
Platné znění měněných ustanovení zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění 
pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

§ 6

(1) Při umísťování obviněných do cel se dbá na to, aby byl dodržen účel vazby a aby 
nedocházelo k mravnímu nebo jinému ohrožení obviněných. 

(2) Jestliže o to obviněný požádá, umístí se do samostatné cely, umožňují-li to podmínky 
ve věznici. 

(3) V odůvodněných případech může obviněný požádat o umístění do jiné cely. 

(4) O žádosti podle odstavců 2 a 3 rozhodne ředitel věznice nebo jeho zástupce. 

§ 11 
Stravování obviněných 

(1) Věznice poskytuje obviněným pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které 
odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu a věku; přitom přihlíží k 
požadavkům kulturních a náboženských tradic obviněných. 

(2) Obviněný si může na vlastní náklady objednat mimořádnou stravu, buď v rámci 
nabídky věznice, nebo mimo věznici. Ředitel stanoví podmínky objednávání a poplatek za 
zajištění dodávky.

§ 13 
Korespondence

(1) Obviněný může přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení (dále jen 
"korespondenci") bez omezení. 

(2) Korespondence podléhá kontrole, která zahrnuje seznámení se s obsahem písemností. 
Je-li důvodem vazby obava, že obviněný bude mařit objasňování skutečností závažných pro 
trestní stíhání, provádí ve lhůtě 14 dnů pěti pracovních dnů od přijetí kontrolu korespondence 
orgán, který vede řízení. V ostatních případech je oprávněn kontrolu provádět orgán Vězeňské 
služby. Vězeňská služba má povinnost korespondenci zadržet a předat orgánům činným v 
trestním řízení, zakládá-li její obsah podezření z trestné činnosti nebo jestliže by doručením 
korespondence mohl být mařen účel vazby. Zadržená korespondence se založí do trestního spisu 
a nezávadná část jejího obsahu se oznámí adresátu. 

(3) Kontrola korespondence je nepřípustná mezi obviněným a jeho obhájcem, mezi 
obviněným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním 
úřadem cizího státu anebo mezi obviněným a mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní 
úmluvy, jíž je Česká republika vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany 
lidských práv. Tato korespondence se adresátu odesílá a obviněnému doručuje neprodleně. 

(4) Obviněnému, který neumí nebo nemůže číst nebo psát, Vězeňská služba zajistí, aby 
mu byly došlé dopisy přečteny, nebo mu poskytne pomoc při sepisování žádostí, podání a 
stížností státním orgánům a při dopisování s obhájcem. 
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§ 13a 
Užívání telefonu 

(1) Obviněnému, u něhož není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování 
skutečností závažných pro trestní stíhání, se v odůvodněných případech umožní použití telefonu 
ke kontaktu s osobou blízkou., a to denně, včetně dnů pracovního volna a klidu v době od 7 
do 20 hodin, a na žádost obviněného. Obhájci může obviněný volat kdykoli a vězeňská 
služba je povinna mu to neprodleně umožnit. V případě, že obviněný nemá vlastní 
prostředky, je věznice povinna kontaktovat obhájce obviněného na své vlastní náklady. 

(2) Obviněný může použít i svůj mobilní telefon pod trvalým dozorem vězeňské 
služby, která zajišťuje i jeho uložení. Ředitel stanoví poplatek za uložení a nabíjení. 
V odůvodněných případech může ředitel použití mobilního telefonu na stanovenou dobu 
zakázat i jako součást kárných opatření.

(3) U obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování 
skutečností závažných pro trestní stíhání, je možno použít telefonu dle tohoto ustanovení se 
souhlasem státního zástupce, který vymezí i okruh osob, na základě žádosti obviněného.

(2)(4) Ze závažného důvodu lze obviněnému uvedenému v odstavci 1 povolit použití 
telefonu ke kontaktu s jinou osobu, než je osoba blízká. 

(3)(5) Náklady spojené s použitím telefonu hradí obviněný. 

(4)(6) Nejde-li o telefonáty s osobou uvedenou v § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 7 § 14 odst. 
10 nebo § 26 odst. 6, je Vězeňská služba oprávněna seznamovat se formou odposlechu s 
telefonáty uvedenými v odstavcích 1 a 2 a pořizovat jejich záznam. 

§ 14 
Návštěvy obviněných 

(1) Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny
minimálně jedenkrát týdně od 8 do 18 hodin, na žádost obviněného i ve dnech pracovního 
volna a klidu, v trvání devadesáti minut sto dvaceti minut. V odůvodněných případech může 
ředitel věznice povolit přijetí návštěvy většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny 1 
týden, případně na dobu delší než devadesát minut sto dvacet minut. 

(2) U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování 
skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro 
uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu 
činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný 
soudce. 

(3) U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro 
uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu 
činného v trestním řízení, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo 
předávací vazby příslušný soudce. 

(4) Návštěvy probíhají v místnostech prostorách k tomu určených, v odůvodněných 
případech za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním 



řízení. 

(5) V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních 
důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od obviněného oddělen přepážkou. 

(6) U obviněných, u kterých vazba trvá více než 30 kalendářních dnů, na základě 
jejich žádosti je umožněno jednou za 14 kalendářních dnů 60 minutový nerušený 
soukromý pobyt s jednou osobou blízkou v samostatné k tomu určené místnosti vybavené 
sociálním zařízením, umyvadlem, lůžkem a dvěma židlemi. Toto není umožněno 
obviněným v kázeňském trestu. Ředitel věznice stanoví náklady za použití místnosti, které 
hradí obviněný.

(6)(7) Nejsou-li splněny podmínky stanovené podle ustanovení odstavce 2, Vězeňská 
služba návštěvu neumožní a tuto skutečnost zaznamená do osobního spisu obviněného. 

(7)(8) Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně 
ukončit, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo 
ohrožují bezpečnost ve věznici; stejná oprávnění má, jde-li o návštěvu za podmínek stanovených 
podle odstavce 2, přítomný orgán činný v trestním řízení, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že 
dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. 

(8)(9) Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně. Omezení 
uvedená v předchozích odstavcích se na návštěvy obhájce nevztahují. 

(9)(10) Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy advokáta, který ho zastupuje v 
jiné věci, jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě z důvodu § 67 odst. 1 
písm. b) trestního řádu, nestanoví jinak. V případě, že je třeba ověřit podpis obviněného, může se 
takové návštěvy zúčastnit i notář. Omezení uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 se na takové návštěvy 
nevztahují. 

§ 16 
Nákup potravin a věcí osobní potřeby, přijímání balíčků a peněz 

(1) Obviněný má právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby nejméně jednou týdně
dvakrát týdně v zaručeném sortimentu, který stanoví vnitřní řád věznice. Nákup se uskutečňuje 
zpravidla formou bezhotovostní platby. 

(2) Obviněný má právo jedenkrát za 3 měsíce jedenkrát měsíčně přijmout balíček s 
potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Omezení se nevztahuje na balíčky 
obsahující oblečení zasílané za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk a časopisy a hygienické 
potřeby. 

(3) Balíčky podléhají kontrole orgánů Vězeňské služby. Obviněnému se nepředají věci, 
které odporují účelu vazby, nebo které není dovoleno mít podle řádu výkonu vazby v cele,
zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci 
se odešlou zpět odesilateli na náklady obviněného. 

(4) Obviněný může přijímat bez omezení peníze, které mu byly do věznice poslány. 
Věznice je povinna zajistit jejich bezpečné uložení a umožnit obviněnému na jeho náklady s nimi 
disponovat. Zvláštní předpis stanoví, v kterých případech je obviněný povinen peníze uložit. 



§ 17 
Uspokojování kulturních a sportovních potřeb 

(1) Obviněný má právo objednat si na svůj náklad knihy, denní tisk a časopisy, včetně 
zahraničních, pokud jsou distribuované v tuzemsku. Může si půjčovat a hrát společenské hry, z 
vězeňské knihovny si půjčovat beletrii a odborné publikace, včetně právních předpisů. 

(2) Vlastní přenosný radiopřijímač a televizor, pokud jsou napájeny z vlastního zdroje, 
pro který je v přijímači prostor a je jeho součástí, se obviněnému umožní používat po provedení 
kontroly technických parametrů ke zjištění, zda nebylo instalováno nežádoucí zařízení. 
Provedení kontroly zajistí na náklady obviněného správa věznice. Pokud jsou pro to ve věznici 
podmínky, může ředitel věznice povolit připojení radiopřijímačů a televizorů na elektrickou síť.
Ředitel věznice může za připojení do elektrické sítě stanovit denní poplatek odpovídající 
denní spotřebě elektrické energie. 

(3) Věznice zajistí přístup obviněných na internet pod dozorem vězeňské služby v 
rozsahu nejméně 1 hodina dvakrát týdně.

(4) Obviněný má právo na sportovní vyžití podle možností věznice v minimálním 
rozsahu 1 hodina denně.

§ 18 
Péče o zdraví 

(1) Obviněný má právo na nepřetržitý osmihodinový čas ke spánku. 

(2) Obviněný má právo účastnit se denně vycházky ve vymezeném prostoru věznice v 
trvání nejméně jedné hodiny v trvání nejméně dvou hodin. Na žádost obviněného lze 
vycházku prodloužit až na dvojnásobnou dobu. Vycházka může být z důležitého důvodu na 
základě rozhodnutí generálního ředitele Vězeňské služby nebo jím pověřeného zaměstnance 
Vězeňské služby omezena nebo zrušena. U nemocných obviněných a u obviněných těhotných 
žen se vycházky konají se souhlasem ošetřujícího lékaře a podle jeho doporučení. Ustanovení § 7 
se při vycházkách užije obdobně. 

(3) Pro vycházky věznice zajistí prostor o minimálních rozměrech 30m na 15m 
s prvky ke sportovní činnosti.

(4) K udržení zdraví a hygieny věznice zajistí sprchování teplou vodou minimálně 
čtyřikrát týdně, jedenkrát vždy ve dnech pracovního volna nebo klidu. Na žádost 
obviněného probíhá sprchování teplou vodou denně, přičemž si obviněný každé další 
sprchování nad počet čtyřikrát týdně hradí. Ředitel stanoví cenu sprchování.

(3)(5) Obviněný má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek stanovených 
zvláštním předpisem s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z účelu vazby. 

(4)(6) Obviněný je povinen podrobit se preventivní vstupní, periodické a výstupní 
(popřípadě i mimořádné) lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem, včetně nezbytných 
diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a preventivním opatřením stanoveným 
orgány ochrany veřejného zdraví. 

(5)(7) Jestliže zdravotní stav obviněného vyžaduje poskytnutí zdravotních služeb, které 



nelze zajistit ve věznici, poskytnou se mu u poskytovatele zdravotních služeb mimo věznici. 
Ostrahu obviněného v takovém případě zajišťuje nejbližší věznice. 

(6)(8) Obviněný je povinen nahradit škodu způsobenou Vězeňské službě, zvýšené 
náklady střežení a náklady na dopravu a předvedení k poskytovateli zdravotních služeb, 
vynaložené Vězeňskou službou, jestliže 

a) si úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně umožnil způsobit mu újmu na zdraví anebo se 
opakovaně dopustil porušování léčebného režimu, 

b) zneužil zdravotní služby předstíráním poruchy zdraví, nebo 

c) z vlastního rozhodnutí se nepodrobil lékařskému zákroku, ke kterému dal předchozí souhlas 
nebo o který požádal. 

(7)(9) Rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu a zvýšené náklady uvedené v odstavci 6 
vydá ředitel věznice. Proti rozhodnutí ředitele věznice může obviněný do 3 dnů od oznámení 
podat stížnost, o níž rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo jím zmocněný 
zaměstnanec Vězeňské služby. 

§ 19 
Zaměstnávání obviněných 

(1) Obviněný může být na vlastní žádost po dobu trvání vazby pracovně zařazen v rámci 
pracovních možností věznice. Ustanovení § 7 se užije obdobně.

(1) Věznice je povinna na žádost obviněného mu přidělit práci v minimálním 
rozsahu 4 hodin denně odpovídající jeho vzdělání, schopnostem a zdravotnímu stavu.

(2) Pracovní zařazení, odměňování, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení upravují 
zvláštní předpisy.

(3) Obviněný se souhlasem jeho obhájce se může vzdát odměny ve prospěch věznice, 
nebo uzavřít s věznicí dohodu, že se odměna použije na úhradu jeho nákladů vzniklých ve 
věznici.

§ 26 
Zvláštní ustanovení 

(1) Mladiství se umísťují do cel odděleně od ostatních obviněných. Umístit mladistvého 
do cely společně s dospělými obviněnými je možné pouze ve výjimečných případech, lze-li mít 
důvodně za to, že takový postup je z hledisek uvedených v § 6 odst. 1 pro mladistvého vhodnější. 

(2) Mladistvý má právo na přijetí návštěvy ve věznici jednou za týden denně. 

(3) Kázeňský trest zákaz nákupu potravin a věcí osobní potřeby nesmí u mladistvého 
přesáhnout dobu jednoho týdne. 

(4) Kázeňský trest umístění do samovazby lze uložit mladistvému nejdéle na dobu pěti 
dní. 

(5) Při uložení kázeňského trestu umístění do samovazby smí obviněný mladistvý 



přijímat a odesílat korespondenci a je mu dovoleno čtení denního tisku a knih. Doba výkonu 
kázeňského trestu umístění do samovazby se započítává do doby rozhodné pro vznik nároku na 
přijetí návštěvy. 

(6) Věznice umožní zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního 
úřadu pověřeného zajišťováním sociálně-právní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění 
navštěvovat mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. Tyto návštěvy se 
nezapočítají do návštěv podle odstavce 2. 

(7) Mladistvý má právo na přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do 
hmotnosti 5 kg jedenkrát za 2 měsíce za 14 kalendářních dnů. 

(8) Mladistvému, který má plnit povinnou školní docházku, věznice zabezpečí její plnění. 

§ 28a 

(1) Obviněná žena, které se během výkonu vazby narodí dítě, může mít toto dítě u sebe a 
starat se o ně, pokud toto dítě nebylo soudem svěřeno do péče jiné osoby. 

(2) O narození dítěte během výkonu vazby obviněné ženy věznice neprodleně informuje 
okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, 
v jehož obvodu se věznice nachází. 

(3) Na žádost obviněné ženy ve vazbě ředitel věznice rozhodne, že obviněná žena může 
mít u sebe své dítě a starat se o ně zpravidla po dobu do jednoho roku jeho věku po dobu než 
dítě začne navštěvovat základní školu, pokud toto dítě nebylo soudem svěřeno do péče jiné 
osoby, popřípadě řízení v této věci před soudem neprobíhá, a vyhovění žádosti je ve prospěch 
dítěte. Před rozhodnutím si ředitel vyžádá posouzení ošetřujícího lékaře a orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí, příslušného podle místa dosavadního bydliště nezletilého dítěte. Ředitel vydá 
rozhodnutí do 7 kalendářních dnů od obdržení žádosti.

(4) Ženě, která pečuje o nezletilé dítě v předškolním věku, věznice umožní společný 
pobyt a vytvoří podmínky pro zdravý fyzický i psychický vývoj dítěte. V případech, kdy 
toto není možné, věznice umožní na žádost obviněné denní návštěvy v prostorách k tomuto 
účelu vhodně upravených. Doba návštěvy je minimálně 120 minut a probíhá od 8 do 20 
hodin.

(5) U dětí školního věku až do dovršení 18 let věznice umožní na žádost obviněné 
denní návštěvy v prostorách k tomuto účelu vhodně upravených. Doba návštěvy je 
minimálně 120 minut a probíhá přednostně v době od 13 do 18 hodin a ve dnech 
pracovního volna a klidu od 8 do 20 hodin.

(4)(6) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle odstavce 3 může obviněná žena podat do 3 
dnů od jeho oznámení stížnost. O stížnosti rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo k 
tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby. Ředitel vydá rozhodnutí do 7 kalendářních 
dnů od obdržení žádosti.

(5)(7) Byla-li žádost podle odstavce 3 zamítnuta, může ji obviněná žena opakovat 
nejdříve po 14 dnech od právní moci rozhodnutí, pokud důvody, které vedly k zamítnutí žádosti, 
zřejmě pominuly. 



(6)(8) O rozhodnutí ředitele podle odstavce 3 informuje věznice neprodleně okresní soud, 
v jehož obvodu se věznice nachází, a orgán sociálně-právní ochrany dětí, uvedený v odstavcích 2 
a 3. 

(7)(9) Věznice umožní příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí pravidelně 
sledovat vývoj dítěte, o které obviněná žena ve věznici pečuje. Je-li důvodem vazby obviněné 
ženy obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, postupuje se 
podle § 14 odst. 2.

30a

Finanční prostředky získané vazební věznicí dle tohoto zákona jsou příjmy této 
vazební věznice, jakožto organizační jednotky Vězeňské služby.



Platné znění měněných ustanovení zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

s vyznačením navrhovaných změn

§ 5 
Místo výkonu trestu

(1) Trest se vykonává ve věznici nebo ve zvláštním oddělení vazební věznice. Věznice 
zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti (dále jen "ministr") a jejich správu vykonává Vězeňská 
služba podle zvláštního zákona.

(2) Při umístění odsouzeného do věznice se vybírá ta, která je nejbližší místu 
trvalého pobytu osob blízkých odsouzenému, případně se přihlíží k možnosti pracovního 
zařazení odsouzeného. 

(2)(3) Vyžaduje-li zdravotní stav odsouzeného poskytnutí zdravotních služeb, které nelze 
zajistit ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, a výkon trestu nelze přerušit, trest se na 
nezbytně nutnou dobu vykonává poskytovateli zdravotních služeb mimo objekty spravované 
Vězeňskou službou, přičemž střežení odsouzeného v takovém případě zajišťuje nejbližší věznice. 
Zvýšené náklady spojené s provedením takových opatření hradí zdravotnickému zařízení 
Vězeňská služba.

(3)(4) Trestní opatření odnětí svobody u mladistvých, kteří nepřekročili 19. rok svého 
věku, se vykonává odděleně od ostatních odsouzených, a to ve věznicích nebo zvláštních 
odděleních pro mladistvé s uplatňováním vnitřní diferenciace.

§ 16
Sociální podmínky odsouzených a poskytování zdravotních služeb

(1) Odsouzeným se poskytuje pravidelná strava za podmínek a v hodnotách, které 
odpovídají požadavku udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti 
vykonávané práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží k 
požadavkům kulturních a náboženských tradic odsouzených. Odsouzený si může na vlastní 
náklady objednat mimořádnou stravu v rámci nabídky věznice. Ředitel stanoví podmínky 
objednávání a poplatek za mimořádnou stravu.

(2) Každý odsouzený musí mít zabezpečeno lůžko a prostor pro uložení osobních věcí. 

(3) Odívání odsouzených musí odpovídat klimatickým podmínkám a musí dostatečně 
chránit jejich zdraví. 

(4) Odsouzený má právo používat ve výkonu trestu odnětí svobody vlastní oděv, 
prádlo a obuv za předpokladu, že splňují hygienické a estetické nezávadnosti a že má 
zajištěnu jejich výměnu na vlastní náklady. Věznice tuto výměnu umožní minimálně 
každých 14 dní.

(4)(5) Odsouzeným se zabezpečuje denně osmihodinová doba ke spánku, doba potřebná k 
osobní hygieně a úklidu, stravování, nejméně jednohodinová vycházka nejméně tříhodinová 
vycházka, která na základě žádosti odsouzeného může se souhlasem ředitele probíhat i 
mimo areál věznice, a přiměřené osobní volno. 



(6) K udržení zdraví a hygieny věznice zajistí sprchování teplou vodou minimálně 
pětkrát týdně, jedenkrát vždy ve dnech pracovního volna nebo klidu. Na žádost 
odsouzeného probíhá sprchování teplou vodou denně, přičemž si odsouzený každé další 
sprchování nad počet pětkrát týdně hradí. Ředitel stanoví cenu sprchování.

(5)(7) Odsouzený má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem5) s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z účelu trestu. 

(6)(8) Odsouzený s těžkým zdravotním postižením má právo na zajištění přiměřených 
podmínek umožňujících důstojný výkon trestu. 

(7)(9) Odsouzenému, který není zařazen do práce, poskytuje věznice sociální kapesné v 
případě, že neodmítl bez závažného důvodu práci a neměl v období jednoho kalendářního měsíce 
jiný příjem nebo jinou hotovost ve výši alespoň 100 Kč. 

(8)(10) Výše sociálního kapesného podle odstavce 7 činí 100 Kč za období jednoho 
kalendářního měsíce. 

(9)(11) O závažném onemocnění odsouzeného nebo o jeho úrazu, vyžadujícím 
hospitalizaci, vyrozumí věznice bez odkladu manželku, družku nebo rodiče odsouzeného, anebo 
jeho děti, pokud to odpovídá jejich věku, jestliže tak odsouzený nemůže učinit sám. Není-li 
těchto osob, vyrozumí věznice osobu, kterou odsouzený určí. Věznice vždy vyrozumí bez 
odkladu některou z těchto osob v případě, že dojde k úmrtí odsouzeného. 

§ 18 
Užívání telefonu

(1) Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s 
osobou blízkou., a to denně, včetně dnů pracovního volna a klidu v době od 7 do 20 hodin, a 
na žádost odsouzeného. Advokátovi zmocněnému odsouzeného zastupovat může odsouzený 
volat kdykoli a vězeňská služba je povinna mu to neprodleně umožnit. V případě, že 
odsouzený nemá vlastní prostředky, je věznice povinna kontaktovat advokáta zmocněného 
odsouzeného zastupovat na své vlastní náklady.

(2) Odsouzený může použít i svůj mobilní telefon a počítač s připojením na internet. 
Ředitel stanoví poplatek za uložení a nabíjení. V odůvodněných případech může ředitel 
použití mobilního telefonu a počítače na stanovenou dobu zakázat i jako součást kárných 
opatření.

(2)(3) V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému 
povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. 

(3)(4) Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený. 

(4)(5) Nejde-li o telefonáty s osobou uvedenou v § 17 odst. 3 nebo § 61 odst. 9, je 
Vězeňská služba oprávněna se seznamovat formou odposlechu s telefonáty uvedenými v 
odstavcích 1 a 2 a pořizovat jejich záznam. 



§ 19 
Návštěvy

(1) Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých 
osob na dobu celkem 3 4 hodiny během jednoho kalendářního měsíce týdně, na žádost 
odsouzeného ve dnech pracovního volna a klidu. 

(2) Návštěvy probíhají zpravidla v místnostech prostorách k tomu určených včetně 
venkovních prostor. 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 u poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované 
Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba s 
poskytovatelem zdravotních služeb. 

(3) U odsouzených, u kterých trest odnětí svobody trvá více než 60 kalendářních 
dnů, na základě jejich žádosti je umožněno jednou za 14 kalendářních dnů 60 minutový 
nerušený soukromý pobyt s jednou osobou blízkou v samostatné k tomu určené místnosti 
vybavené sociálním zařízením, umyvadlem, lůžkem a dvěma židlemi. Toto není umožněno 
odsouzeným v kázeňském trestu. Ředitel věznice stanoví náklady za použití místnosti, které 
hradí odsouzený.

(3)(4) 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)(5) 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)(6) Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a 
sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených. 

(6)(7) V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních 
důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou. 

(7)(8) Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění 
věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu. 

(8)(9) Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně 
ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo 
bezpečnost věznice. 

§ 21 
Uspokojování kulturních potřeb

(1) Odsouzený má právo objednat si na svůj náklad knihy, denní tisk a časopisy, včetně 
zahraničních, pokud jsou rozšiřovány v České republice; tím není dotčeno právo Vězeňské 
služby odebrat odsouzenému věc, kterou by se narušoval účel výkonu trestu. 



(2) Odsouzený si může bezplatně půjčovat z vězeňské knihovny knihy včetně odborných 
publikací a právních předpisů. 

(3) Vlastní přenosný radiopřijímač a televizor se odsouzenému umožní používat po 
provedení kontroly technických parametrů ke zjištění, zda nebylo instalováno nežádoucí 
zařízení. Provedení kontroly zajistí na náklady odsouzeného správa věznice. Ředitel 
věznice může za připojení do elektrické sítě stanovit denní poplatek odpovídající denní 
spotřebě elektrické energie.

(4) Ředitel věznice na žádost odsouzeného a na jeho náklady může umožnit 
odsouzenému přístup k internetu. Neumožní jej odsouzeným, u nichž hrozí nebezpečí 
zneužití. Vězeňská služba je oprávněna sledovat pohyb a úkony odsouzených při používání 
internetu. Ředitel věznice stanoví cenu za 1 hodinu využití internetu. 

§ 23 
Nákup potravin a věcí osobní potřeby

(1) Odsouzený má právo nakupovat v prodejně věznice potraviny a věci osobní potřeby, 
případně věci pro zájmovou a vzdělávací činnost nebo k realizaci programu zacházení 
minimálně dvakrát týdně. Nákup se uskutečňuje zpravidla formou bezhotovostní platby z té 
části peněžních prostředků, s níž může volně disponovat. 

(2) Ve věznici se pro odsouzené zřizují prodejny s potravinářským, drogistickým a 
průmyslovým zbožím. Minimální sortiment zboží stanoví vnitřní řád věznice. Nelze-li nákup 
tohoto zboží provádět v prodejně věznice, zajišťuje se prostřednictvím Vězeňské služby. 

(3) Ředitel věznice je oprávněn stanovit nejvyšší peněžní částku, za kterou může 
odsouzený jednorázově nakoupit. 

§ 24 
Přijetí balíčku 

(1) Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních 
svátků, dvakrát měsíčně přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 
kg. 

(2) 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 odsouzeného. 

(3) Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro 
vzdělávání nebo zájmovou činnost se nevztahují omezení uvedená v odstavci 1. 

§ 29 
Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených 

(1) Odsouzený, který byl zařazen do práce, je povinen pracovat, pokud je k práci 



zdravotně způsobilý. 

(2) Při zaměstnávání a vzdělávání odsouzených věznice zajišťuje 

a) zařazování odsouzených do práce odpovídající jejich zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k 
jejich odborným znalostem a dovednostem s využitím jejich dosaženého vzdělání, odborných 
znalostí a dovedností, 

b) odměňování odsouzených za práci, 

c) vytváření podmínek pro to, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat si svoji pracovní kvalifikaci 
a rozšiřovat si svoji všeobecnou informovanost zvyšování pracovní kvalifikace, získávání 
kvalifikace a vzdělání a pořádání programů rozšiřujících všeobecnou informovanost.

§ 56 
Přerušení výkonu trestu 

(1) V případě úspěšného plnění programu zacházení a dosahování účelu výkonu trestu 
může ředitel věznice formou odměny přerušit výkon trestu odsouzenému až na 20 dnů během 
kalendářního roku 60 dnů během kalendářního roku. U osob odsouzených za nenásilnou 
trestnou činnost, kde není důvod se obávat ohrožování majetku, zdraví a životů lidí, může 
ředitel věznice lhůtu prodloužit až na dvojnásobek. Doba přerušení se počítá do výkonu 
trestu. 

(2) Pro naléhavé rodinné důvody může ředitel věznice přerušit odsouzenému výkon trestu 
až na 10 dnů 30 dnů během kalendářního roku. 

(3) Je-li třeba odsouzenému neodkladně poskytnout zdravotní službu, kterou nelze zajistit 
ve věznici nebo ve specializovaném zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, může ředitel 
věznice na nezbytně nutnou dobu výkon trestu odsouzenému přerušit. Pokud si odsouzený újmu 
na zdraví nezpůsobil úmyslně, doba přerušení výkonu trestu nepřesahující 30 dnů v kalendářním 
roce se započítává do doby výkonu trestu. 

§ 61 

(1) Během výkonu trestu odsouzeného, který nedovršil 18. rok věku, se věznice 
především zaměří na jeho výchovu a zabezpečení jeho přípravy na budoucí povolání. 

(2) Mladistvému, který má plnit povinnou školní docházku, věznice zabezpečí její plnění 
vyučováním místo výkonu práce. 

(3) Má-li ředitel věznice za to, že u mladistvého, který ve výkonu trestu dovršil 19. rok 
věku, bude dosaženo účelu trestu jeho výkonem ve věznici pro ostatní odsouzené, podá soudu 
návrh na přeřazení mladistvého. Přitom přihlíží zejména k dosaženému stupni jeho výchovy a k
délce nevykonaného zbytku trestu. 

(4) I když soud rozhodl o ponechání mladistvého po dovršení 19. roku věku ve věznici 
pro mladistvé, může ředitel věznice podat návrh na jeho přeřazení podle odstavce 3, jestliže 
odsouzený soustavně porušuje nebo závažným způsobem porušil stanovené povinnosti, pořádek 



nebo kázeň. 

(5) Při stanovení obsahu programu zacházení s mladistvým se vždy sleduje zabezpečení 
jeho pracovní kvalifikace a samostatný způsob života. 

(6) K formě a obsahu přípravy mladistvého na budoucí povolání věznice požádá o 
vyjádření zákonného zástupce mladistvého, pokud s mladistvým ve výkonu trestu udržuje styk, a 
příslušný orgán sociálněprávní ochrany dětí. K zařazení mladistvého do práce se vyjádření 
zákonného zástupce mladistvého ani orgánu sociálněprávní ochrany nevyžaduje; tím není 
dotčena povinnost věznice úzce spolupracovat s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci 
mladistvých. 

(7) Pro mladistvého je účast na stanovené formě vzdělávání a dalších určených aktivitách 
programu zacházení povinná; po dobu výuky se mladistvý nezařazuje do práce a jeho vzdělávání 
se uskutečňuje formou denního studia. 

(8) Mladistvý má právo přijímat návštěvy na dobu 5 hodin během jednoho kalendářního 
měsíce týdně. 

(9) Věznice umožní zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního 
úřadu pověřeného zajišťováním sociálněprávní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění 
navštěvovat mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. Tyto návštěvy se 
nezapočítávají do návštěv podle odstavce 8.

§ 62 
Balíčky

Mladistvý má právo čtyřikrát ročně jedenkrát měsíčně přijmout balíček s potravinami a 
věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. 

§ 67
Výkon trestu u matek nezletilých dětí

(1) V případech hodných zvláštního zřetele, jestliže takový postup umožňují podmínky ve 
věznici a osobnostní předpoklady odsouzené ženy, může být odsouzené ženě na její žádost 
povoleno, aby ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své dítě zpravidla do 3 let jeho věku do 
doby, než dítě začne navštěvovat základní školu, pokud takové dítě nebylo soudem svěřeno do 
výchovy jiné osoby. Před rozhodnutím si ředitel věznice vyžádá posouzení lékaře a klinického 
psychologa a orgánu sociálněprávní ochrany dětí, zda je takový postup ve prospěch dítěte. 
Ředitel vydá rozhodnutí do 7 kalendářních dnů od obdržení žádosti.

(2) Ženě, která pečuje o nezletilé dítě v předškolním věku, věznice umožní společný 
pobyt a vytvoří podmínky pro zdravý fyzický i psychický vývoj dítěte. V případech, kdy 
toto není možné, věznice umožní na žádost odsouzené denní návštěvy v prostorách 
k tomuto účelu vhodně upravených. Doba návštěvy je minimálně 120 minut a probíhá od 8 
do 20 hodin.

(3) U dětí školního věku až do dovršení 18 let věznice umožní na žádost odsouzené 
denní návštěvy v prostorách k tomuto účelu vhodně upravených. Doba návštěvy je 
minimálně 120 minut a probíhá přednostně v době od 13 do 18 hodin a ve dnech 
pracovního volna a klidu od 8 do 20 hodin.



(2)(4) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle odstavce 1 může odsouzená žena podat do 
3 dnů od jeho oznámení stížnost, jež má odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje generální ředitel 
Vězeňské služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby do 7 kalendářních dnů 
od obdržení stížnosti. 

(3)(5) Byla-li žádost podle odstavce 1 zamítnuta, může ji odsouzená žena opakovat 
nejdříve po 3 měsících od právní moci rozhodnutí. 

(4)(6) Věznice umožní příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany dětí pravidelně 
sledovat vývoj dítěte, o které odsouzená žena pečuje ve věznici.



Platné znění měněných ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

s vyznačením navrhovaných změn

§ 27b 
Probační úředník

(1) Úředník Probační a mediační služby (dále jen "probační úředník") vykonává 
v trestním řízení dohled nad obviněným spočívající jednak v pozitivním vedení a pomoci 
obviněnému a jednak v kontrole jeho chování a v případech, kdy dohled nebyl uložen, provádí 
úkony směřující k tomu, aby obviněný vedl řádný život, pokud bylo rozhodnuto

a) o propuštění obviněného z vazby za současného vyslovení dohledu, 

b) o uložení nařízeného pobytu odsouzeného,

b)c) o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

c)d) o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, 

d)e) o podmíněném odsouzení, včetně podmíněného odsouzení s dohledem, 

e)f) o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, včetně podmíněného propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody za současného vyslovení dohledu, nebo 

f)g) o uložení trestu obecně prospěšných prací nebo trestu zákazu pobytu za současného 
vyslovení přiměřených omezení a přiměřených povinností.

(2) Probační úředník může být státním zástupcem a v řízení před soudem předsedou 
senátu pověřen zjišťováním informací o osobě obviněného a jeho sociálních poměrech a 
vytvářením podmínek pro rozhodnutí o schválení narovnání a o podmíněném zastavení trestního 
stíhání. Za podmínek stanovených zvláštním zákonem může provádět jednotlivé úkony i bez 
takového pokynu. V řízení před soudem může vykonávat jednotlivé úkony výkonu rozhodnutí 
zejména v případech, kdy byl uložen trest nespojený s odnětím svobody, nebo kdy odsouzený 
byl z výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěn, anebo při výkonu jednotlivých druhů 
ochranného opatření. 

(3) Bližší podmínky, za nichž probační úředník vykonává svoji působnost, stanoví 
zvláštní zákon.

§ 67
Důvody vazby

Obviněný smí být vzat do vazby a držen ve vazbě jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo 
dalších konkrétních skutečností konkrétních zjištěných důkazů vyplývá důvodná obava

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména 
nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, 

b) že působí a bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak 
maří a bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo 



c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, 
nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, 
byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný 
čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro 
který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením. 

§ 68a
Nařízený pobyt

(1) Lze-li vzít obviněného do vazby a je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. a) 
nebo c), orgán rozhodující o vazbě rozhodne, neshledá-li konkrétní důvody zvláštního 
zřetele hodné, že místo vzetí obviněného do vazby uloží obviněnému povinnost se zdržovat 
v obydlí v místě trvalého pobytu nebo v místě, kde obviněný bydlí, a to s přihlédnutím 
k jeho osobním a rodinným poměrům (dále jen „nařízený pobyt“). Je-li obviněný 
zaměstnán, nebo vykonává-li jinou výdělečnou činnost nebo veřejnou funkci, přihlédne i k 
místu výkonu těchto činností a k možnostem dopravy do místa jejich výkonu.

§ 68b

(1) V rozhodnutí o nařízení pobytu orgán, který jej vydal, stanoví:

a) místa, v nichž je obviněný povinen se zdržovat (dále jen „místa nařízeného pobytu“),

b) dobu, v níž je obviněný povinen se zdržovat v jednotlivých místech nařízeného pobytu,

c) počátek režimu nařízeného pobytu.

(2) Orgán rozhodující o nařízeném pobytu může obviněnému uložit na dobu 
nařízeného pobytu přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby 
vedl řádný život, nevyhýbal se trestnímu stíhání nebo jinak nemařil objasňování 
skutečností závažných pro trestní stíhání.

§ 68c

(1) Jako místo nařízeného pobytu orgán, který rozhodnutí vydal, určí obydlí 
obviněného v místě trvalého pobytu nebo v místě, kde se obviněný zdržuje za účelem 
bydlení, a to s přihlédnutím k jeho osobním a rodinným poměrům. 

(2) Je-li obviněný zaměstnán nebo vykonává-li jinou výdělečnou činnost nebo 
veřejnou funkci, určí orgán rozhodující o nařízeném pobytu jako místo nařízeného pobytu 
též místo, v němž obviněný vykonává zaměstnání, jinou výdělečnou činnost nebo veřejnou 
funkci s přihlédnutím ke způsobům dopravy na tato místa.

(3) V případě, pokud zdravotní stav obviněného vyžaduje pravidelnou zdravotní 
péči, orgán rozhodující o nařízeném pobytu zohlední tuto skutečnost tak, že mezi místa 
nařízeného pobytu zahrne i zdravotnická zařízení, v nichž je obviněnému poskytována 
zdravotní péče.



(4) Na návrh obviněného může soud mezi místa, v nichž je obviněnému nařízen 
pobyt, určit též místo, v němž se obviněný může účastnit bohoslužeb nebo náboženských 
shromáždění.

(5) V rozhodnutí o nařízení pobytu vymezí orgán, který rozhodnutí vydal, dobu:

a) během níž je obviněný povinen se zdržovat v místě dle odstavce 1,

b) během níž se může zdržovat v místech dle odstavce 2 až 4.

(6) V rozhodnutí o nařízení pobytu vymezí orgán, který rozhodnutí vydal, dobu, 
během níž si obviněný, jemuž byl stanoven nařízený pobyt, může vyřizovat nutné osobní a 
rodinné záležitostí.

§ 68d

(1) Doba nařízeného pobytu nesmí překročit nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby 
podle § 72a.

(2) Nařízený pobyt končí:

a) zastavením trestního stíhání obviněného,

b) pravomocným rozhodnutím soudu ve věci trestního stíhání obviněného,

c) rozhodnutím orgánu, který nařídil nařízený pobyt, o vzetí obviněného do vazby,

d) rozhodnutím orgánu, který nařídil nařízený pobyt, o jeho ukončení z důvodu pominutí 
důvodů nařízeného pobytu,

e) uplynutím doby podle odstavce 1.

§ 68e 

(1) Během nařízeného pobytu je obviněný, jemuž byla tato povinnost nařízena, 
povinen zdržovat se v místech nařízeného pobytu v časovém období vymezeném 
v rozhodnutí o nařízeném pobytu, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména nutnost 
poskytnutí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho 
onemocnění nebo úrazu.

(2) V případě vyhledání neodkladné zdravotní péče je obviněný, jemuž byl stanoven 
nařízený pobyt, tuto skutečnost neodkladně sdělit příslušnému středisku Probační a 
mediační služby. Za účelem ověření této skutečnosti je poskytovatel zdravotní péče na 
vyžádání příslušného probačního úředníka povinen sdělit informace o tom, že poskytl 
neodkladnou zdravotní péči obviněnému.

(3) Obviněný, jemuž byl stanoven nařízený pobyt, je v případě, pokud za účelem 
vyřízení si nutných osobních a rodinných záležitostí opouští místo nařízeného pobytu 
v době stanovené za tímto účelem v rozhodnutí o nařízeném pobytu, povinen uvědomit 



příslušného probačního úředníka o tom, že hodlá opustit místo nařízeného pobytu a účel, 
za kterým tak hodlá učinit.

§ 68f

Jakmile se rozhodnutí o nařízeném pobytu stalo vykonatelným zašle orgán, který 
toto rozhodnutí vydal, toto nařízení:

a) příslušnému středisku Probační a mediační služby k výkonu rozhodnutí,

b) orgánům činným v trestním řízení vedeném proti obviněnému.

§ 68g
Elektronický kontrolní systém

(1) Za účelem dodržování režimu nařízeného pobytu je obviněný, jemuž byl 
stanoven nařízený pobyt, povinen po celou dobu nařízeného pobytu nosit připevněný na 
těle náramek elektronického kontrolního systému, který umožňuje detekci jeho pohybu 
(dále jen „detekční náramek“).

(2) Detekční náramek na tělo obviněného připevní probační úředník příslušný 
k výkonu rozhodnutí o nařízeném pobytu, jakmile je rozhodnutí o nařízeném pobytu 
vykonatelné.

(3) Obviněný, jemuž byl stanoven nařízený pobyt, je povinen zdržet se všech 
činností, které by vedly k úmyslnému poškození detekčního náramku nebo jeho odstranění 
z těla.

(4) V případě neúmyslného poškození nebo odstranění detekčního náramku z těla 
obviněného je obviněný povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit orgánu 
vykonávajícímu kontrolu nad dodržováním podmínek nařízeného pobytu.

§ 68h
Kontrola dodržování režimu nařízeného pobytu

(1) Kontrolu dodržování režimu nařízeného pobytu zajišťuje Probační a mediační 
služba ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému, který 
umožňuje detekci pohybu odsouzeného nebo namátkovou kontrolou prováděnou 
probačním úředníkem. 

(2) Za účelem kontroly dodržování režimu nařízeného pobytu je obviněný povinen 
probačnímu úředníkovi umožnit vstup do místa, v němž se zdržuje na základě rozhodnutí 
o nařízeném pobytu. 

(3) V případech, kdy místo nařízeného pobytu obviněného je majetkem jiné osoby 
než obviněného, je vlastník objektu povinen umožnit probačnímu úředníkovi vstup do 
tohoto místa za účelem kontroly dodržování režimu nařízeného pobytu na základě 
předložení vykonatelného rozhodnutí o nařízeném pobytu. 



§ 68i
Nedodržování podmínek nařízeného pobytu

(1) Nedodržuje-li obviněný, kterému byl stanoven nařízený pobyt, stanovené 
podmínky nařízeného pobytu nebo uložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, 
sdělí tuto skutečnost provozovatel elektronického kontrolního systému nebo příslušný 
probační úředník vykonávající kontrolu bezodkladně orgánu, který rozhodnutí o 
nařízeném pobytu vydal.

(2) Za nedodržení režimu nařízeného pobytu se nepovažuje:

a) pokud obviněný vykoná bezodkladný úkon, jehož účelem je záchrana ohroženého 
života, zdraví nebo majetku jiné osoby v jiném místě než nařízeného pobytu,

b) součinnost s orgány činnými v trestním řízení vyžadující pobyt obviněného v jiném 
místě než je místo nařízeného pobytu,

c) účast obviněného na jednání soudu v případech, kde je obviněný stranou, nebo k jehož 
jednání byl soudem předvolán,

d) účast obviněného na jednání jiného orgánu veřejné moci v případě, v němž je obviněný 
stranou, nebo k jehož jednání byl orgánem předvolán,

e) návštěva zdravotnického zařízení za účelem poskytnutí neodkladné zdravotní péče,

f) hospitalizace obviněného za účelem poskytnutí zdravotní péče

g) provedení právního úkonu vyžadující přítomnost obviněného v jiném místě než v místě 
nařízeného pobytu, pokud jeho provedení obviněnému ukládá jako povinnost zvláštní 
právní předpis.

§ 68j
Změna nařízeného pobytu

(1) Na návrh obviněného, kterému byl stanoven nařízený pobyt, státního zástupce, 
nebo probačního úředníka může orgán, který rozhodnutí o nařízeném pobytu vydal, 
z důležitých důvodů na potřebnou dobu změnit místo nebo režim nařízeného pobytu. 

(2) V rozhodnutí o změně nařízeného pobytu orgán, který toto rozhodnutí vydal, 
vymezí, jakým způsobem se oproti rozhodnutí o nařízeném pobytu mění místo nebo režim 
nařízeného pobytu a důvod této změny.

§ 68k
Přeměna režimu nařízeného pobytu ve vazební stíhání

(1) V případě porušování povinností stanovených obviněnému v rozhodnutí o 
nařízeném pobytu nebo povinností vyplývajících z tohoto zákona může soud na návrh 
probačního úředníka nebo státního zástupce rozhodnout o přeměně režimu stíhání 
obviněného z režimu nařízeného pobytu na režim vazebního stíhání.



(2) Soud může rozhodnout o přeměně režimu stíhání obviněného z režimu 
nařízeného pobytu na režim vazebního stíhání i na návrh státního zástupce, pokud během 
trestního řízení vyjdou najevo skutečnosti, které znemožňují nadále stíhat obviněného 
v režimu nařízeného pobytu; zejména v případech, že vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž 
základě je možné vzít obviněného do vazby podle § 67 písm. b) tohoto zákona.

(3) Doba, po kterou trval režim nařízeného pobytu obviněného, se započítává do 
doby vazby.

§ 68l
Přezkum

(1) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny průběžně zkoumat, zda důvody 
nařízeného pobytu u obviněného ještě trvají nebo se nezměnily.

(2) Rozhodnutí o nařízeném pobytu musí být soudem a v přípravném řízení 
soudcem zrušeno, jestliže pominuly důvody nařízeného pobytu.

(3) Obviněný má právo kdykoli po právní moci rozhodnutí o nařízeném pobytu 
žádat o jeho zrušení. O takové žádosti musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu. Byla-
li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní jiné důvody, opakovat až po uplynutí 
30 dnů od právní moci posledního rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho žádost o zrušení 
rozhodnutí o nařízeném pobytu, nebo kterým bylo rozhodnuto o dalším trvání režimu 
nařízeného pobytu nebo o změně důvodů nařízeného pobytu.

§ 68m

(1) Nejpozději každé tři měsíce od právní moci rozhodnutí o nařízeném pobytu je v 
přípravném řízení soudce povinen rozhodnout na návrh státního zástupce o tom, zda se 
obviněný bude i nadále stíhán v režimu nařízeného pobytu, nebo zda se režim nařízeného 
pobytu ruší nebo mění. Jinak se nařízený pobyt ruší.

(2) Návrh státního zástupce na vydání rozhodnutí soudce o dalším nařízeném 
pobytu, nebo jeho změně podle odstavce 1 je třeba doručit soudu nejpozději 15 dnů před 
uplynutím lhůty tří měsíců.

(3) Soud je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy u něj byla podána obžaloba 
proti obviněnému, kterému byl uložen režim nařízeného pobytu, nebo návrh na schválení 
dohody o vině a trestu sjednané s obviněným, který je stíhán v režimu nařízeného pobytu, 
nebo kdy mu byl doručen spis na základě rozhodnutí o postoupení nebo přikázání věci 
obviněného, který je stíhán v režimu nařízeného pobytu, rozhodnout, zda obviněný bude i 
nadále stíhán v režimu nařízeného pobytu, nebo zda se nařízený pobyt ruší.

(4) Jestliže tříměsíční lhůta pro rozhodnutí soudu o dalším trvání nařízeného pobytu 
skončí v průběhu řízení o opravném prostředku před nadřízeným soudem, je k rozhodnutí 
o nařízeném pobytu nebo o jeho zrušení či změně příslušný tento nadřízený soud; při 
předložení spisu jej soud, proti jehož rozhodnutí byl podán opravný prostředek, vyrozumí 
o konci této lhůty.



§ 68n
Opravné prostředky

(1) Proti rozhodnutí o nařízeném pobytu nebo jeho části a proti rozhodnutí o změně 
nařízeného pobytu nebo jeho části je přípustná stížnost, která nemá odkladný účinek.

(2) Proti rozhodnutí o přeměně režimu nařízeného pobytu ve vazební stíhání je 
přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

§ 68o
Věcná příslušnost

(1) K rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí o nařízeném pobytu nebo jeho části a 
proti rozhodnutí o změně nařízeného pobytu nebo jeho části anebo proti rozhodnutí o 
přeměně režimu nařízeného pobytu ve vazební stíhání, je příslušný orgán, který je 
nadřízený orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

(2) Ve věcech opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků se 
použije postup jako v případě rozhodování opravných prostředcích proti rozhodnutí o 
vzetí do vazby obdobně.

§ 68p
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo spravedlnosti může vyhláškou stanovit podrobnosti kontroly dodržování 
režimu nařízeného pobytu.

V Praze dne 15. února 2013

Předkladatel:

MUDr. David Rath v.r.




