
MŮJ BLÍZKÝ
VE VÝKONU TRESTU 

NÁVŠTĚVY

Odsouzený má právo na návštěvu osob blízkých na dobu                 

3 hodin za měsíc, a to v počtu zpravidla max. 4 osoby včetně 

nezletilých dětí. V odůvodněných případech může ředitel 

věznice povolit i návštěvu jiných než blízkých osob. O návštěvu 

žádá odsouzený písemně v dostatečném předstihu zpravidla 

vychovatele. V žádosti přitom uvede datum plánované 

návštěvy, jména, příjmení a adresy návštěvníků.

Ke vstupu do věznice budete potřebovat platný občanský 

průkaz, pas nebo jiný průkaz totožnosti. Do věznice nelze 

vstupovat se zbraněmi a návykovými látkami.

TIP: Ředitel věznice může v odůvodněných případech                      

na základě žádosti odsouzeného povolit rozdělení návštěvy               

na více částí (např. 1,5 hod a 1,5 hod).

TELEFONOVÁNÍ

Odsouzený má právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou 

blízkou, obhájcem, advokátem a v odůvodněných případech           

i jinou osobou, v době vymezené vnitřním řádem věznice.           

O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo 

odsouzený žádá vychovatele.K dobití telefonního kreditu 

odsouzenému musíte znát číslo jeho telefonního účtu. To vám 

sdělí odsouzený. Částku lze zaslat bankovním převodem nebo 

hotovostně na poště poukázkou typu A. Lze zaslat libovolnou 

částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku            

2.000 Kč.

PODEZŘENÍ NA ŠIKANU

Každý zaměstnanec Vězeňské služby, oznámí-li mu 

odsouzený, že je ohroženo jeho právo na ochranu před 

neoprávněným násilím, jakýmikoliv projevy ponižování lidské 

důstojnost a urážkami nebo výhrůžkami, je povinen učinit 

neprodleně opatření nezbytná k zamezení takového jednání                  

a současně oznámit tuto skutečnost řediteli věznice. Ředitel 

věznice je pak povinen důsledně a neodkladně prošetřit každé 

hlášení, dopis nebo jinou informaci týkající se porušení práv 

odsouzených a přijmout účinná opatření k zabránění                     

v pokračování porušování těchto práv.

STÍŽNOSTI

V každé věznici je zřízeno Oddělení prevence a stížností.                   

To vyřizuje většinu stížností týkajících se vězněných osob. 

Stížnosti na zdravotní péči adresujte řediteli kmenové věznice. 

Všechny stížnosti mají být vyřízeny ve lhůtě do 30 dní                           

od doručení. Lhůtu lze v odůvodněných případech (tedy 

výjimečně) prodloužit.

PODEZŘENÍ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

Trestnou činnost vězněných osob spáchanou ve věznici 

prověřuje zpravidla (pokud státní zástupce neurčí jinak) 

pověřený orgán Vězeňské služby (typicky Oddělení prevence            

a stížností). Trestnou činnost zaměstnanců a příslušníků 

Vězeňské služby spáchanou v souvislosti s výkonem 

zaměstnání /s lužby  prověřu je  Generá ln í  inspekce 

bezpečnostních sborů.

Podle právního stavu ke dni 12. 3. 2021

zpracoval JUDr. Milan Svoboda

Občanské sdružení Za branou, z. s.
Poradna pro osoby po VTOS a rodiny odsouzených:

Krakovská 21, Praha 1
Sídlo a korespondenční adresa:
Bezručova 864, 252 30 Řevnice

Tel.: 775 722 784, e-mail: zabranou@gmail.com
www.zabranou.cz



BALÍKY

Odsouzený má právo jedenkrát za 6 měsíců přijmout balíček           

s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Mimo 

to může přijímat balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby           

k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou 

činnost, knihy, denní tisk, časopisy a potřeby k vedení 

korespondence.

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.

DOPISY

Soukromá korespondence se odesílá na náklady odsouzeného 

a podléhá kontrole zaměstnanců věznice (mají oprávnění 

seznamovat se s obsahem). To platí i pro poštu příchozí. Oproti 

tomu u úřední korespondence nemá Vězeňská služba 

oprávnění seznamovat se s jejím obsahem. Pokud je 

odsouzený bez finančních prostředků, odesílá věznice úřední 

korespondenci na vlastní náklady.

Úřední korespondence je korespondence mezi odsouzeným           

a obhájcem anebo advokátem, který ho zastupuje v jiné věci, 

nebo mezi odsouzeným a státními orgány České republiky.

ZASLÁNÍ PENĚZ

Poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, 

příjmení a data narození odsouzeného anebo bankovním 

převodem. Číslo účtu jednotlivých věznic lze dohledat                      

na  případně zjistit na ekonomickém oddělení www.vscr.cz,

kmenové věznice. Z těchto peněz Vězeňská služba provádí 

srážky na náklady výkonu trestu či dluhy odsouzeného. 

TIP: Pokud na složence/bankovním příkazu uvedete, že jsou 

tyto finanční prostředky zaslané výhradně na zdravotní péči, 

pak z nich nebude věznice nic strhávat a odsouzený je může 

použít kompletně třeba na nákup léků.
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NEZNÁMÉ MÍSTO VÝKONU TRESTU

Pokud chcete kontaktovat osobu, o které víte, že je ve vězení,  

ale nevíte kde, připravte si 2 poštovní obálky. Do první obálky 

vložte Váš dopis či pohlednici, obálku zalepte, opatřete 

známkou příslušné nominální hodnoty a zpáteční adresou.         

Na přední stranu obálky (na místo pro adresu) vyplňte Vám 

známé údaje o adresátovi - jméno, příjmení a nejlépe i datum 

narození - adresu ani PSČ nevyplňujte. Takto nadepsanou, 

zalepenou a ofrankovanou obálku vložte do obálky druhé 

(větší), kterou rovněž opatříte známkou a Vaší zpáteční adresou. 

Obálku zalepte a v pravém horním rohu viditelně označte textem 

„ŽÁDÁM O DORUČENÍ“. Takto nachystanou obálku odešlete         

na adresu „Vězeňská služba České republiky, Generální 

ředitelství, odbor správní, Centrální evidence vězněných osob, 

P. O. Box 3, Soudní.

PŘEMÍSTĚNÍ ODSOUZENÉHO

Žádost může podat sám odsouzený nebo i jeho blízcí (pokud 

podává žádost osoba blízká, stačí, aby se k ní pak odsouzený 

připojil - k tomu bude vyzván). Umísťování odsouzených se řídí 

zejména druhem programů zacházení realizovaných                   

v jednotlivých věznicích, možností poskytovat nebo zajišťovat 

potřebné zdravotní služby a podle možností se přihlíží k tomu, 

aby odsouzený vykonával trest co nejblíže místu pobytu 

blízkých osob.

TIP: Osoba blízká může žádat o přemístění odsouzeného 

opakovaně a do různých věznic. Odsouzený sám může takové 

žádosti podávat až po 3 měsících od vyřízení žádosti poslední. 

Bude-li podáno více žádostí o přemístění současně, budou 

vyřizovány postupně. Kmenová věznice vždy vyčká                       

na rozhodnutí jedné věznice a teprve pak postoupí další žádost.
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