
ZDRAVOTNÍ PÉČE
VE VĚZENÍ

Leták shrnuje základní informace ke zdravotním službám                  

ve výkonu trestu odnětí svobody. Zdravotní péče v podmínkách 

českých věznic se dlouhodobě potýká s řadou problémů,                   

což do jisté míry souvisí s nedostatkem lékařů obecně                   

a zvláště těch, kteří by byli motivováni k práci ve věznicích.               

Tam se totiž často setkávají s náročnými pacienty (náročnými 

na komunikaci i na léčbu). 

Na co mám ve vězení právo?

V každé věznici je zřízeno zdravotnické středisko, kde ordinuje 

praktický lékař, který zajišťuje zdravotní péči o vězněné osoby. 

Odsouzení mají právo na zdravotní péči srovnatelnou s tou, 

která je dostupná v mimovězeňských zdravotnických zařízeních 

s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z účelu trestu (viz dále 

– odsouzení např. nemají právo na volbu lékaře). Na běžný 

rozsah zdravotní péče také nemají nárok cizinci bez zdravotního 

pojištění. Ti mají dle zákona právo pouze na tzv. neodkladnou 

život zachraňující péči. 

TIP: Pokud Vám rodina zašle peníze a výslovně je určí                

na zdravotní péči, pak z nich nebude věznice nic strhávat                   

a můžete je použít kompletně třeba na nákup léků.
Podle právního stavu ke dni 12. 3. 2021

zpracoval JUDr. Milan Svoboda

Co když můj zdravotní stav není slučitelný s výkonem trestu?

Ještě před nástupem výkonu trestu můžete požádat soud          

o odklad výkonu trestu. Pokud již trest vykonáváte, pak můžete 

soud požádat o přerušení trestu ze zdravotních důvodů.                  

V případě nevyléčitelné život ohrožující nemoci můžete soud 

požádat o upuštění od výkonu zbytku trestu.

TIP: V těchto případech rozhoduje soud v obvodu věznice. Je to 

tentýž soud, který rozhoduje o podmíněném propuštění. 

Jedinou výjimkou je odklad výkonu trestu, kde rozhoduje soud, 

který v daném trestním řízení rozhodoval v prvním stupni.        

O přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů můžete 

požádat také ředitele věznice, který může výkon trestu 

odsouzenému přerušit na nezbytně nutnou dobu. Děje se tak            

v situacích, kdy je třeba odsouzenému neodkladně poskytnout 

zdravotní službu, kterou nelze zajistit přímo ve věznici anebo  

ve vězeňské nemocnici (Praha, Brno). Toto přerušení trestu 

bývá zpravidla krátkodobější na rozdíl od přerušení trestu,         

o kterém rozhodne soud.
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Dostanu se k lékaři hned po nástupu výkonu trestu?

Ano. Tzv. vstupní prohlídka u praktického lékaře se provede 

neprodleně po nástupu do výkonu trestu, nejpozději však                

do 4 dnů od nástupu. Účelem prohlídky je zjistit zdravotní stav 

odsouzeného a následně v případě potřeby zajistit posouzení 

zdravotní způsobilosti k výkonu trestu, nebo např. rozhodnout 

o zdravotní způsobilosti k pracovnímu zařazení. Součástí                 

je i stomatologická prohlídka a u žen gynekologické vyšetření.

Jak se mohu dostat k lékaři v průběhu výkonu trestu?

Hlášení odsouzených k lékaři probíhá ve všech věznicích 

obdobně. Odsouzení se zapíší do knihy na oddíle (anebo je             

na požádání zapíše dozorce). Tato kniha je pak předána             

na zdravotní středisko věznice a podle údajů v ní se navádějí 

odsouzení do ordinace zdravotnického střediska.

Co když lékaři nerozumím?

Pokud máte smyslové postižení bránící v komunikaci s lékařem 

(např. neslyšíte) anebo nerozumíte česky, pak máte právo          

na tlumočníka. Toho podle zákona ustanoví Vězeňská služba.

Mohu si vybrat lékaře nebo nemocnici?

Ne. Právo na volbu lékaře či konkrétního zdravotnického 

zařízení (nemocnice) podle zákona vězněné osoby nemají.

Mohu zdravotní péči odmítnout?

Ano, stejně jako pacient v civilním zdravotnickém zařízení – 

podepsáním tzv. negativního reversu.

Mohu nahlížet do své zdravotnické dokumentace?

Ano. Lékař ve věznici musí umožnit každému pacientovi 

nahlížení do vlastní zdravotnické dokumentace, včetně 

pořizování výpisů a kopií z této dokumentace. Za pořizování 

výpisů a kopií však může požadovat úhradu ve výši, která nesmí 

přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo kopií. 

Ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace 

musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům.

Kam se mohu obrátit se stížností?

Stížnosti na zdravotní služby ve věznici adresujte řediteli 

věznice. Lhůta pro vyřízení stížnosti je do 30 dnů ode dne jejího 

obdržení, přičemž lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších             

30 dnů (např. ve složitých případech). Také je nutné, aby 

stěžovatel dal řediteli věznice (případně dalším osobám, které 

budou stížnost vyřizovat) souhlas k tomu, aby se mohli 

seznámit s informacemi o stěžovatelově zdravotním stavu. 

Následně je možné se obrátit se stížností také na Ministerstvo 

spravedlnosti. Ve stížnosti je třeba uvést, proč stěžovatel 

nesouhlasí s tím, jak předchozí stížnost vyřídila Vězeňská 

služba.
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