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§ 80
Povinnosti strážného u hlavního vchodu do věznice (střeženého objektu)
(2) Strážný u hlavního vchodu do věznice je při výkonu služby zejména povinen:
a) zabránit útěkům vězněných osob branou pro vozidla nebo vchodem pro vstup osob a zajistit, aby se do věznice nedostaly nepovolané osoby
a nepovolené věci,
b) znát dokonale zásady vstupu do střežených objektů, důsledně provádět zjišťování totožnosti a prohlídku zavazadla přicházející a odcházející osoby,
přičemž zvláštní pozornost věnovat platnosti průkazů totožnosti a zvláštních povolení, řádně evidovat příchody a odchody vězněných osob, příjezdy
a odjezdy vozidel a osob vstupujících do objektu do informačního systému,
c) neprovádět kontrolu vstupujících osob do věznice a prohlídku zavazadla u:
1. prezidenta České republiky,
2. předsedy vlády České republiky,
3. předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
4. ministra a jeho náměstků,
5. ostatních členů vlády,
6. generálního ředitele, jeho náměstků a ředitele kanceláře generálního ředitele,
7. ředitelů odborů generálního ředitelství a bezpečnostního ředitele,
8. ředitele Akademie a jeho zástupců,
9. ředitele Středního odborného učiliště Vězeňské služby a jeho zástupce,
10. soudců a přísedících všech druhů soudů,
11. státních zástupců,
12. ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů a jeho náměstků,
13. orgánů oprávněných k provádění kontroly nad výkonem trestu, zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv, orgánů oprávněných k provádění
kontroly ve Vězeňské službě (viz § 112),
14. ředitelů věznic,
15. zaměstnanců věznice, o kterých tak rozhodl ředitel věznice,
16. metodických a kontrolních orgánů generálního ředitelství při metodické a kontrolní činnosti, zaměstnanců ministerstva pověřených dozorem nebo
kontrolou a zaměstnanců Stavebního úřadu ministerstva,
17. zaměstnanců veřejné správy vstupujících do věznice za účelem plnění služebních nebo pracovních povinností, o kterých tak v jednotlivých případech
rozhodl ředitel věznice (např. příslušníci nebo zaměstnanci policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Celní správy České republiky, soudů,
Probační a mediační služby České republiky, České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu, příslušných hygienických stanic).
Pokud uvedení funkcionáři generálního ředitelství nepožádají o doprovod, pohybují se v objektu věznice bez omezení, vyjma strážních stanovišť
uvedených v § 54 odst. 2, ,
i) zjistit dotazem u osob vstupujících do věznice, mají-li u sebe mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat. V kladném případě
požádat takovou osobu, aby uložila mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat do odkládací skříňky, případně odevzdala
do úschovy. Toto mobilní komunikační nebo záznamové zařízení nebo nosič dat bezpečně uložit a při odchodu je vrátit. Odmítne-li vstupující osoba
mobilní komunikační nebo záznamové zařízení anebo nosič dat uložit nebo vydat do úschovy, nelze takovou osobu do objektu vpustit a o této skutečnosti
je povinen informovat nadřízeného. Mobilní komunikační nebo záznamové zařízení a nosiče dat se neodebírají osobám uvedeným v odstavci 2
písmeno c). Nosiče dat se dále neodebírají osobám uvedeným v § 104 odst. 1 písm. a) bod 11. a 14. V ostatních případech o vstupu osob s
mobilním komunikačním nebo záznamovým zařízením včetně nosičů dat do věznice rozhoduje a odpovídá ředitel věznice včetně vymezení prostor
pohybu s uvedenými zařízeními,
§ 104
Vstup bez zvláštního povolení
(1) Ke vstupu do střeženého objektu jsou bez zvláštního povolení oprávněni:
a) do všech objektů
1. prezident České republiky,
2. předseda vlády České republiky,
3. předseda Poslanecké sněmovny a předseda Senátu Parlamentu České republiky,
4. ministr a jeho náměstci,
5. ostatní členové vlády,
6. generální ředitel a jeho náměstci,
7. státní zástupci všech stupňů a policejní orgány činné v trestní věci vězněné osoby,
8. předseda, místopředsedové a soudci Ústavního soudu České republiky,
9. předseda a místopředseda Nejvyššího soudu České republiky, jakož i předseda a místopředseda Vrchního soudu,
10. soudci všech druhů soudů, pokud v trestní věci vězněné osoby rozhodovali nebo rozhodují,
11. příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů, policie, Celní správy České republiky, Bezpečnostní informační služby České
republiky, Vojenského zpravodajství nebo Vojenské policie,
12. orgány oprávněné k provádění kontroly nad výkonem trestu, zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv,
13. přísedící, a to v přítomnosti soudce, který je oprávněn ke vstupu do objektu podle bodu 10.,
14. advokáti zapsaní v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, popřípadě jimi pověření koncipienti, zastupující vězněnou
osobu, hostující evropští advokáti zastupující vězněnou osobu (hostující evropský advokát nemá povinnost být zapsán v seznamu advokátů
vedených advokátní komorou), notáři zapsáni v Notářské komoře České republiky a určení soudní znalci,
15. osoby pověřené vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti poskytováním duchovní služby,
16. pověření sociální pracovníci a tlumočníci,
17. pověření zaměstnanci probační a mediační služby,
18. metodické a kontrolní orgány ministerstva a zaměstnanci Stavebního úřadu ministerstva,
19. státní zaměstnanci nebo zaměstnanci obcí s přenesenou působností státní správy vstupující do věznice za účelem plnění služebních nebo pracovních
povinností, o kterých tak v jednotlivých případech rozhodl ředitel věznice (např. zaměstnanci soudů, České správy sociálního zabezpečení, Finančního
úřadu, příslušných hygienických stanic),
20. členové výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby za účelem poskytnutí zdravotní služby, hasičského záchranného sboru nebo jednotek
policie při řešení mimořádné události nebo krizového stavu,

