Ministerstvo spravedlnosti, 1999 [cit. 2009-05-18], Dostupný z WWW: 
http://www.vscr.cz/clankv/7cl id=560. 
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Stravování odsouzených probíhá ve společné jídelně či jsou-li zajištěny 

odpovídající materiální a hygienické podmínky, umožní se odsouzeným umístěným 

ve věznicích s dohledem, věznicích s dozorem a ve výstupních odděleních věznic s 

ostrahou a věznic se zvýšenou ostrahou, aby si stravu připravovali sami z potravin 

dodaných věznicí. Odsouzeným, kterým není umožněna vlastní příprava kávy nebo 

čaje se poskytuje nejméně dvakrát denně vřelá voda na přípravu těchto nápojů. 

„Podle věku, fyzické náročnosti práce, práce ve směnném provozu, případně také 

lékařského doporučení mohou dostávat vězni základní stravní normu (35 až 52 Kč 

na osobu a den), normu s přídavky (48 až 72 Kč), normu pro středně (50 až 75 Kč) 

a těžce pracující (55 až 82 Kč), v těchto hodnotách případně různé nedráždivé 

stravy pro diabetiky a jinak nemocné. Hospitalizovaní vážně nemocní vězni 

dostávají léčebnou výživu odpovídající normám v civilních nemocnicích - diety (50 

až 75 Kč), speciální diety bílkovinné, výživné a diabetické (54 až 81 Kč). Při 

eskortách dostávají na cestu suchou stravu v hodnotách základní stravní normy."52 

Všechna jídla se vaří podle platných receptur pro přípravu teplé stravy, stejné 

normy mají v každé civilní závodní kuchyni. Jídelníček posuzuje hygienik, 

schvaluje ho lékař a ředitel věznice. Vzorky stravy se ukládají pro kontrolu orgánů 

dozoru vězeňství v ledničce po dobu tří dnů. Hotovou stravu kontroluje vedoucí 

kuchyně - pracovník Vězeňské služby, ochutnává ji každý den také vrchní inspektor 

vězeňské stráže - velitel směny. Ukázkový jídelníček se nachází v příloze č. 2. 

Odsouzení mají také nárok na nákup potravin a drobného zboží v místní prodejně. 

Během jednoho týdne mohou odsouzení využít této možnosti dvakrát - první a 

druhá ubytovna vždy v pondělí a ve čtvrtek, třetí a pátá ubytovna vždy v úterý a 

v pátek a čtvrtá ubytovna v pondělí a ve středu. Vězeňská prodejna musí obsahovat 

minimální sortiment zboží, do kterého patří potraviny, pochutiny, nápoje, 

drogistické a průmyslové zboží a je zde také možnost objednávky zboží, které se 

v dané prodejně nevyskytuje. Podrobný přehled zboží se nachází v příloze č. 3. 

Veškeré oděvy a další součásti výstroje se odsouzeným přidělují podle ročního 

období na základě podepsání tzv. Výstrojního listu. Svým podpisem přebírají 

odpovědnost za "nafasovanou" výstroj a také se zavazují, že o ni budou pečovat, 

udržovat ji před nečistotou a chránit ji proti zničení nebo ztrátě. Seznamy věcí, které 

52 Bajcura, L. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. Praha: Grada, 1999, str. 
67. 
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mohou odsouzení dostat, jsou dlouhé a mají řadu variant podle pohlaví, věku, 

pracovního zařazení a již zmiňovaného ročního období. Na seznamu odsouzeného 

pracovně zařazeného muže se mohou objevit tyto položky: 

blůza pracovní, blůza soukenná, boty šněrovací, kalhoty pracovní, kalhoty 

soukenné, opasek, 

kapesník, košile, nádobí jídelní (3 díly ešusu), pohárek na vodu, povlak na polštář, 

povlak na přikrývku, prostěradlo, přikrývka, pyžamo, ručník, spodky zimní, tílko, 

trenýrky, boty vysoké gumové, kabát tříčtvrteční prošívaný, plášť gumový do deště, 

šála apod.33 Vězeňský oděv (uniforma) je šedomodrý na mimopracovní dobu. 

Bajcura uvádí, že „norma počítá také s výdejem základních hygienických potřeb a 

čistících prostředků. Na každých 5 osob se poskytuje: 1 kartáč na bláto, 1 kartáč na 

obuv, 1 kartáč na šaty, 1 lžíce na obouvání, 1 mazáček na boty; na jednu osobu se 

přiděluje: 125 g mýdla na měsíc, mycí pasta pro zaměstnané 250 g na měsíc, ženám 

2 balení vložek na jedno menstruační období apod." 54 Všechny věci musí být 

uloženy na předepsaných místech, pořádek se kontroluje. Při nástupech na sčítací 

prověrky si pracovníci Vězeňské služby prohlédnou, zda odsouzení jsou čistí, mají 

vyčištěné boty, oděv apod. Vlastní sportovní oděv a sportovní obuv mohou 

odsouzení používat pouze při tělovýchovných a sportovních aktivitách. Výměna 

vězeňského osobního prádla se provádí nejméně jednou týdně, vězeňského oděvu 

nebo obuvi podle potřeby a vězeňského ložního prádla jednou za 14 dní. 

Zdravotní péče odsouzených je především zajišťována v místním zdravotnickém 

středisku, ale o zdraví odsouzených mohou pečovat také civilní lékaři a zdravotničtí 

pracovníci na základě smluv se zařízeními státní zdravotní péče. Nejedná se pouze 

o první pomoc či vyšetření. Spolupráce s civilními lékaři zahrnuje možnost 

poskytování specializované péče, např.: v oboru kožního lékařství, psychiatrie, 

neurologie aj. Preventivní vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské 

prohlídky odsouzených musí být prováděny mimo doslech, a pokud lékař 

nerozhodne jinak, i mimo dohled zaměstnanců Vězeňské služby s výjimkou 

53 Bajcura, L. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. Praha: Grada, 1999, str. 
66. 
54 Tamtéž, str. 67. 
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zdravotnického personálu.53 Na základě smluv s civilními nemocnicemi mohou 

proběhnout složité operace. Nemocniční zařízení Vězeňské služby se nacházejí 

v Brně, Ostrově nad Ohří a v Praze na Pankráci. 

Vnitřní řád věznice Všehrdy shrnuje zdravotní péči o dosouzené do pěti bodů. 

V prvním bodě je stanoveno, že ordinační hodiny praktického lékaře pro odsouzené, 

doba a způsob výdeje léků jsou stanoveny v ČRD; k lékaři se odsouzení hlásí 

v pracovních dnech formou zápisu do stanovené knihy, která je k dispozici 

v každém oddíle nebo oddělení, popř. formou osobního nahlášení pověřenému 

zaměstnanci věznice. Druhý bod říká, že pracující odsouzení a odsouzení zařazení 

do některého z programů zacházení, navštěvují ordinaci lékaře zpravidla mimo svou 

pracovní dobu a realizaci programů zacházení. Výjimka platí pro akutní a bolestivé 

případy, včetně objednané návštěvy u odborného lékaře. Ve třetím bodě je 

stanoveno, že v době, kdy ve věznici není přítomen lékař, se odsouzení v akutních 

případech nahlásí k ošetření u přítomného zaměstnance věznice. Čtvrtý bod se 

zabývá způsobem, jakým mají být předepsány léky odsouzenému. Odsouzení 

užívají pouze léky předepsané lékařem a ve stanoveném množství, není jim 

dovoleno opatřovat sobě nebo jinému jakékoliv léky, které nebyly lékařem 

předepsány. Pátý bod doplňuje, že léky a vitaminové preparáty nebo podpůrné látky 

obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají.56 

Vězeňští lékaři musí také řešit řadu kuriózních případů zneužívání lékařské péče. 

Mezi tyto případy lze zahrnout úmyslné sebepoškozování vězňů či pokusy o 

sebevraždu. Zdravotní péči si v těchto případech musí odsouzení uhradit sami. 

Dalším problémem, kteří lékaři řeší, ale nesmí do něj přímo zasahovat je protest 

vězňů ve formě hladovky. Úkolem lékařů je kontrolovat průběžně zdravotní stav 

odsouzených a dopad hladovky na jejich organismus. Odsouzení jsou povinni 

podrobit se odběrům krve. Ve věznicích je také kladen důraz na preventivní 

programy v péči o odsouzené a jejich zdraví. Provádí se opatření proti šíření TBC, 

žloutenky všech typů a namátkově se kontroluje i možná přítomnost HIV. 

55 Blíže viz. Ministerstvo spravedlnosti. Řád výkonu trestu odnětí svobody - vyhl. č. 345/1999 
[online], Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1999 [cit. 2009-05-18], Dostupný z WWW: 
http://www.vscr.cz/clankv/7cl id=560 
56 Vnitřní řád věznice Všehrdy (2008). 
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Pro osobní hygienu odsouzených musí věznice vytvořit náležité podmínky. 

Odsouzeným musí být zajištěno denní umývání, pravidelné holení a vykonávání 

běžných hygienických potřeb. 

Koupání se odsouzeným umožní nejméně jednou týdně. Pokud to vyžaduje 

pracovní zařazení odsouzených nebo jiné okolnosti, umožní se koupání častěji. Za 

koupání se v podmínkách výkonu trestu považuje sprchování teplou vodou. Pokud z 

provozních nebo energetických důvodů nelze koupání přechodně zabezpečit, musí 

být vždy zajištěna možnost řádného umytí v teplé vodě. Odsouzení jsou podle 

potřeby bezplatně stříháni. Vlasy a vousy odsouzení udržují čisté. Odsouzenému, 

který nemá základní hygienické prostředky ani peněžní prostředky na jejich 

z a k o u p e n í , p o s k y t n e s p r á v a v ě z n i c e z á k l a d n í h y g i e n i c k é p o t ř e b y v n u t n é m 

množství a sortimentu.^7 0 osobní hygieně odsouzených se zmiňuje časový rozvrh 
dne. Každé předvedení odsouzených do centrálních sprch se zaznamenává do Knihy 

předání a převzetí služby. Je zde zapsán čas, počet odsouzených apod. Pracující 

odsouzení využívají centrálních sprch dle potřeby, ostatní odsouzení mají nárok na 

jednu návštěvu centrální sprchy za týden. Převážně se odsouzení sprchují ve 

sprchách jednotlivých ubytoven a to v přesně stanovenou dobu. 

4.3.2 Právo na zaměstnání 

Vzdělávání, zaměstnávání, speciálně výchovné aktivity a zájmové aktivity to vše 

spadá pod tzv. program zacházení. Program zacházení (dále jen PZ) je základním 

kamenem práce s odsouzenými. PZ se zpracovává individuálně pro každého 

odsouzeného s ohledem na délku jeho trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny 

jeho trestné činnosti. Pravidelnou součástí PZ je určení způsobu zaměstnávání 

odsouzeného, jeho účasti na vzdělávání nebo na jiné náhradní činnosti. Jak už bylo 

částečně zmíněno, PZ se dělí na pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné a 

zájmové aktivity a na oblast utváření vnějších vztahů. 

V souladu se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, je odsouzenému uložena 

řada povinností, které je povinen plnit. Jednou ze základních povinností 

odsouzeného je i povinnost pracovat. Podmínkou je jeho pracovní způsobilost a 

57 Blíže viz. Ministerstvo spravedlnosti. Řád výkonu trestu odnětí svobody - vyhl. č. 345/1999 
[online], Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1999 [cit. 2009-05-18], Dostupný z WWW: 
http://www.vscr.cz/clankv/7cl id=560 
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možnost pracovního zařazení. Věznice je povinna při zařazování odsouzených do 

práce přihlížet k jejich odborným znalostem a dovednostem. Věznice vytvářejí 

podmínky pro zaměstnávání odsouzených buď v rámci svého provozu (ústavní 

režie), popřípadě vlastní výroby nebo smluvně u jiných subjektů. K zaměstnávání 

odsouzeného u jiného subjektu, jehož zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem 

není stát, je dle zákona zapotřebí souhlasu odsouzeného. Odsouzený je oprávněn 

tento souhlas odvolat prohlášením učiněným vůči Vězeňské službě, přičemž toto 

odvolání souhlasu není možno považovat za odmítání práce. Zákon o výkonu trestu 

odnětí svobody vymezuje práce, které odsouzení nesmí vykonávat, v § 31: „Je 

zakázáno školit a zařazovat odsouzené k výkonu prací s výbušninami. Jestliže 

odsouzený při práci přichází do styku s omamnými a psychotropními látkami nebo 

jedy anebo s jinými látkami, které mohou vyvolat zvýšené nebezpečí újmy na 

zdraví nebo škody na majetku, je třeba nad ním zajistit zvýšenou kontrolu."58 Ve 

věznici Všehrdy nejsou odsouzení zaměstnáváni u subjektů, kde by mohli přijít do 

styku s výbušninami, psychotropními látkami, jedy a drogami. 

Vězeňská služba v současnosti vnímá zaměstnávání odsouzených jako činnost, 

pomocí které se v rámci resocializačního programu usiluje o přijatelný návrat 

odsouzeného do společnosti. Získaná odbornost, kvalifikace a v neposlední řadě 

potřebné pracovní návyky mají tento návrat odsouzenému ulehčit. Práce je 

organizována způsobem, který odpovídá mimo vězeňskému standardu, a který 

zvyšuje schopnost odsouzených uplatnit se na trhu práce po propuštění z výkonu 

trestu. Zaměstnávání vězněných osob umožňuje také vylepšit ekonomickou situaci 

vězňů. Snižují se náklady spojené s výkonem trestu, odsouzený se aktivně podílí na 

úhradě sociálního a zdravotního pojištění, podílu na platbě daní z příjmů a může 

plnit vyživovací povinnosti vůči rodině a hradit další pohledávky. Zaměstnávání 

odsouzených u vězeňské služby je velkým problémem. Vše záleží na lokalitách 

umístění věznic a zájmu soukromých podnikatelských subjektů zaměstnávat právě 

odsouzené. 

Odsouzeným přísluší odměna podle vykonané práce. Pracovní odměna 

odsouzeného je souhrnem základní složky odměny, odměny za práci přesčas, 

příplatků a ohodnocení pracovního výkonu. Výši odměny stanoví odsouzenému 

věznice v závislosti na množství a kvalitě odvedené práce. Základní složka odměny 

58 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
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je rozdělena do tří skupin. Do první skupiny odměn patří práce, pro jejíž výkon není 

potřebná odborná kvalifikace, do druhé skupiny se řadí práce, pro jejíž výkon je 

potřebné vyučení v oboru nebo jiná odborná kvalifikace a ve třetí skupině se 

nachází práce, které jsou zvláště náročné a specializované a zároveň vyžadují 

zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší než úplné střední odborné 

vzdělání. 

Ve věznici Všehrdy jsou odsouzení zaměstnáni v ústavní režii, ale také u 

soukromých subjektů. V ústavní režii vykonávají funkci kuchařů, pracovníků 

v autoparku, údržbářů apod. Věznice Všehrdy v současné době spolupracuje hned 
s několika soukromými subjekty. Patří mezi ně Czech Packaging Servis s.r.o., Sady 
Vičice, Ekoselect a.s., VAIGL Údlice, Traspol a TRMAL, z nichž první čtyři jsou 

vedeny jako odloučená/vnější pracoviště, která se nachází mimo areál věznice 

Všehrdy. 

4.3.3 Právo na vzdělávání 

Řád výkonu trestu odnětí svobody se kapitole vzdělávání odsouzených věnuje v § 

46. Cituji: „Vzdělávání odsouzených je součástí programů zacházení s 

odsouzenými. Vzdělávání zajišťují zpravidla odloučená pracoviště středního 

odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště. Ve věznicích, v nichž nejsou 

zřízena odloučená pracoviště středního odborného učiliště, učiliště a odborného 

učiliště, zajišťuje vzdělávání odsouzených oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu 

vazby a trestu). Při zabezpečování povinné školní docházky mladistvých 

odsouzených spolupracují orgány Vězeňské služby s příslušnými školami a orgány 

státní správy a samosprávy ve školství. 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. Odsouzeným, 

vykonávajícím trest ve věznici s dohledem, věznici s dozorem nebo věznici pro 

mladistvé, může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici k docházce do 

školy. Odsouzeným zařazeným do některé z forem vzdělávání věznice vytvářejí 

vhodné podmínky pro studium, a to jak prostorové, tak organizační."59 

59 Ministerstvo spravedlnosti. Řád výkonu trestu odnětí svobody-vyhl. č. 345/1999 [online], Praha: 
Ministerstvo spravedlnosti, 1999 [cit. 2009-05-18], Dostupný z WWW: 
http://www.vscr.cz/clankv/7cl id=560 
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Na základě dohod mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR, Ministerstvem 

hospodářství ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR působí ve 

Vězeňské službě střední odborné učiliště, které má svá školská vzdělávací střediska 

(ŠVS) v sedmi věznicích: Opava, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice, Všehrdy a 

od roku 2003 také ve Světlé nad Sázavou. Školské vzdělávací středisko vzniklo ve 

věznici Všehrdy v průběhu měsíců duben-září roku 1990 přestavbou bývalé 

ubytovny odsouzených. Již v září 1990 zde byl otevřen učební obor stavební 

výroba. Během krátké doby se ukázalo, že pouze jeden učební obor nestačí a je 

potřeba zavést výuku oborů z jednotlivých rozhodujících odvětví (zemědělství, 

strojírenství, potravinářský průmysl apod.). V průběhu let 1991-1993 došlo 

k rozšíření nabídky oborů o dvouletý učební obor zemědělská výroba se zaměřením 

na zelinářské a květinářské práce a obor provoz společného stravování, který také 

trval dva roky. Tyto obory byly přednostně určeny pro žáky, kteří absolvovali 

zvláštní školy nebo ukončili základní školu v nižším než osmém ročníku. Z důvodu 

rozšíření učebních oborů došlo k vybudování vytápěného skleníku, rozšíření 

školního pozemku na 50 arů a školu tvořilo 5 učeben. Personál školy byl 

z původních sedmi zvýšen na 13 pedagogických pracovníků. Investice do rozvoje 

vzdělávání se v dlouhodobějším horizontu začaly jevit jako návratné, a proto 

rozšiřování spektra výuky našlo porozumění u vedení věznice Všehrdy, ale i na 

generálním ředitelství Vězeňské služby. Během let 1994-1996 došlo k rozšíření 

výuky o další tři učební obory zaměřené na oblast kovo, elektro a dřevozpracující. 

Konkrétně se jednalo o obory: strojírenská výroba, elektrotechnická výroba a 

zpracování dřeva. V roce 1994 byla ve věznici Všehrdy zřízena počítačová učebna a 

v roce 1998 také kovárna. V roce 1996 bylo generálním ředitelstvím Vězeňské 

služby rozhodnuto o odkoupení bývalé haly a.s. Preciosa. Tento objekt o rozloze 

3300m2 byl přestavěn na ucelený areál pro výuku 150 žáků v celkem šesti učebních 

oborech. Jedná se o již výše zmiňované učební obory elektrotechnická výroba, 

stavební výroba, zpracování dřeva, strojírenská výroba, provoz společného 

stravování (kuchař-číšník) a zemědělská výroba.60 Kromě učebních oborů je možné 

ve věznici Všehrdy navštěvovat vzdělávací kurzy, které se dělí na akreditované a 

neakreditované. „Mezi akreditované kurzy patří: stavební výroba, zpracování dřeva, 

60 Váňa, M. Střední odborné učiliště, učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby České republiky 
1983-1998. Pardubice: ARIS PrePress s.r.o., 1998, str. 102 - 109. 
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kovářský kurz, květinář-zelinář a strojírenská výroba. Mezi neakreditované kurzy 

patří: kurz výroby rozvaděčů, kurz elektroinstalačních prací, kurz malířských a 

natěračských prací, tepelné zpracování kovů, kurz techniky administrativních prací, 

hudebně dramatický kurz, keramický kurz, kurz reprografických technik a práce na 

PC."61 Vzdělávací kurzy trvají přibližně 5 měsíců. Učební obory i vzdělávací kurzy 

probíhají formou denního studia. Výuka trvá každý den sedm hodin. Výjimku tvoří 

kratší vzdělávací kurzy, které trvají tři měsíce, a výuka probíhá v dopoledních 

hodinách. Tyto kurzy navštěvují odsouzení, kteří jsou pracovně zařazeni.62 

V současné době mohou odsouzení ve věznici Všehrdy získat výuční list v sedmi 

dvouletých učebních oborech. K šesti již dříve zmiňovaným přibyl zatím poslední 

obor - malířské a natěračské práce. Ve věznici Všehrdy je umístěno přibližně 600-

620 odsouzených, z nichž ke dni 15. květen 2009 studuje 116 osob. Nejvíce 

obsazeny jsou obory stavební výroba a malířské a natěračské práce, nejméně obor 

sadovnické a květinářské práce. Odsouzení, kteří studují v uvedených oborech, se 

započítávají do procenta zaměstnanosti věznice. 

4.3.4 Uspokojování kulturních a duchovních potřeb odsouzených 

Odsouzení mohou uspokojovat své kulturní potřeby samostatně ve svém osobním 

volnu nebo v rámci kroužků pořádaných věznicí. Tyto kroužky jsou organizované, 

vedené vychovateli nebo speciálními pedagogy a jsou součástí již zmíněného 

programu zacházení. Aktivity programu zacházení se dělí na vzdělávací, zájmové, 

speciálně výchovné a pracovní. V rámci věznice funguje knihovna, kterou mohou 

odsouzení v přesně stanoveném čase navštěvovat. Naleznou zde beletrii, odbornou 

literaturu apod. Odborným garantem obsahu knihovny je speciální pedagog, který 

se na výběru knih a jiných medií podílí. Osobní volno odsouzených trvá přibližně tři 

hodiny denně. V této době je odsouzeným nabídnut program, který mohou, ale 

nemusí využít. Na druhou stranu kroužky organizované v rámci programu 

zacházení musí odsouzení navštěvovat pravidelně, o těchto kroužcích je veden 

podrobný zápis. Aby mohl nový kroužek vzniknout, musí speciální pedagog či 

vychovatel vypracovat tzv. projekt. V tomto projektu musí být zmíněn cíl daného 

61 Blíže viz. Fehér, J. Příčiny zvláštního přístupu učitele k výuce žáků v kontextu vězeňského 
prostředí. Ústí nad Labem, 2009, str. 10. 
62 Blíže viz. Váňa, M. 1998. Opak. cit. str. 102 - 109. 
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kroužku, obsah, metody a formy, frekvence a délka jednotlivých setkání a místo 

konání. Věznice Všehrdy nabízí odsouzeným velmi bohatý seznam kroužků a 

aktivit, které jsou všestranně zaměřeny. Množství a typy kroužků se mění 

s příchodem nových speciálních pedagogů či vychovatelů, kteří vymýšlejí nové 

aktivity dle svých schopností. V roce 2009 mohou odsouzení ve věznici Všehrdy 

docházet do těchto zájmových kroužků: zahradnický kroužek, šachový kroužek, 

výtvarné techniky, základy českého jazyka pro cizince, anglický jazyk, sportovní a 

míčové hry, stolní tenis, metodika kondičního posilování, soft tenis, sálová kopaná, 

nohejbal, stolní hry, modelářské práce, akvaristický kroužek, hudební kroužek, 

kroužek železničního modelářství a kroužek elektrotechnický.63 Ukázka projektu 

pro zájmový kroužek je v příloze č. 4. Přílohu č. 5 a č. 6 tvoří ukázky výrobků 

z modelářského kroužku. 

Také duchovní potřeby odsouzených by měly být přiměřeně uspokojovány. Účast 

církví a náboženských společností je ve věznici realizována v souladu s právními 

předpisy (ZVTOS, ŘVTOS) a vnitřním řádem věznice. Věznice umožňuje konat 

zpravidla v době pracovního klidu společné náboženské obřady odsouzených. Účast 

na náboženských obřadech je dobrovolná. Dobu konání společných náboženských 

obřadů vymezí vnitřní řád věznice. Církev se může podílet na naplňování účelu 

výkonu trestu zejména konáním bohoslužeb, individuálními rozhovory a 

pastoračními návštěvami, vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů, 

zajišťováním duchovní a náboženské literatury a zpěvníků, pořádáním přednášek a 

besed, popřípadě koncertů. Přílohou vnitřního řádu věznice je seznam 

registrovaných církví a náboženských společností ČR, které mohou být ve věznici 

zastoupeny. Tento seznam uvádím jako přílohu č. 7. Ve věznici Všehrdy jsou 

zastoupeny tyto církve a náboženské společnosti: Svědkové Jehovovi Chomutov, 

Římskokatolická církev, Československá husitská církev, Pravoslavná církev, 

Českobratrská církev evangelická a White Light I, o.s. Ústí nad Labem. 

4.3.5 Návštěvy, vycházky a korespondence 

Návštěvy a vycházky odsouzených se řídí přesnými pravidly, která jsou stanovena 

ve vnitřním řádu věznice, ale také v ZVTOS a v ŘVTOS. ZVTOS se o pravidlech 

63 Věznice Všehrdy. Přehled aktivit programu zacházení pro r. 2009. Všehrdy, 2008. 
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návštěv zmiňuje v sedmi bodech v paragrafu § 19. Cituji: „1) Odsouzený má právo 

přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu celkem 

3 hodiny během jednoho kalendářního měsíce. 2) Návštěvy probíhají zpravidla v 

místnostech k tomu určených. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části 

zdravotnického zařízení jsou možné jen tehdy, jestliže s tím ošetřující lékař s 

ohledem na zdravotní stav odsouzeného souhlasí. Je-li odsouzený umístěn ve 

zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná 

podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba se zdravotnickým zařízením. 3) 

Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit 

nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou 

zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 4) V zájmu nápravy 

odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu 

jiných než blízkých osob. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných 

případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. 

Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, 

nedohodnou-li se jinak. 5) Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy 

odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v 

prostorách k tomu určených. 6) Odsouzenému může ředitel věznice povolit v 

souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude 

ohrožen účel výkonu trestu. 7) Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu 

přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes 

upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice."64 Ve vnitřním řádu 

věznice Všehrdy jsou přesně vymezeny pojmy osoba blízká a osoba jiná než blízká, 

dále je zde řečeno, že „bližší časové určení plánované návštěvy na konkrétní den 

stanoví zpravidla příslušný vychovatel,"65 a také, že bližší kontakt návštěvy a 

odsouzeného může schválit pověřený zaměstnanec věznice. Všechny návštěvy jsou 

zaznamenány v Knize návštěv. 

Účelem vycházek je umožnit odsouzeným denní pobyt na čerstvém vzduchu a 

aktivní odpočinek. Vycházky se konají ve vycházkových prostorech věznice. Tyto 

prostory mohou být vybaveny stavebně technickým zabezpečením přiměřeným typu 

věznice. Každý odsouzený má nárok na jednu hodinu vycházek denně. Každá 

vycházka je uvedena v Knize předání a převzetí služby. Zde je uveden čas, počet 

64 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
65 Vnitřní řád věznice Všehrdy (2008), str. 10-11. 
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odsouzených, kteří vycházku využili apod. Doprovod dělá odsouzeným dozorce, 

který musí mít přehled o všech odsouzených. Cílem je zamezit nedovoleným 

stykům a možnosti přehozu nepovolených předmětů přes zdi věznice. První 

ubytovna ve věznici Všehrdy má vycházky od 19.00 do 20.00, druhá ubytovna od 

15.30 do 16.30, třetí od 14.30 do 15.30, čtvrtá od 16.30 do 17.30, pátá od 13.30 do 

14.30, šestá od 15.00 do 16.00 a osmá ubytovna má rozdělené vycházky na ranní a 

odpolední. Doba vycházek pro jednotlivé ubytovny se stanovuje na základě činnosti 

odsouzených - jsou-li zaměstnáni, studují či pouze navštěvují aktivity programu 

zacházení. 

Veškerá korespondence odsouzeného se eviduje v evidenční kartě a může být bez 

souhlasu odsouzeného zkontrolována pověřeným pracovníkem. Pro korespondenci 

odsouzených se na přístupném místě zřizují uzamykatelné schránky, do kterých ji 

odsouzení mohou vložit, pokud ji neodevzdají vychovateli. Schránky se vybírají 

denně v pracovních dnech. „Korespondence vedená v českém jazyce a cizojazyčná 

korespondence, kterou věznice může zkontrolovat vlastními prostředky, adresovaná 

odsouzenému se mu neprodleně předá, nezakládá-li její obsah podezření, že je 

připravován nebo páchán trestný čin." 66 Zvláštní formu korespondence tvoří přijetí 

balíčku. Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzeným počátkem nástupu výkonu 

trestu do věznice nebo převedením z výkonu vazby. Balíčky jsou zasílány zpravidla 

poštou, na základě vystavení tzv. „Potvrzení o právu na přijetí balíčku". Dle § 

24 ZVTOS „má odsouzený právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin 

a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do 

hmotnosti 5 kg. Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců Vězeňské služby. 

Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není 

dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní 

nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady 
rn 

odsouzeného." 

66 Ministerstvo spravedlnosti. Řád výkonu trestu odnětí svobody-vyhl. č. 345/1999 [online]. Praha: 
Ministerstvo spravedlnosti, 1999 [cit. 2009-05-18], Dostupný z WWW: 
http://www.vscr.cz/clankv/7cl id=560 
67 Zákon č. 169/ 1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 
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4.4 Zápis dozorového státního zástupce 

Zápis dozorového státního zástupce (dále jen zápis) je výsledkem prověrky ve 

věznici. Tato prověrka se opakuje pravidelně každý měsíc a jejím hlavním účelem 

je kontrola dodržování práv odsouzených. Zápis začíná stanovením aktuálního 

počtu odsouzených ve věznici Všehrdy v den prověrky, kdy je zvlášť stanoven 

počet odsouzených v oddělení s dozorem, dohledem a počet mladistvých. První 

částí prověrky je kontrola vnitřní diferenciace věznice, tedy zda jsou odsouzení 

umísťováni na odpovídajícím typu ubytovny. Dále probíhá kontrola odděleného 

umístění odsouzených na nástupním oddělení, možných obětí násilí a možných 

pachatelů násilí. Další bod, který může být zahrnut v zápisu, se týká naplňování 

účelu výkonu trestu. Dozorový státní zástupce má za úkol zjistit, zda nedochází 

k maření účelu výkonu trestu, a to především u pracovně zařazených odsouzených 

uvnitř věznice a dále i na pracovištích u soukromých firem mimo věznici. Další věc, 

kterou může dozorový státní zástupce kontrolovat, je jednací protokol stížností 

z hlediska včasného evidování a prošetřování stížností odsouzených. Dále také 

věnuje pozornost schránkám, které byly zřízeny pro odsouzené a jejich dotazy, 

žádosti, stížnosti. Kontroluje, zda výběry schránek probíhají řádně, nejlépe 

každodenně, a zdaje o jejich výběru vedena přesná dokumentace. Další bod se týká 

rozhovoru s ředitelem věznice. Dozorový státní zástupce kontroluje knihu, kde jsou 

evidovány žádosti odsouzených o rozhovor s ředitelem. Zjišťuje, kolik odsouzených 

této možnosti od poslední prověrky využilo a zda bylo jejich žádosti vyhověno a 

rozhovor se uskutečnil. Kontroluje také: evidenci doporučené korespondence 

odsouzených, mimořádné propouštění odsouzených (udělení milosti, rozhodnutí 

ministerstva spravedlnosti), výstupní oddělení v jednotlivých typech oddělení, 

evidenci kázeňských přestupků, zaměstnanost odsouzených, plnění zákonné 

povinnosti u nově umístěných odsouzených a příjem odsouzených, vyhodnocování 

programu zacházení ve stanovených termínech, řádné proškolení odsouzených o 

jejich právech a povinnostech, jednotlivé cely na uzavřeném oddělení, ubytovny 

odsouzených (hygienické prostory, kulturní místnosti, kuchyňky, kuřárny, sportovní 

prostory, světnice), dodržování základních práv odsouzených (vycházky, 

stravování, možnosti knihovny, realizace programu zacházení, hygiena, výměna 

osobního prádla, návštěvy, nákupy apod.), stav kuchyně, povinnost dbát na výchovu 
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mladistvých a jejich přípravu na budoucí povolání atd.68 Pokud dozorový státní 

zástupce zjistí při své prověrce určité nedostatky, je oprávněn dát řediteli věznice 

ústní či písemný termínovaný příkaz k odstranění zjištěného nedostatku a zajištění 

nápravy, s povinností informovat dozorového státního zástupce o nápravě. 

68 Státní zastupitelství. Zápis o prověrce dozorového státního zástupce. Česká Lípa: Státní 
zastupitelství, 2009. 
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Závěr 

Jak už bylo zmíněno v první a třetí kapitole, dozor nad správou vězeňství vykonává 

hned několik subjektů. Vnitřní kontrolu vykonává VS ČR a Ministerstvo 

spravedlnosti ČR, vnější kontrolu vykonává státní zastupitelství prostřednictvím 

pověřených dozorových státních zástupců a veřejný ochránce práv. Ve druhé 

kapitole jsem uvedla, jakými prameny práva jsou upravována práva odsouzených, a 

pomocí třetí kapitoly jsem odpověděla na otázku, které subjekty jsou nej důležitější 

z hlediska dodržování a naplňování práv odsouzených. Ve čtvrté kapitole jsem se 

potom věnovala vybrané věznici a naplňování konkrétních práv odsouzených v ní. 

Na závěr své práce zdůrazním hlavní problémy v českém vězeňství a pokusím se 

navrhnout, jakým způsobem by se tyto problémy daly řešit. Poté se zaměřím na 

věznici Všehrdy a faktický stav podmínek pro výkon trestu odnětí svobody. 

Hlavními problémy VS ČR v oblasti naplňování práv odsouzených jsou přeplněnost 

věznic, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nedostatek pracovních míst pro 

odsouzené ve VTOS a často velká vzdálenost zařízení pro VTOS od trvalého místa 

pobytu odsouzeného. Většina těchto problémů je zapříčiněna nedostatkem financí. 

Přeplněnost věznic by se neměla řešit rušením společenských místností, ale třeba 

snížením počtu udělování TOS. Na místo těchto trestů by bylo potřeba zavádět 

tresty alternativní (veřejně prospěšné práce, domácí vězení aj.) a dbát na jejich 

naplňování. Pokud by nastala situace, že by byl dostatek financí na výstavbu 

nových budov pro navýšení ubytovací kapacity v jednotlivých věznicích, byla by 

realizace těchto staveb logickým a nej jednodušším řešením. Otázka nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků a nedostatku personálu vůbec je spojena nejenom 

s problémem finančního rázu, ale také s nízkou společenskou prestiží pracovníků 

českého vězeňství a vysokou rizikovostí při výkonu povolání ve věznici. V případě 

tohoto problému je jediným východiskem dostatečná finanční motivace, která by 

zastínila i nedostatečnou prestiž zaměstnání ve vězeňství a bezpečnostní riziko 

spojené s výkonem povolání uvnitř věznice. Počet pracovních míst pro odsouzené 

lze zvyšovat, např.: prostřednictvím nabídky úlev na daních pro ty soukromé 

subjekty, které odsouzené zaměstnají, nebo zavedením či rozšířením vlastní výroby 

v rámci věznice. Průměrná zaměstnanost odsouzených ve VTOS se v současné době 

pohybuje kolem 60%, ale v některých věznicích se jedná o čísla daleko nižší. 

Posledním zmíněným problémem je často velká vzdálenost mezi věznicí, kde je 
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odsouzený umístěn a místem jeho trvalého pobytu či bydlištěm jeho příbuzných. 

Tento problém často vede k porušování práva odsouzených na respektování 

rodinného života. Na tento problém již dlouhou dobu upozorňuje ochránce 

veřejných práv, který vidí hlavní příčinu v rezervách nastavení systému vyřizování 

žádostí odsouzených o přemístění. Tyto žádosti jsou řediteli věznic často zamítány a 

to z důvodu již zmíněné přeplněnosti. Je to tedy pohyb v začarovaném kruhu, kde 

hlavní roli hrají finance. 

Ani věznice Všehrdy není výjimkou a většinou zmíněných problémů je postižena. 

Z důvodu omezeného počtu kvalifikovaných zaměstnanců je nucena upouštět od 

realizace některých programů, jako např.: od dlouhodobého programu speciální 

pedagogiky, který by odsouzeným zajistil lepší naplňování účelu výkonu trestu. 

V současné době je věznice Všehrdy jedinou věznicí pro mladistvé odsouzené 

(věznice v Opavě byla zrušena), a proto se problém přeplněnosti ještě více zdůraznil 

a je potřeba ho řešit. Své návrhy jsem již uvedla v odstavci o problémech českého 

vězeňství. Zaměstnanost odsouzených ve Všehrdech je v současné době skoro 72 

%, i přesto je potřeba zavést opatření, aby byl tento stav udržitelný dlouhodobě. 

Mám na mysli již výše zmíněnou možnost úlev na daních pro subjekty 

zaměstnávající odsouzené a rozšiřování vlastní výroby uvnitř věznice Všehrdy. 

Specifický problém se může vyskytnout při práci s mladistvými, kteří nejsou 

ochotni zapojovat se do aktivit PZ či sportovních aktivit a raději se věnují páchání 

násilí, vydírání nebo krádežím. Řešením tohoto problému by mohla být ještě 

intenzivnější pedagogicko-psychologická práce s mládeží. 
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Anotace 

Tato bakalářská práce řeší problematiku dodržování práv odsouzených ve výkonu 

trestu odnětí svobody. Popisuje, jakým způsobem jsou práva odsouzených upravena 

českou legislativou, a které subjekty se na naplňování práv odsouzených podílejí. 

Zároveň nastiňuje, jak jsou práva odsouzených naplňována v konkrétní věznici. 

Součástí práce jsou i návrhy na zlepšení podmínek pro dodržování práv 

odsouzených a zhodnocení platné právní úpravy. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with observance of rights of the condemned to the 

imprisonment. It describes how the rights of the imprisoned are formed in the Czech 

législation and which subjects are involved. Furthermore this thesis provides the 

way how the rights of the condemned to the imprisonment are fulfilled in the 

concrete prison. There are also presented some possible improvement suggestions 

of conditions of the imprisoned. Finally this thesis describes an eficiency of actual 

légal régulations. 
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Přídavek P 

Přídavek 01 

Eskorta Ob + Ve 

pondělí 11. květen 2009 
Zs Káva čikory, chléb, sýr, rama 2ks, jablko 

Ns Káva čikory, chléb, sýr, rama 2ks, jablko 

Ms Káva čikory, chléb, sýr, rama 2ks, jablko 

D2 Káva čikory, veka 1/2ks, krúti maso, máslo 2ks, jablko 

D9 Čaj dia, chléb 50g, krůtí maso, máslo 2ks, jablko 

Zs Polévka hráškový krém, vepřová játra na cibulce 100g, rýže, nápoj 

Ns Polévka hráškový krém, vepřová játra na cibulce 100g, rýže, nápoj 

Ms Polévka hrášková, kuřecí maso na paprice 100g, rýže, nápoj 

D2 Polévka hrášková, kuřecí maso na paprice 100g, rýže, nápoj 

D9 Polévka hrášková, vepřová játra na cibulce 100g, rýže, čaj dia 

Zs Špagety s kečupem a sýrem, nápoj 

Ns Špagety s kečupem a sýrem, nápoj 

Ms Špagety s kečupem a sýrem, nápoj 

D2 Špagety po italsku, nápoj 

D9 Špagety po italsku, čaj dia 

Zs Paštika, rohlík 1 ks, ředkvičky 

09 Salám šunkový, jablko 

D2 Veka 1/2ks, mléko 0,51, jogurt 

D9 Chléb 50g, mléko 0,51, paštika 

Zs Chléb, paštika 

Ns Chléb, paštika 

Zs Chléb, vepřové ve vl. šťávě, oplatka 

Ns Chléb, vepřové ve vl. šťávě, oplatka 

P01M Mléko 0,51 

úterý 12. květen 2009 
Zs Čaj, chléb, paštika, citron 

Ns Čaj, chléb, paštika, citron 

Ms Čaj, chléb, sardinky v oleji, citron 

D2 Čaj, veka 1/2ks, párek 2nož., máslo 2ks, pomeranč 

D9 Čaj, chléb SOg, párek 2nož., máslo 2ks, pomeranč 

Zs Polévka hov. se zel. svitkem, hovězí na houbách 100g, BK, nápoj 

Ns Polévka hov. se zel. svitkem, hovězí na houbách 100g, BK, nápoj 

Ms Polévka hov. se zel. svítkem, hovězí na houbách 100g, BK, nápoj 

D2 Polévka hov. s těstovinou, hovězi na houbách 100g, BK, nápoj 

D9 Polévka hov. s těstovinou, hovězí na houbách 100g, BK, čaj dia 

Zs Rybi file pečené, bram. kaše, okurka, nápoj 

Ns Rybi file pečené, bram. kaše, okurka, nápoj 

Ms Rybí file pečené, bram. kaše, okurka, nápoj 

D2 Rybi file pečené, bram. kaše, okurka, nápoj 

D9 Rybí file pečené, bram. kaše, okurka dia, čaj dia 

Zs Sýr, rohlík 1 ks 

D9 Grapefruit 

D2 Mléko 0,51, veka 1/2ks, sýr 

D9 Mléko 0,51, chléb 50g, sýr 

Zs Chléb, salám 

Ns Chléb, salám 

Zs Chléb, salám, sýr 

Ns Chléb, salám, sýr 

P01M Mléko 0,5! 

P01E Voda balená 

Zs Baliček eskortni 



Příloha č. 3 

Minimální sortiment zboží vězeňské prodejny 
(podle § 23 odst. 2 ZVTOS) 

Potraviny, pochutiny, nápoje 

pečivo (např.: chléb, rohlíky, záviny, bábovky, vánočky) 
- trvanlivé pečivo (např.: slané tyčinky, piškoty, oplatky) 

cukrovinky (např.: řezy, žvýkačky, čokolády, bonbóny, zmrzlinářské 
výrobky) 
trvanlivé salámy a uzeniny, pomazánky, paštiky a konzervy (např.: 
kompoty) 
pochutiny (např.: hořčice, kečup, sůl, cukr, koření, sladidlo, med) 
ovesné vločky, těstoviny, rýže nevyžadující další tepelnou úpravu 
mléčné výrobky (např.: mléko, jogurty, sýry, máslo) 

- instantní potraviny (např.: polévky, mléko, smetana, kakao, nápoje, 
kávovinové směsi) 

- nápoje, čaj, káva, vitaminy 
sezónní zelenina a ovoce (např.: rajčata, papriky, okurky, kedlubny, 
mrkev, jablka, pomeranče, citróny, banány, hroznové víno) 

Drogistické a průmyslové zboží 

- toaletní potřeby (např.: hřeben, kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, 
šampon, kondicionér, prostředky na holení, pleťové krémy a mléka, 
opalovací a ochranné krémy, pouzdro na mýdlo, pouzdro na kartáček 
na zuby, zrcátko) 

- hygienické potřeby (např.: toaletní papír, ubrousky, kapesníky, vata, 
prezervativy) 

- tabákové výrobky a kuřácké potřeby (např.: cigarety, tabák, doutníky, 
cigaretové dutinky, cigaretové papírky, tabatěrka, zápalky, zapalovače) 

- prostředky k vedení korespondence (např.: dopisní papír, obálky, 
pohlednice, poštovní známky, telefonní karty, pryž, ořezávátko, psací 
potřeby) 

Zboží na základě předchozí objednávky 

Na základě předchozí objednávky ve vězeňské prodejně je možno 
zakoupit i další zboží, které se od výše uvedené nabídky zásadním 
způsobem neodchyluje (např.: ovoce nebo zeleninu, květiny, bonboniéru, 
různá dárková balení potravin, cukrovinek, kosmetiky nebo hraček), 
jídelní potřeby (např.: polévkovou lžíci, čajovou lžíci, příbor, hrneček na 
nápoje), společenské hry, tiskoviny, spodní prádlo (např.: ponožky, slipy, 
trenýrky, kalhotky, podprsenky, punčochové kalhoty). 
Po předchozím povolení pověřeného zaměstnance lze dále zakoupit 
spotřební elektroniku včetně náhradních zdrojů, jazykové učebnice, CD 
nosiče se vzdělávacím obsahem nebo malířské potřeby a pomůcky. 



Příloha č. 4 

PROGRAM ZACHÁZENÍ S MLADISTVÝMI VĚZNI 
(na období 6 týdnů v měsících červenci a srpnu 2008 - letní prázdniny) 

Souhrnný název aktivity: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

1. týden 
Cíl: Naučit se pozitivně vnímat sám sebe i své okolí. 
Forma: Práce se skupinou mladistvých vězňů. 
Frekvence setkání: 1 x týdně (čtvrtek) 2 vyučovací hodiny. 
Obsah aktivity: pedagogická promluva, rozcvičení, vitaminy, minerály, hry, kondiční 

cvičení, rozvoj manuálních dovedností mladistvých, deník 
Materiál a prostředky: AV technika, karimatky, literatura atd. 
Místo setkání: SVP terapeutická místnost 

2. týden 
Cíl: Pomoc při vyrovnávání se s vnitřními konflitky. 
Forma: Práce se skupinou mladistvých vězňů, individuální pohovory. 
Frekvence setkání: 1 x týdně (čtvrtek) 2 vyučovací hodiny. 
Obsah aktivity: pedagogická promluva, zpěv manter, ovoce, zelenina x lidské orgány, 

komunikace, hry, stolní tenis, relaxační cvičení, deník. 
Materiál a prostředky: AV technika, karimatky, literatura atd. 
Místo setkání: SVP terapeutická místnost 

3. týden 
Cíl: Navodit stav optimismu a zvládat zátěžové stavy. 
Forma: Práce se skupinou mladistvých vězňů. 
Frekvence setkání: 1 x týdně (čtvrtek) 2 vyučovací hodiny. 
Obsah aktivity: pedagogická promluva, cviky na páteř a klouby, smyslové vnímání, 

smích, hry, prostředí a elektronika, zdravé spaní, relaxační cvičení, 
deník 

Materiál a prostředky: AV technika, karimatky, literatura atd. 
Místo setkání: SVP terapeutická místnost 

4. týden 
Cíl: Učit se koncentrovat na aktuální osobní problémy a adekvátně je řešit. 
Forma: Práce se skupinou mladistvých vězňů. 
Frekvence setkání: 1 x týdně (čtvrtek) 2 vyučovací hodiny. 
Obsah aktivity: pedagogická promluva, rozcvička - čínská cvičení, byliny - význam 

pro zdraví, hry, kondiční cvičení, úvod do reflexní terapie, empatická 
cvičení, zpěv manter, relaxační cvičení, deník 

Materiál a prostředky: AV technika, karimatky, literatura atd. 
Místo setkání: SVP terapeutická místnost 

5. týden 
Cíl: Vytvářet, posilovat, ovlivňovat rozumový a emoční potenciál 

mladistvých. 
Forma: Práce se skupinou mladistvých vězňů. 
Frekvence setkání: 1 x týdně (čtvrtek) 2 vyučovací hodiny. 
Obsah aktivity: pedagogická promluva, protahovací cviky na pružnost, včelí produkty, 

komunikace, 
hry, mantry - zpěv, akupresurní body na imunitu, stolní tenis, relaxační 

cvičení, deník. 
Materiál a prostředky: AV technika, karimatky, literatura atd. 
Místo setkání: SVP terapeutická místnost 

6. týden 
Cíl: Rozšiřovat duševní i duchovní obzor. 



t . ° b s a h : Pedagogická promluva, cviky na zlepšení zraku a sluchu vč reflevní 

sasr -íkoh"výuku' * k»di£"' vzsftšgz™ 
Pozn. ostatní zůstává jako v předchozích týdnech. 
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