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Změny výkonu vazby a trestu odnětí svobody od 1. 1. 2014 
 
Úvodem 

Senát Parlamentu České republiky dne 21. srpna 2013 na své 12. schůzi usnesením č. 281 
schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela“), který s účinností od 1. ledna 2014 přináší 
významné změny týkající se výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Příslušnou novelu dne 
28. srpna 2013 podepsal prezident republiky. Vzhledem k tomu, že jsme novelu v průběhu 
legislativního procesu opakovaně připomínkovali, považujeme za vhodné zaváděné změny přiblížit 
a podrobit je kritice. Nebudeme se blíže zabývat změnami, které představují spíše legislativně 
technické upřesnění, ale zaměříme se na změny, které více či méně ovlivní pobyt obviněných a 
odsouzených v českých věznicích.  
 
Na úvod je vhodné uvést, že kromě některých zásadnějších změn dosavadní právní úpravy 
přistoupil zákonodárce také pouze k určitým zpřesněním (např. u řízení o kázeňských 
přestupcích), přesunu některých práv a povinností z prováděcích vyhlášek1 do předmětných 
zákonů2, neboť podle ustanovení čl. 4 Listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti 
ukládány pouze na základě zákona. Tak tomu je např. u povinnosti dodržovat zákaz kouření v 
místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví nekuřáků nebo z protipožárních důvodů 
ředitelem věznice zakázáno, či u povinnosti během osmihodinové doby určené ke spánku 
dodržovat noční klid. 
 

Výkon vazby 

 
Informovanost obviněných o jejich právech a povinnostech 

K zlepšení informovanosti obviněných o jejich právech a povinnostech by měla přispět nově 
stanovená povinnost Vězeňské služby předat každému obviněnému při nástupu do vazby písemné 
vyhotovení seznámení s právy a povinnostmi (srov. § 5 odst. 2 ZVV). V případě cizinců je nutné 
písemné vyhotovení seznámení s právy a povinnostmi předat obviněnému v jazyce státu, jehož je 
občanem, nebo v jazyce, kterému rozumí. Tato úprava je zároveň v souladu s bodem 15.2 a 30.1 
a 2 doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec (2006) 2 k Evropským vězeňským pravidlům 
(dále jen „EVP“), podle nichž při příjmu, a kdykoli je to nutné i později, musí být všichni vězni 
informováni písemně i ústně v jazyce, kterému rozumějí, o předpisech upravujících vězeňskou 
kázeň a o svých právech a povinnostech ve věznici, přičemž jim musí být dovoleno mít v držení 
písemnou verzi poskytnutých informací. 
 
Rozšíření poučovací povinnosti na písemné vyhotovení seznámení s právy a povinnostmi vítáme, 
neboť během monitorovacích návštěv vazebních věznic, které jsme uskutečnili na podzim 2012, 
vyplynulo, že míra informovanosti obviněných v jednotlivých věznicích je rozdílná s tím, že 

                                                           
1
 Vyhláška MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŘVV“), a 

vyhláška MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ŘVT“). 
2
 Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVV“), a zákon č. 169/1999 Sb., o 

výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVT“).  
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v některých z nich byla na velmi špatné úrovni. V této souvislosti však zdůrazňujeme, že při 
seznamování každého obviněného s jeho právy a povinnostmi je dle našeho názoru také třeba 
přihlédnout k jeho intelektuálním schopnostem tak, aby bylo prokazatelné, že poskytnutým 
informacím skutečně porozuměl. 
 
Umisťování obviněných 

Z hlediska umisťování obviněných je podstatné, že dochází k novelizaci ustanovení § 7 ZVV, která 
zmírňuje obligatorní oddělené umisťování určitých kategorií obviněných, což v praxi činilo jisté 
obtíže. Toto ustanovení bylo příliš svazující, jak nám potvrdili i ředitelé vazebních věznic, které 
jsme v rámci monitoringu navštívili. V praxi totiž poměrně často nastávají situace, kdy jsou někteří 
obvinění umístěni na cele samostatně, aniž by o to požádali a měli tudíž o takovou izolaci zájem. 
Umístění na cele samostatně bez žádosti či souhlasu tak obviněný může oprávněně vnímat jako 
samovazbu, která v podmínkách výkonu vazby představuje nejpřísnější kázeňský trest.3  
Omezení, která ukládá ustanovení § 7 odst. 1 ZVV má podle současné úpravy také negativní 
dopad na možnost účasti obviněných na volnočasových aktivitách, kdy navíc při kapacitní 
přetíženosti věznic se nedaří zajistit jejich pravidelná realizace. 
 
Výše uvedené problémy by mohla částečně řešit nová úprava, podle níž se budou odděleně 
umisťovat následující skupiny obviněných pouze tehdy, nebudou-li tomu bránit jiné okolnosti: 
a) obvinění, kteří jsou stíháni pro některý z trestných činů uvedených v § 88 odst. 4 trestního 
zákoníku, od ostatních obviněných, 
b) obvinění, kteří jsou stíháni pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, a obvinění, kteří nebyli dříve 
odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, od ostatních obviněných, 
c) obvinění, kteří jsou ve vazbě z důvodů uvedených v § 350c trestního řádu, od ostatních 
obviněných. 
 
Tato změna se též dotkne možnosti obviněných účasti na volnočasových aktivitách a vycházkách, 
neboť se ustanovení § 7 ZVV v těchto případech použije analogicky. V určitých případech se tak 
budou moci realizovat společné volnočasové aktivity a vycházky uvedených kategorií obviněných 
s ostatními. Vždy je dle našeho názoru třeba přihlédnout k účelu toho kterého odděleného 
umístění, a pokud slouží k ochraně obviněného, nemělo by mu být v žádném případě na újmu 
(např. v podobě nedobrovolné dlouhodobé izolace).  
 
Kromě toho se novelizuje i § 19 odst. 1 ZVV upravující pracovní zařazení obviněných, kdy se ruší 
analogická aplikace ustanovení § 7 ZVV pro zaměstnávání obviněných. 
 
V oblasti umisťování obviněných dále novela počítá s tím, že se obviněný umísťuje do oddělení 
výkonu vazby se zmírněným režimem, pokud tím nebude ohrožen účel vazby nebo nebrání-li tomu 
jiné okolnosti (§ 8 odst. 1 ZVV). Upřednostnění výkonu vazby v oddělení se zmírněným režimem 
vítáme. Úpravu, kdy by obviněný měl zákonný nárok na umístění na toto oddělení, nebrání-li tomu 
závažné důvody nebo koluze, jsme též doporučovali v naší zprávě z monitorovacích návštěv 
vazebních věznic v roce 2012. 
 
Vybavenost cel obviněných 

Za účelem ochrany osobních věcí obviněných bude muset mít každý obviněný na cele k dispozici 
uzamykatelnou skříňku (viz § 9 ZVV). Uzamykatelné skříňky na celách přitom nejsou žádnou 
novinkou, neboť podle § 17 odst. 1 ŘVT se každému odsouzenému poskytne k uložení osobních 
věcí uzamykatelná skříňka. Není proto důvodu, aby si obvinění nemohli uložit své osobní věci 
v uzamykatelné skříňce tak, jak již nyní mohou odsouzení. 
 

                                                           
3
 Kázeňský trest umístění do samovazby lze přitom podle § 22 odst. 2 písm. e) ZVV uložit nejdéle na dobu 10 dní a 

v případě mladistvých podle § 26 odst. 4 ZVV nejdéle na dobu 5 dní. 
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Přístup k telefonu 

Novela také počítá se změnou přístupu obviněných k telefonu. Podle současné úpravy se 
obviněným, kteří se nenacházejí v koluzní vazbě, umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou 
blízkou pouze v odůvodněných případech. Novela však zavádí v podstatě režim opačný, kdy se 
těmto obviněným umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou zpravidla. Zákonodárce 
sice ponechal jistý prostor uvážení pro Vězeňskou službu, pokud jde o neumožnění použití 
telefonu ke kontaktu s osobou blízkou, nicméně by dle našeho názoru mělo docházet k odepření 
přístupu k telefonu zcela výjimečně, například budou-li dány závažné bezpečnostní důvody.  
 
Přijatou změnu vítáme, neboť v návaznosti na námi provedený monitoring vazebních věznic jsme 
v rámci uplatněných připomínek doporučovali, aby obvinění, kteří se nenacházejí v koluzní vazbě, 
měli právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou vždy. Omezení tohoto práva jen na 
„odůvodněné případy“ není dle našeho názoru nijak ospravedlněno (např. bezpečnostními riziky) a 
jak se ukázalo během monitorovacích návštěv, může bránit v udržování pravidelného kontaktu 
s blízkými osobami. V této souvislosti považujeme za vhodné uvést, že požadavek na zaručení 
pravidelného přístupu obviněným a odsouzeným k telefonu vznesl též Výbor pro zabránění mučení 
a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) opakovaně ve svých zprávách 
z návštěv České republiky. Zároveň poukázal na to, že v mnoha evropských zemích mají vězni 
zajištěn pravidelný přístup k telefonu bez povolovacího režimu.4  
 
Novela rovněž zavádí právo obviněného na použití telefonu ke kontaktu se svým obhájcem nebo 
advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci s tím, že pokud obviněný nemá finanční 
prostředky, umožní mu věznice první telefonický kontakt na své náklady (§ 13a odst. 3 ZVV). 
Výslovné zakotvení tohoto práva vítáme, neboť opačný postup by fakticky znamenal bránění v 
účinné realizaci práva na právní pomoc.5  
 
K náležité realizaci práva na obhajobu nepochybně přispěje též nová povinnost, aby v případě 
nemajetných obviněných docházelo k odesílání korespondence adresované obhájci na náklady 
věznice. Totéž platí i v případě, jeli adresátem státní orgán České republiky, diplomatická mise, 
konzulární úřad cizího státu nebo mezinárodní organizace, která je podle mezinárodní úmluvy, jíž 
je Česká republika vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. 
 
Návštěvy obviněných 

V rámci udržování partnerských vztahů je třeba uvítat, že v odůvodněných případech může ředitel 
věznice umožnit uskutečnění návštěvy bez sluchové, popřípadě i zrakové kontroly (§ 14 odst. 4 
ZVV). Tato možnost je v případě odsouzených již v současné době zakotvena (srov. § 19 odst. 5 
ZVT). 
 
Náklady spojené s poskytováním zdravotní péče u cizinců 

Vyslovujeme znepokojení nad úpravou hrazení nákladů spojených na poskytování zdravotní péče 
nepojištěným cizincům. Podle nového ustanovení § 18 odst. 4 ZVV se náklady na zdravotní služby 
poskytované obviněnému, který není pojištěncem podle zákona upravujícího veřejné zdravotní 
pojištění a který nemůže náklady hradit z vlastních prostředků uložených ve věznici, hradí 
v rozsahu nákladů souvisejících s poskytnutím neodkladné a akutní zdravotní péče a u cizinců 
v rozsahu nákladů podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky Vězeňská 
služba z prostředků státního rozpočtu, pokud úhrada nákladů není zajištěna jinak; to platí i 
v případě, že obviněný nemůže uhradit náklady na zdravotní služby provedené v zájmu zachování 

                                                           
4
 Srov. bod 71 zprávy CPT z návštěvy ČR v roce 1997, CPT/Inf (99) 7, bod 96 zprávy CPT z návštěvy ČR v roce 2002, 

CPT/Inf (2004) 4, bod 88 zprávy CPT z návštěvy ČR v roce 2006, CPT/Inf (2007) 32. 
5
 K tomu srov. zejm. čl. 40 odst. 3 LPS, podle něhož obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě 

obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce, což nepochybně zahrnuje i možnost včas oslovit svého 
obhájce za účelem konzultace a přípravy obhajoby. 
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jeho zdravotního stavu nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo ze 
státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána.  
 
Na základě citovaného ustanovení se tedy předpokládá, že se obviněným cizincům, kteří nejsou 
pojištěni, poskytuje zdravotní péče ve stejném rozsahu jako nepojištěným cizincům zajištěným 
podle § 176 až § 176b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, tedy pouze neodkladná zdravotní péče. Z hlediska přístupu a rozsahu 
poskytované zdravotní péče považujeme takovou úpravu ve vztahu k cizincům za diskriminační, 
neboť někteří cizinci z důvodu svého právního postavení nemohou být v České republice účastni 
veřejného zdravotního pojištění (srov. kritéria stanovená v ust. § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Taková úprava je rovněž 
v rozporu s bodem 40.3 EVP, podle něhož vězni musí mít přístup ke zdravotnickým službám 
dostupným v zemi bez diskriminace z důvodu jejich právního postavení. 
 
V této souvislosti považujeme za nutné zdůraznit obecnou zásadu CPT, že vězni mají nárok na 
stejnou úroveň zdravotní péče, jaká je poskytována ostatním občanům.6 Tato zásada je 
neodmyslitelnou součástí základních práv jednotlivce. Považujeme za nepřípustné, aby se na 
nepojištěné cizince nevztahoval požadavek CPT na rovnocennost péče (equivalence of care).  
 
Dále považujeme za nutné reagovat na poznámku uvedenou v důvodové zprávě k novele týkající 
se výše měsíčních nákladů na léčení HIV pozitivního pacienta, kterou v kontextu celého problému 
vnímáme jako neetickou. V souladu s požadavky CPT7, pokud jde o vězněné osoby trpící 
závažnými přenosnými chorobami, zastáváme názor, že bez ohledu na ekonomické obtíže, kterým 
je nutno čelit v tom kterém čase, sebou samotný akt zbavení osobní svobody vždy nese povinnost 
řádné péče, která si vyžaduje účinné metody prevence, vyšetřování a léčby. Dodržení této 
povinnosti ze strany veřejných orgánů je o to důležitější, když jde o péči požadovanou k léčení 
životu nebezpečných nemocí. Používání nejnovějších metod pro vyšetření, pravidelné podávání 
léků a souvisejících prostředků, dostupnost personálu zajišťujícího podávání předepsaných léků ve 
správných dávkách a správných časových intervalech a poskytnutí zvláštní diety v potřebných 
případech, představují základní prvky účinné strategie boje s přenosnými nemocemi (jako jsou 
zejm. tuberkulosa, hepatitida, HIV/AIDS) a poskytují patřičnou péči vězňům, kteří ji potřebují. 
Nerespektování těchto požadavků nejenže ohrožuje zdraví či dokonce život takto nemocných 
vězňů, ale může vést k vystavení zvýšenému riziku nákazy přenosnou nemocí ostatní vězně a 
vězeňský personál. Omezování zdravotní péče z důvodu ekonomických těžkostí je dle našeho 
názoru nepřípustné. 
 
Výkon vazby u těžce zdravotně postižených osob 

V ustanovení § 18 odst. 9 ZVV se nově výslovně stanoví, že obviněný s těžkým zdravotním 
postižením má právo na zajištění přiměřených podmínek umožňujících důstojný výkon vazby. Pro 
odsouzené nalezneme analogickou úpravu v ustanovení § 16 odst. 6 ZVT. Zvláštní přístup 
k osobám se zdravotním postižením, které vykonávají výkon vazby nebo trestu odnětí svobody, 
vyplývá právě z práva těchto osob na zachování lidské důstojnosti při omezení na osobní svobodě 
formou vazby nebo trestu odnětí svobody. V závislosti na konkrétních okolnostech individuálního 
případu a materiálně technickém vybavení věznic bude tak třeba v některých případech přistoupit 
k určitým modifikacím výkonu vazby či trestu. Především u tělesně postižených osob bude nutné 
přistoupit k adaptaci běžných podmínek, např. vytvořit bezbariérové vstupy v prostorách věznice 
apod.  
 
V této souvislosti je vhodné zmínit, že Evropský soud pro lidská práva se ve své judikatuře 
nejednou zabýval případy, kdy podmínky s ohledem na potřeby osoby se zdravotním postižením 

                                                           
6
 K tomu srov. 3. obecnou zprávu CPT [CPT /Inf (98) 12 odstavec 30 až 77] zabývající se problematikou zdravotnických 

služeb ve věznicích. 
7
 Srov. odstavec 31 11. obecné zprávy CPT [CPT/Inf (2001) 16]. 
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neodpovídaly požadavkům na důstojný výkon vazby či trestu odnětí svobody a shledal porušení 
čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.8  
 
Ochrana práv a oprávněných zájmů obviněných 

Novela také přináší zpřesnění mechanismů upravujících ochranu práv a oprávněných zájmů 
obviněných. Po vzoru úpravy v případě výkonu trestu odnětí svobody se výslovně stanoví, že 
Ředitel věznice určí okruh zaměstnanců Vězeňské služby pověřených přebíráním a odesíláním 
stížností a žádostí a jejich evidencí; vytvoří takové podmínky pro podávání stížností a žádostí 
obviněných, aby bylo vyloučeno, že s nimi budou zacházet jiné než oprávněné osoby (viz § 20 
ZVV). Upravuje se také právo obviněných na rozmluvu se státním zástupcem, soudcem nebo 
orgánem, který provádí kontrolu věznice. Vězeňská služba je přitom povinna bez zbytečného 
odkladu vyrozumět tyto osoby o žádosti obviněného o rozmluvu a na jejich pokyn takovou 
rozmluvu ve věznici umožnit. Zaměstnanci Vězeňské služby bez zbytečného odkladu vyrozumí též 
ředitele věznice nebo jeho zástupce o žádosti obviněného o rozmluvu. Rozmluva s ředitelem 
věznice nebo s jeho zástupcem musí být umožněna vždy bez zbytečného odkladu. Obviněný má 
právo na poskytování právní pomoci jeho obhájcem nebo advokátem, který obviněného zastupuje 
v jiné věci, vést s ním korespondenci a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. 
 

Výkon trestu odnětí svobody 

 
Účel trestu odnětí svobody 

V ustanovení § 1 odst. 2 ZVT se novým způsobem formuluje účel trestu, kterým je prostředky 
stanovenými tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého 
kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit 
společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti. 
 
Informování odsouzených o jejich právech a povinnostech 

Stejně jako v případě obviněných se odsouzeným po seznámení s právy a povinnostmi ve výkonu 
trestu odnětí svobody předá písemné vyhotovení takového seznámení (§ 6 odst. 2 ZVT), přičemž 
v případě cizinců je třeba takové písemné vyhotovení seznámení předat v mateřském jazyce, resp. 
v jazyce, kterému rozumí.  
 
Umisťování odsouzených 

K zvýšení bezpečnosti by mělo přispět opatření spočívající v tom, že se odděleně budou zpravidla 
umisťovat nebezpeční odsouzení podle § 72a ZVT. V návaznosti na toto opatření novela také 
upravuje výkon trestu odnětí svobody u této kategorie odsouzených. 
 
Uzamykatelné skříňky 

V souvislosti s uzamykatelnými skříňkami (§ 16 odst. 3 ZVT) vzniká odsouzeným nová povinnost. 
Pokud si totiž odsouzený své osobní věci uzamyká v uzamykatelné skříňce, je podle § 28 odst. 2 
písm. b) ZVT povinen předat náhradní klíč od této skříňky ředitelem věznice pověřenému 
zaměstnanci Vězeňské služby. Dle důvodové zprávy k novele je tato povinnost zavedena na 
základě praxe Vězeňské služby, neboť v době realizace generálních nebo dílčích prohlídek, kdy se 
provádí prohlídka celého objektu včetně uzamykatelných skříněk odsouzených, je třeba zajistit 
přístup též k těmto prostorám v době nepřítomnosti odsouzených (např. z důvodu jejich eskorty, 
docházky do zaměstnání či školy apod.). 
 

                                                           
8
 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 10. 7. 2001, věc Price proti Spojenému království, stížnost č. 33394/96 nebo 

rozsudek ESLP ze dne 24. 10. 2006, věc Vincent proti Francii, stížnost č. 6253/03. 
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Zrušení sociálního kapesného 

Zvláště znepokojeni jsme zrušením sociálního kapesného ve výši 100 Kč/měsíc a nahrazením 
balíčkem, který obsahuje základní osobní potřeby (§ 16 odst. 8 ZVT). Důvodová zpráva 
k uvedenému ustanovení poznamenává, že jsou velmi často zaznamenávány případy, kdy 
odsouzený po obdržení sociálního kapesného použije finanční prostředky na nákup jiného zboží 
(např. tabákové výrobky) a požaduje dodání hygienických potřeb Vězeňskou službou nebo 
neprovádí hygienu. Účelem sociálního kapesného ovšem není poskytnout nemajetným 
odsouzeným finanční prostředky na nákup nezbytných hygienických prostředků, ale poskytnout jim 
alespoň minimální ekonomický standard, v němž mohou realizovat svou svobodnou volbu a krýt 
drobné náklady na každodenní potřeby, jakými jsou například potřeby pro psaní dopisů v zájmu 
udržování sociálních kontaktů s osobami na svobodě, doplatky na léky a regulační poplatky či 
nákup drobného zboží. 
 
Zrušením sociálního kapesného dle našeho názoru dojde k nepřijatelnému zhoršení postavení 
sociálně slabých odsouzených. Ti se ocitnou zcela bez finančních prostředků bez nároku na 
jakékoli sociální dávky, neboť výkon vazby nebo trestu odnětí svobody je překážkou, aby daná 
osoba mohla být uznána za osobu v hmotné nouzi. Jak vyplývá z písemných podnětů 
adresovaných ČHV, tyto změny velmi negativně vnímají i sami odsouzení, kteří mají obavy 
z nepokojů, vydírání slabších apod. 
 
Vzhledem k tomu, že přijetím navrhované změny dojde k nárůstu počtu odsouzených, kteří 
nebudou disponovat nezbytnými finančními prostředky na úhradu regulačních poplatků, obáváme 
se rozšíření praxe, kdy těmto odsouzeným bude poskytována zdravotní péče pouze v omezeném 
rozsahu, tzv. neodkladná zdravotní péče či nutná k záchraně života. Novela výslovně stanoví 
povinnost odsouzených hradit regulační poplatky [§ 28 odst. 2 písm. g) ZVT]. Zvýší se tedy počet 
odsouzených, pro něž úhrada regulačního poplatku bude představovat okolnost zabraňující 
v přístupu k péči hrazené ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod z veřejného 
zdravotního pojištění, tj. která není život zachraňující, ale která má za cíl zlepšit nebo zachovat 
zdravotní stav odsouzeného. 
 
Právo na poskytování sociálních služeb 

Vítáme explicitní zakotvení povinnosti pro Sociální pracovníky věznic, aby zajišťovali odsouzeným 
právo na poskytování sociálního poradenství, pomoci a podpory v rozsahu stanoveném zákonem 
upravujícím poskytování sociálních služeb (§ 16 odst. 10 ZVT). To především z toho důvodu, že se 
ve stížnostech a podnětech odsouzených, s nimiž se na nás obracejí, nezřídka objevují i stížnosti 
na sociální pracovníky, kteří jim neposkytují potřebnou pomoc a podporu představující jejich náplň 
práce. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se přitom 
zajišťuje právo na poskytnutí sociálních služeb všem osobám. 
 
Odesílání korespondence 

Novela nově stanoví, že korespondence odsouzeného, který nemá žádné finanční prostředky, 
adresovaná orgánům uvedeným v odstavci 3 se odešle na náklady věznice (§ 17 odst. 5 ZVT). 
Mezi orgány uvedené v odstavci 3 patří státní orgány České republiky, diplomatická mise, 
konzulární úřad cizího státu a mezinárodní organizace, která podle mezinárodní úmluvy, jíž je 
Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. 
Tuto změnu rovněž vítáme, neboť z našich zkušeností plyne, že nedostatek finančních prostředků 
odsouzeným nezřídka brání v možnosti účinně uplatňovat svá práva, resp. využít mechanismů 
sloužících k ochraně jejich práv. 
 
Přístup k telefonu 

Také v případě odsouzených se liberalizuje režim spojený s přístupem k telefonu. Opouští se 
omezení pouze na odůvodněné případy a napříště se odsouzeným garantuje právo na použití 
telefonu ke kontaktu s osobou blízkou v době vymezené vnitřním řádem věznice (§ 18 odst. 1 
ZVT). Toto právo lze přitom omezit pouze v odůvodněných případech, zejména je-li to nutné 
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k ochraně bezpečnosti nebo práv jiných osob. V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se dodává, 
že ve věznicích stejného typu bude doba vymezená vnitřním řádem věznice, ve které bude možné 
telefonovat, stanovena identicky, aby byla vyloučena možnost rozdílné míry uplatnění tohoto práva 
u odsouzených vykonávajících trest odnětí svobody ve věznicích stejného typu. 
 
Nový odst. 2 § 18 ZVT dále zaručuje právo odsouzeného na použití telefonu v době vymezené 
vnitřním řádem věznice ke kontaktu se svým obhájcem nebo advokátem, který odsouzeného 
zastupuje v jiné věci. Tuto úpravu s ohledem na výše uvedené argumenty vítáme. 
 
Přijímání balíčků 

Zpřesňuje se režim spojený s přijímáním balíčků, a to zejména v tom směru, odkdy počíná běžet 
lhůta spojená s nárokem na přijetí balíčku. Nejednoznačná formulace totiž v současné době v praxi 
činí jisté problémy. Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a 
věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Právo na přijetí balíčku vzniká a lhůta podle věty první 
počíná dnem nástupu do výkonu trestu nebo dnem převedení z výkonu vazby (§ 24 odst. 1 ZVT). 
 
Příjem peněz a nakládání s nimi 

Novela zpřesňuje způsob příjmu peněz a především nakládání s nimi (viz § 25 odst. 1 ZVT). Pokud 
byly odsouzenému do věznice zaslány peníze, převedou se na jeho účet zřízený a vedený věznicí 
a odsouzený se o tom vyrozumí. Odsouzený nesmí mít u sebe během výkonu trestu finanční 
hotovost. Peníze zaslané odsouzenému výslovně na úhradu nákladů na zdravotní služby 
nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na úhradu regulačních poplatků a na nákup léčivých 
přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků musí být uloženy na 
zvláštní účet, z něhož lze čerpat peníze pouze na úhradu uvedených nákladů. Nesouhlasí-li 
odsouzený s přijetím peněz, peníze se vrátí odesílateli na náklady odsouzeného. Nemá-li 
odsouzený dostatek finančních prostředků na odeslání, odečte věznice náklady na odeslání 
z odesílaných peněz. K přijetí peněz zaslaných orgány státní správy a příjmu podléhajícího dani z 
příjmu se nevyžaduje souhlas odsouzeného. 
 
Žádost o přemístění do jiné věznice 

Novela přináší zpřísnění režimu spojeného s podáváním žádostí o přemístění do jiné věznice. 
Podle současné právní úpravy není podání opětovné žádosti po zamítnutí předchozí žádosti 
vázáno žádnou lhůtou. Novela však omezuje právo podat žádost o přemístění do jiné věznice tak, 
že odsouzený může tuto žádost opakovat nejdříve po uplynutí tří měsíců od vyřízení jeho 
předchozí žádosti (§ 26 odst. 1 ZVT). Zaváděná změna je odůvodňována tím, že vyřizování 
nedůvodných žádostí odsouzených o přemístění do jiné věznice, které někteří odsouzení opakují 
v týdenních intervalech, Vězeňskou službu nepřiměřeně zatěžuje. K tomu je ovšem třeba uvést, že 
žádosti odsouzených o přemístění do jiné věznice jsou nejčastěji podávány z důvodu velké 
vzdálenosti kmenové věznice od bydliště blízkých osob a jejich faktické nemožnosti jezdit na 
pravidelné návštěvy (zejm. z finančních a zdravotních důvodů či nízkého věku dětí). Podávání 
opětovných žádostí o přemístění do věznice lokalizované blíže pobytu blízkých osob je tak pro 
odsouzeného jedinou možností, jak dosáhnout přemístění tak, aby byl zásah do realizace práva na 
rodinný život co nejvíce eliminován. V případě zamítavého rozhodnutí např. z kapacitních důvodů 
proto odsouzeným doporučujeme, aby své žádosti podávali opakovaně.  
 
V této souvislosti je nutné poukázat na nekoncepčnost vyřizování žádostí odsouzených o 
přemístění do jiné věznice, kterou dlouhodobě kritizuje též veřejný ochránce práv.9 Jestliže je totiž 
odsouzenému zamítnuta žádost o přemístění např. z kapacitních důvodů, Vězeňská služba se k ní 
již znovu nevrací, tzn. i pokud se v dané věznici uvolní místo, není vyhověno nejstarší žádosti o 
přemístění, ale paradoxně té nejnovější. Veřejný ochránce práv proto dlouhodobě navrhuje zřízení 
elektronického systému, popř. uzpůsobení stávajícího tak, aby bylo možno žádosti vyhodnocovat 

                                                           
9
 Srov. např. Zprávu veřejného ochránce práv ze systematických návštěv věznic v roce 2006. 
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v průběhu času v návaznosti na uvolňování míst v jednotlivých věznicích. Vězeňská služba však 
doposud takový systém nezavedla. Vzhledem k přijaté změně je proto třeba apelovat na 
Vězeňskou službu, aby systém navrhovaný veřejným ochráncem práv skutečně zřídila. 
 
Přístup k právní pomoci 

V zájmu zajištění práva odsouzeného na poskytování právní pomoci ze strany advokáta se nově 
stanoví, že odsouzený má právo na poskytování právní pomoci advokátem, jenž má oprávnění v 
mezích svého zmocnění vést s odsouzeným korespondenci a hovořit s ním bez přítomnosti třetí 
osoby. Toto právo odsouzeného musí být přitom zajištěno nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti 
(§ 26 odst. 3 ZVT). 
 
Nové povinnosti odsouzených 

Novela pro odsouzené dále zavádí některé nové povinnosti, jakými jsou:  
- oznámit věznici jméno a příjmení obhájce nebo advokáta, který jej bude zastupovat v jiné věci 
nebo mu poskytovat právní službu;  
- oznámit při příjmu do věznice písemně, zda je účasten důchodového spoření;  
- oznámit věznici změnu zdravotní pojišťovny a změnu osobních či rodinných údajů, které nahlásil 
při přijetí do výkonu trestu; 
- podrobit se vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, a v případě, že se prokáže přítomnost 
návykové látky, uhradit náklady na toto vyšetření. 
 
Z výčtu výše uvedených povinností bychom se rádi zastavili u povinnosti odsouzeného oznámit při 
příjmu do věznice písemně, zda je účasten důchodového spoření, neboť jsme k této uplatnili 
připomínky. Jestliže je totiž záměrem této změny získat informace o důchodovém spoření za 
účelem jeho případného využití k hrazení nákladů spojených s výkonem trestu odnětí svobody, 
považujeme takový záměr za zcela nepřípustný. Účelem důchodového spoření je příprava na stáří 
a v žádném případě by nemělo být dotčeno výkonem vazby či trestu odnětí svobody. 
 
Možnost poskytovat zdravotní služby pro odsouzené lékaře 

Novela nově stanoví, že při zaměstnávání a vzdělávání odsouzených věznice zajišťuje zařazování 
odsouzených do práce odpovídající jejich zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k jejich odborným 
znalostem a dovednostem včetně způsobilosti poskytovat zdravotní služby [§ 29 odst. 2 písm. a) 
ZVT]. Tato změna představuje pro odsouzené lékaře možnost poskytovat zdravotní péči i ve 
výkonu trestu odnětí svobody. 
 
Nárok na nemocenskou 

Vítáme, že novela počítá s tím, že Vězeňská služba je povinna poskytovat odsouzenému 
zařazenému do práce v době jeho dočasné pracovní neschopnosti náhradu odměny za stejných 
podmínek, jako ji poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci podle zákoníku práce (§ 33 odst. 2 ZVT). 
Jak se uvádí v důvodové zprávě k tomuto ustanovení, taková úprava je zcela na místě, neboť 
z odměny odsouzených za práci je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění. 
 
Náklady výkonu trestu 

Za vysoce nežádoucí považujeme skutečnost, že dochází k rozšíření okruhu nákladů spojených s 
výkonem trestu odnětí svobody, u kterých je ředitel věznice oprávněn rozhodnout a uložit jejich 
uhrazení odsouzenému (viz § 36 ZVT). Totéž platí i v případě obviněných, neboť dochází také k 
rozšíření okruhu nákladů spojených s výkonem vazby (viz § 21a a § 21b ZVV). 
 
Nově se jedná o tyto náklady: 
a)  náklady na odeslání nepředaných věcí nebo balíčku podle § 24 odst. 5, 
b)  náklady na zdravotní služby podle § 28 odst. 2 písm. k) a na regulační poplatky,  
c)  náklady na vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, v případě, že se prokáže přítomnost 
návykové látky, podle § 28 odst. 2 písm. o). 
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V návaznosti na povinnost odsouzeného oznámit věznici skutečnost, že je poživatelem důchodu, 
výsluhového příspěvku nebo má příjem podléhající dani z příjmu, se odsouzeným dále nově 
ukládá zajistit z uvedených finančních prostředků zasílání částky na účet vedený věznicí na úhradu 
nákladů výkonu trestu ve výši stanovené zvláštním právním předpisem [§ 28 odst. 2 písm. i) ZVT]. 
 
Na tomto místě považujeme za zvláště důležité zdůraznit, že dluhy odsouzených jsou 
nejvýznamnějším faktorem, který zabraňuje jejich sociální reintegraci. Rozšiřování nákladů 
spojených s výkonem vazby a trestu odnětí svobody, které jsou obvinění a odsouzení povinni 
hradit, při současném rozšiřování příjmů obviněných a odsouzených, z nichž se provádějí srážky 
na úhradu těchto nákladů, vede k prohlubování dluhové pasti vězňů. Tento nepříznivý trend se 
proto může výrazně negativně promítnout do míry recidivy. 
 
V této souvislosti upozorňujeme na stanovisko Výboru OSN proti mučení (dále jen „CAT“), 
z května 2012 k situaci v českém vězeňství obecně a zejména na jeho doporučení zcela zrušit 
povinnost hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby: „Výbor je znepokojen 
pokračující politikou ukládání povinnosti hradit až 32 procent nákladů výkonu trestu odnětí 
svobody určitým kategoriím vězňů. Výbor doporučuje smluvní straně okamžitě ukončit politiku 
ukládání povinnosti hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody určitým kategoriím vězňů.“ 
CAT de facto monitoruje, jak Česká republika plní své smluvní závazky plynoucí z Úmluvy OSN 
proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (Česká 
republika podepsala Úmluvu již v roce 1988)10 a jeho doporučení indikují problémové oblasti, které 
kolidují s právy garantovanými v Úmluvě. Toto a další doporučení CAT projednala v březnu 2013 
vláda ČR a uložila resortům doporučení průběžně realizovat.   
 
Cíl programu zacházení 

Ustanovení § 40 odst. 1 ZVT nově uvádí, že součástí působení na odsouzeného jsou rovněž 
metody a formy práce zaměřené na oblast řešení důsledků a dopadů trestné činnosti 
na poškozeného. Jde tak o zavedení možnosti využívat u odsouzených techniky restorativní 
justice, která je založena na potřebě nápravy narušených vztahů mezi obětí, pachatelem a 
společností. Zahrnuje práci s trestnou činností odsouzeného, respektování práv oběti, mediaci 
mezi pachatelem a obětí, nápravu způsobené újmy, atd. 
 
Předávání odsouzeného policejním orgánům 

V ustanovení § 42a ZVT se nově upravuje předávání odsouzených policejním orgánům, neboť tato 
úprava v právním řádu doposud chyběla. Předmětné ustanovení pro přehlednost níže uvádíme: 
 
„§ 42a 
(1) Odsouzený se předá policejnímu orgánu mimo věznici na dobu nezbytně nutnou k provedení 
úkonu probíhajícího řízení na základě písemné žádosti obsahující odůvodnění takového postupu. 
Žádost zašle policejní orgán alespoň 3 dny před provedením takového úkonu řediteli věznice. 
Žádost musí být schválena ředitelem příslušného útvaru Policie České republiky nebo jím písemně 
pověřeným příslušníkem Policie České republiky, náčelníkem Vojenské policie, anebo vedoucím 
příslušníkem Generální inspekce bezpečnostních sborů. 
(2) Jestliže je odsouzený předán na dobu převyšující 24 hodin a úkon je prováděn mimo obec, v 
níž se nachází věznice, kde je odsouzený umístěn, může být do ukončení úkonu odsouzený 
umístěn ve věznici, která je nejblíže místu, kde je úkon prováděn. Eskorty mezi věznicemi zajišťuje 
Vězeňská služba. 

                                                           
10

 Součástí smluvních závazků ČR je pravidelně předkládat CAT zprávy o plnění závazků plynoucích z této Úmluvy. 
Čtvrtou a pátou periodickou zprávu předložila ČR v r. 2009 a CAT jí projednal na svém 1068. a 1071. zasedání, která 
se konala 14. a 15. 5. 2012. Na svém 1078. zasedání dne 29. 5. 2012 pak CAT přijal závěrečná doporučení k této 
zprávě (dále jen „doporučení“). 
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(3) V době od předání odsouzeného policejnímu orgánu až do jeho vrácení nebo umístění do jiné 
věznice zajišťuje ostrahu odsouzeného Policie České republiky.“ 
 
Změna výše kázeňského trestu pokuty 

Novela dále zavádí zvýšení horní hranice kázeňského trestu pokuty ze stávajících 1 000 Kč na 
5 000 Kč [§ 46 odst. 3 písm. d) ZVT]. Vzhledem k tomu, že tato změna povede k dalšímu 
prohloubení dluhového zatížení odsouzených, kteří byli tímto kázeňským trestem postiženi, 
uplatnili jsme k návrhu připomínky. V důvodové zprávě k dotčené změně se totiž uvádí, že tento 
trest je ročně ukládán v cca 30 případech. Domníváme se proto, že navýšení příjmu z takto 
uložených pokut není pro státní rozpočet nijak zásadní, aby bylo nutné k takové změně přistoupit. 
Naše připomínky však nebyly reflektovány. 
 
Výkon trestu u matek nezletilých dětí 

Novela nově stanoví, že základem programu zacházení je u matky, které bylo povoleno mít u sebe 
a starat se o své dítě, právě celodenní péče o dítě (§ 67 odst. 5 ZVT). Zároveň zavádí ustanovení 
o možnosti ředitele věznice rozhodnout o zrušení povolení mít ve výkonu trestu u sebe a starat se 
o své dítě. Takové rozhodnutí však může učinit ředitel věznice pouze na základě negativního 
vyjádření lékaře nebo klinického psychologa anebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu 
pobytu dítěte s matkou ve věznici (§ 67 odst. 6 ZVT). O tomto rozhodnutí je věznice povinna 
neprodleně informovat okresní soud a orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jejichž obvodu se 
věznice nachází. To je nezbytné z toho důvodu, aby mohla být učiněna opatření k zajištění 
odpovídající péče o dítě po ukončení pobytu dítěte ve věznici. 
 
Proti uvedenému rozhodnutí ředitele věznice může odsouzená žena podle § 67 odst. 7 ZVT podat 
ve lhůtě 3 dnů od jeho oznámení stížnost, ta však nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje 
bezodkladně generální ředitel Vězeňské služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské 
služby. 
 
Specializované oddělení pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí je zřízeno ve 
Věznici Světlá nad Sázavou s kapacitou pro 15 odsouzených matek, které mohou pečovat až o 20 
dětí. 
 
Výkon trestu u doživotně odsouzených 

Pokud jde o výkon trestu odnětí svobody u doživotně odsouzených, vítáme, že došlo ke zrušení 
ustanovení § 71 odst. 2 ZVT, podle něhož návštěvy, vycházky a výkon kázeňských trestů probíhají 
zpravidla odděleně od ostatních odsouzených. Máme za to, že není nijak odůvodněno, aby 
doživotně odsouzení byli separováni od ostatních odsouzených, neboť nebezpečnost konkrétního 
odsouzeného není dána délkou uloženého trestu, resp. míra bezpečnostních rizik není přímo 
úměrná délce vykonávaného trestu. Jak se uvádí v důvodové zprávě k tomuto ustanovení, ke 
zrušení dochází v souladu s Doporučením Výboru ministrů Rady Evropy Rec (2003) 23 z 29. října 
2003, jehož jedním ze základních principů je princip ne segregace. Odsouzení k doživotním 
trestům by neměli být odloučeni od ostatních odsouzených pouze z důvodů uloženého doživotního 
trestu. Separaci doživotně odsouzených od ostatních odsouzených kritizoval také CPT ve svých 
zprávách ze systematických návštěv České republiky. To již od své první návštěvy uskutečněné 
v roce 1997, kdy konstatoval, že nevidí žádné ospravedlnění, proč by měli být doživotně odsouzení 
umístěni odděleně od ostatních odsouzených s dlouhými tresty odnětí svobody.11  
 
Výkon trestu u velmi nebezpečných odsouzených 

Nově se v ZVT upravuje režim výkonu trestu odnětí svobody velmi nebezpečných odsouzených 
v oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, který je v současné době upraven 

                                                           
11

 Srov. bod 54 zprávy CPT z návštěvy ČR v roce 1997, CPT/Inf (99) 7. 
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pouze v ŘVT. Důvodem odděleného umístění velmi nebezpečných odsouzených je zajištění 
bezpečnosti ostatních odsouzených, jakož i vězeňského personálu.  
 
Vzhledem k tomu, že režim výkonu trestu odnětí svobody na oddělení se zesíleným stavebně 
technickým zabezpečením je v mnoha směrech restriktivnější než standardní výkon trestu, vítáme, 
že se nově stanoví lhůty pro umístění na toto oddělení a možnost odsouzeného žádat o vyřazení 
z tohoto oddělení. Přijatá úprava nepochybně správně zároveň upravuje mechanismus 
rozhodování o zařazení na toto oddělení, včetně práva odsouzeného podat proti takovému 
rozhodnutí opravný prostředek – stížnost.  
 
Novou úpravu vítáme, neboť dosavadní postup při umisťování odsouzených na toto oddělení nebyl 
transparentní, a proto byl v minulosti předmětem kritiky ze strany jak veřejného ochránce práv, tak 
CPT.12 Podle CPT „zásadně platí, že vězni by neměli být podrobeni zvláštnímu bezpečnostnímu 
režimu déle, než si vyžaduje riziko, které představují. Proto musí být pravidelně přezkoumávána 
rozhodnutí o umístění do těchto oddělení. Tento přezkum by měl být vždy založen na nepřetržitém 
posuzování jednotlivého vězně a to osobami speciálně vyškolenými pro takové hodnocení. Vězni 
by měli být navíc plně informováni o důvodech jejich umístění a o prodloužení umístění, pokud je 
nutné; to jim mimo jiné umožní účinně využít příležitosti k podání stížnosti proti danému 
opatření.“13  
 
Pro přehlednost nově koncipované ustanovení obsahující úpravu režimu výkonu trestu odnětí 
svobody velmi nebezpečných odsouzených v oddělení se zesíleným stavebně technickým 
zabezpečením níže uvádíme: 
 
„§ 72a 
(1) Velmi nebezpečným odsouzeným je odsouzený, 
a)  který byl odsouzen k výjimečnému trestu, 
b) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin spáchaný během výkonu 
vazby nebo výkonu trestu,  
c)  který se v posledních pěti letech pokusil uprchnout nebo uprchl z výkonu vazby nebo výkonu 
trestu, 
d)  u kterého lze důvodně předpokládat, že ohrozí bezpečnost jiných osob. 
(2) Velmi nebezpečný odsouzený se zpravidla umisťuje do oddělení se zesíleným stavebně 
technickým zabezpečením. Rozhodnutí ředitele věznice o zařazení do oddělení se zesíleným 
stavebně technickým zabezpečením se vyhotovuje písemně a doručuje se odsouzenému. Proti 
rozhodnutí může odsouzený podat do 3 dnů od doručení stížnost, která nemá odkladný účinek. O 
stížnosti rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské 
služby. 
(3) Velmi nebezpečný odsouzený podle odstavce 1 písm. a) až c) se do oddělení se zesíleným 
stavebně technickým zabezpečením umístí na dobu nejdéle 90 dnů. Nejsou-li v této době zjištěny 
důvody podle odstavce 1 písm. d), odsouzený se z tohoto oddělení vyřadí. Jsou-li v této době 
takové důvody zjištěny, odsouzený se v tomto oddělení ponechá, a to i opakovaně, nejdéle na 
dalších 180 dnů. 
(4) Velmi nebezpečný odsouzený podle odstavce 1 písm. d) se do oddělení se zesíleným stavebně 
technickým zabezpečením umístí na dobu nejdéle 180 dnů. Nejsou-li v této době zjištěny důvody 
pro toto umístění, odsouzený se z tohoto oddělení vyřadí. Jsou-li v této době takové důvody 
zjištěny, odsouzený se v tomto oddělení ponechá, a to i opakovaně, nejdéle na dalších 180 dnů. 
(5) Odsouzený zařazený do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením může 
požádat ředitele věznice o vyřazení z tohoto oddělení, má-li za to, že důvody pro takové zařazení 
nenastaly nebo pominuly. Rozhodnutí o žádosti se vyhotovuje písemně a doručuje 
se odsouzenému. Proti rozhodnutí může odsouzený podat do 3 dnů od doručení stížnost, která 
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 Srov. bod 21 a násl. zprávy veřejného ochránce práv z návštěv věznic v roce 2006 a bod 69 zprávy CPT z návštěvy 
ČR v roce 2006, CPT/Inf (2007) 32. 
13

 Viz bod 32 11. obecné zprávy CPT, CPT/Inf (2001) 16. 
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nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený 
zaměstnanec Vězeňské služby. Byla-li žádost odsouzeného zamítnuta, může ji odsouzený podat 
znovu až po uplynutí tří měsíců od právní moci rozhodnutí.“ 
 

Závěrem 

Novela přináší několik pozitivních změn do výkonu vazby a trestu odnětí svobody, některá práva 
obviněných a odsouzených se zpřesňují (např. v řízení o kázeňském přestupku), již stanovené 
povinnosti v prováděcích předpisech se přesouvají do příslušných zákonů, neboť pouze zákon 
může ukládat povinnosti. Zároveň však zavádí i nové povinnosti, zejména co se týče povinnosti 
spojené s hrazením nákladů výkonu trestu, které se mohou negativně promítnout do schopnosti 
bezproblémové sociální reintegrace propuštěných vězňů. Bohužel nijak neřeší další problematické 
otázky týkající se výkonu vazby a trestu odnětí svobody, které dlouhodobě kritizujeme. Za všechny 
lze zmínit skutečnost, že obvinění jsou nuceni trávit téměř celý den na cele s výjimkou jedné 
hodiny vycházek, aniž by měli možnost trávit převážnou část dne mimo celu při účasti na 
preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech. Dle našich zjištění 
vyplývajících z monitorovacích návštěv vazebních věznic se obviněný dostane na nabízenou 
volnočasovou aktivitu v průměru jednou za tři týdny, mladistvý častěji. Situace obviněných v této 
oblasti je podstatně horší než v případě odsouzených. Menší důraz na zacházení s obviněnými je 
odůvodňován vlastním charakterem vazby, kdy se předpokládá pouze krátkodobé omezení osobní 
svobody. V praxi ovšem není výjimkou, že s ohledem na délku trestního řízení doba strávená ve 
vazbě přesahuje výměru některých trestů odnětí svobody. Požadavek na zajištění obviněným 
strávit přiměřenou část dne (tj. 8 a více hodin) mimo celu při účasti na účelných aktivitách 
opakovaně vznesl také CPT ve svých zprávách z návštěv České republiky.14 Česká republika však 
tyto požadavky dlouhodobě nerespektuje.  
 

Za Český helsinský výbor 
JUDr. Nicola Švandová 
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 Srov. bod 56 zprávy CPT z návštěvy ČR v roce 1997, CPT/Inf (99) 7, bod 80 zprávy CPT z návštěvy ČR v roce 2002, 
CPT/Inf (2004) 4 či bod 65 zprávy CPT z návštěvy ČR v roce 2006, CPT/Inf (2007) 32. 


