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Nařízení 
generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 13/2015, kterým se stanoví podrobnosti pro poskytnutí 

poukázky určené pro pořízení základních věcí osobní potřeby odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody  
 
 Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovím  
  

§ 1  
 

Účel nařízení  
 
 Účelem tohoto nařízení je stanovit jednotný postup pro poskytnutí poukázky, určené pro zajištění výdeje základních věcí 
osobní potřeby odsouzených1) (dále jen „věci osobní potřeby“) ve vazebních věznicích a věznicích (dále jen „věznice“) a určení 
zásad pro její poskytnutí.  
  

§ 2  
 

Výklad pojmů  
 
 (1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí  
  
a) poukázkou určenou pro pořízení věcí osobní potřeby odsouzených prostřednictvím vězeňské prodejny poukázka, která je 
elektronicky evidována v programovém vybavení Vězeňské služby České republiky, jež eviduje a zpracovává finanční prostředky 
vězněných osob a slouží k poukázání prostředků státního rozpočtu na účet odsouzeného, který je veden na bankovním účtu cizích 
prostředků, do stanovené výše 100 Kč měsíčně (dále jen „poukázka“),  
  
b) věcmi osobní potřeby odsouzených věci v rozsahu zaručeného minimálního sortimentu vězeňské prodejny.  
  
 (2) Rozsah základních hygienických prostředků se řídí vnitřním předpisem2).  
  

§ 3  
 

Zásady při poskytování poukázky  
 
 (1) Poukázka je přidělena na konkrétní účet odsouzeného, ze kterého se hradí jednorázově v průběhu kalendářního měsíce 
pořízení věcí. Stanovená výše 100 Kč se přiznává v celkové výši v daném měsíci. Nevyčerpaný zůstatek poukázky se dorovná v 
nadcházejícím kalendářním měsíci do stanovené výše 100 Kč za předpokladu, že odsouzený bude splňovat dle právního předpisu3) 
podmínku pro přidělení a čerpání poukázky v kalendářním měsíci.  
  
 (2) Nevyčerpaný zůstatek poukázky se při ukončení výkonu trestu odnětí svobody odsouzenému nevyplácí, tento zůstatek se 
převede do příjmu státního rozpočtu.  
  
 (3) V případě přemístění odsouzeného na dobu přechodnou do jiné věznice, bude výdej poukázky zajištěn na základě žádosti 
odsouzeného věznicí, v níž se aktuálně nachází.  
  
 (4) Nárok odsouzeného na poukázku ve stanoveném finančním limitu vzniká v kalendářním měsíci po nástupu nebo dodání 
do výkonu trestu odnětí svobody.  
  
 (5) Z položky „Poukázka“ lze hradit doplatky na léky, případně regulační poplatek, pouze se souhlasem odsouzeného.  
  
 (6) Ředitel věznice stanoví termín pořízení věcí odsouzeným ve vězeňské prodejně prostřednictvím poukázek v rámci 
kalendářního měsíce, a to v nejbližším možném termínu po zpracování pracovní odměny odsouzených, nejdéle do tří pracovních 
dnů.  
  

§ 4  
 

Postup při poskytování poukázky  
 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxx  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  



Příloha k čj. VS-115707-3/ČJ-2022-800040-INFZ 

§ 5  
 

Postup při poskytování poukázky v případě přemístění odsouzeného na dobu přechodnou  
 
 (1) Uplatní-li odsouzený, přemístěný do jiné věznice na dobu přechodnou, nárok na pořízení věcí osobní potřeby, informuje 
o této skutečnosti kmenovou věznici aktuální věznice, ve které se odsouzený nachází.  
  
 (2) Kmenová věznice převede příslušnou částku do věznice, ve které se odsouzený nachází, k umožnění nákupu věcí osobní 
potřeby.  
  
 (3) Kmenová věznice je následně o průběhu vyúčtování neprodleně vyrozuměna a popřípadě zůstatek nevyčerpané poukázky 
se vrátí kmenové věznici.  
  

§ 6  
 

Zrušovací ustanovení  
 
 Metodický list generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 1/2014, kterým se stanoví podrobnosti pro výdej 
balíčku, který obsahuje základní věci osobní potřeby odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, se zrušuje.  
  

§ 7  
 

Účinnost 
 

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.  
  

V Praze dne 25. února 2015  
 
 Č. j.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky 
vrchní státní rada 

brig. gen. PhDr. Pavel Ondrášek v. r. 
v zastoupení plk. Mgr. Bc. Milan Brendl v. r. 

 
____________________ 
 
1) § 16 odst. 8 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
3) Zákon č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
4) Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů.  
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