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46/2017 

Nařízení 

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky 

o postupu při přerušení výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody, opuštění 
věznice v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení a povolování účasti odsouzených na akcích 

konaných mimo věznici 

Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, s t a n o v í m  

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 
Účel nařízení 

(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu trestu“), vyhláškou č. 345/1999 Sb., kterou 
se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „řád výkonu trestu“), jednotný postup při 
podávání návrhů, projednávání, rozhodování a realizaci přerušení výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“) 
odsouzenému muži a odsouzené ženě (dále jen „odsouzený“, pokud dále není stanoveno jinak) a přerušení výkonu trestního 
opatření odnětí svobody (dále jen „výkon trestního opatření“) mladistvému odsouzenému (dále jen „mladistvý“ nebo „odsouzený“, 
pokud dále není stanoveno jinak), a to rozhodnutím ředitele vazební věznice nebo věznice (dále jen „věznice“). 

(2) Ustanovení tohoto nařízení se užijí i na postup při podávání návrhů, projednávání, rozhodování a realizaci dalších aktivit, 
kterými jsou podle zákona o výkonu trestu a řádu výkonu trestu opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo programem 
zacházení, volný pohyb mimo věznici při realizaci aktivit programu zacházení nebo k docházce do školy anebo k návštěvě 
zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení, účast odsouzených na akcích konaných mimo věznici anebo účast na těchto 
akcích za doprovodu určeného zaměstnance věznice, a to na základě rozhodnutí ředitele věznice. 

(3) Tiskopisy a podklady k projednání návrhu zpracovává pověřený zaměstnanec oddělení výkonu trestu, nebo oddělení 
výkonu vazby a trestu věznice (dále jen „oddělení výkonu trestu“). Rozhodnutí ředitele věznice o přerušení výkonu trestu, přerušení 
výkonu trestního opatření mladistvému, nebo opuštění věznice v souvislosti s návštěvou, programem zacházení, akcí mimo věznici 
nebo k docházce do školy, zpracovává pověřený zaměstnanec oddělení výkonu trestu, pokud ředitel věznice nerozhodne, že jej 
bude zpracovávat jím pověřeným zaměstnanec oddělení správního věznice (dále jen „oddělení správní“). 

§ 2 
Zásady při realizaci přerušení výkonu trestu, trestního opatření, opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo 
programem zacházení a volného pohybu mimo věznici při realizaci aktivit programu zacházení nebo k docházce 

do školy anebo k návštěvě zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení 

(1) Přerušení výkonu trestu nebo výkonu trestního opatření a činnosti dle § 1 odst. 2 realizované u odsouzených mimo 
věznici (dále jen „povolení opustit věznici“, pokud dále není stanoveno jinak) musí být uplatňovány individuálně, na základě 
diferencovaného přístupu k odsouzeným a úspěšného plnění všech složek programu zacházení, při současném respektování 
právních a bezpečnostních kritérií.  

(2) Při realizaci povolení opustit věznici je nutno dodržovat právní předpis
1)
 a dále je nutno aplikovat zásady vnitřní 

diferenciace a rovněž pozitivně zohledňovat stanovení programu zacházení. 

§ 3 
Vymezení pojmů 

(1) Přerušením výkonu trestu nebo přerušením výkonu trestního opatření se rozumí rozhodnutí ředitele věznice, kterým se 
odsouzenému povoluje v předem určené době pobyt zpravidla na jeho adrese místa trvalého nebo přechodného pobytu anebo 
pobytu osob blízkých, které bylo vydáno jako rozhodnutí o udělení odměny

2)
 nebo jako rozhodnutí, kterým se odsouzenému 

umožní v určeném místě vyřízení naléhavých rodinných nebo osobních záležitostí anebo rozhodnutí, které zajistí poskytnutí 
neodkladné zdravotní péče, jež nelze zabezpečit odsouzenému jiným způsobem. 

(2) Opuštěním věznice v souvislosti s návštěvou se rozumí rozhodnutí ředitele věznice, kterým se povoluje pobyt 
odsouzeného mimo věznici v předem určené době a místě za doprovodu osoby blízké popřípadě i jiné osoby, která se do věznice 
dostavila za účelem provedení návštěvy odsouzeného, kterého osobně ve věznici převzala a ve stanoveném čase jej doprovodila 
zpět do věznice.  

(3) Opuštěním věznice v souvislosti s programem zacházení se rozumí rozhodnutí ředitele věznice, kterým se povoluje pobyt 
odsouzeného mimo věznici v předem určené době a místě za účelem účasti odsouzeného na akcích souvisejících s plněním 

                                                 
1) 

§ 57 odst. 8 a § 88 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 279/2017 Sb. 
 § 19 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 36/2014 o kázeňském řízení u obviněných, odsouzených a chovanců, ve znění nařízení 

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 18/2017. 
2) 

§ 45 odst. 2 písm. h) a § 63 písm. i) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb. 

aspi://module='ASPI'&link='169/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='345/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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programu zacházení. Opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení se zpravidla neudělí, jestliže odsouzený plní pouze 
program základního motivačního zacházení nebo program zacházení vlastním zaviněním neplní nebo plní jen částečně. 

(4) Volným pohybem mimo věznici v souvislosti s účastí odsouzeného na akcích konaných mimo věznici nebo k docházce 
do školy anebo k návštěvě zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení se rozumí rozhodnutí ředitele věznice, kterým 
se povoluje pobyt odsouzeného mimo věznici v předem určené době a místě, samostatný odchod odsouzeného z objektu věznice 
přes strážní stanoviště u hlavního vchodu (vjezdu), pohyb bez přímého doprovodu zaměstnance věznice po předem stanovené 
trase do povoleného místa pobytu, konání akce nebo objektu školy, zdravotnického nebo rehabilitačního zařízení a ve vymezené 
době po stanovené trase návrat zpět do věznice.  

(5) Účastí odsouzeného na akcích konaných mimo věznici se rozumí rozhodnutí ředitele věznice, kterým se odsouzenému 
povolí opustit věznici a účast na akcích v místě jejich konání v předem určené době, a to zpravidla za doprovodu určeného 
zaměstnance. Účast může být povolena v souvislosti s plněním programu zacházení nebo i mimo tento rámec, jestliže bude 
realizována jako další schválená pracovní, vzdělávací nebo i zájmová aktivita, nebo bude součástí zajišťování nezbytných 
zdravotních služeb u odsouzeného.  

(6) Akcemi podle odstavců 4 a 5 jsou zpravidla kulturně výchovné, osvětové, vzdělávací a zábavné programy, bohoslužby, 
sportovní utkání, návštěva filmových nebo divadelních představení, knihoven, studoven, muzeí nebo obdobných institucí, 
zabezpečujících tematicky zaměřené naučné, vzdělávací a zábavné programy, brigádnická činnost ve prospěch věznice 
v souvislosti s údržbou okolí mimo prostory věznice, brigádnická činnost pro školy, dětské domovy, obce a orgány státní správy 
a samosprávy, které se konají v místě dislokace věznice nebo v jejím nejbližším okolí. Místem dislokace věznice se rozumí 
zpravidla katastrální území obce, popřípadě města nebo jejich částí, ve které je sídlo věznice. 

ČÁST DRUHÁ 

JEDNOTLIVÉ FORMY POVOLENÍ OPUSTIT VĚZNICI  

HLAVA I 

PŘERUŠENÍ VÝKONU TRESTU A PŘERUŠENÍ VÝKONU TRESTNÍHO OPATŘENÍ 

§ 4 
Důvody přerušení výkonu trestu 

(1) Důvodem pro přerušení výkonu trestu 

a) je u odsouzeného udělení odměny
3)
,  

b) jsou u odsouzeného naléhavé rodinné důvody
4)
,  

c) je u odsouzeného poskytnutí neodkladné zdravotní služby
5)
,  

d) je u odsouzeného poskytnutí volna na dny pracovního klidu ve věznici pro místní výkon trestu
6)
, 

e) je u odsouzené ženy návštěva jejího dítěte, které se nachází v péči jiné osoby
7)
, 

f) je u odsouzeného rozhodnutí soudu ze zdravotních důvodů
8)
. 

(2) Při přerušení výkonu trestu podle odstavce 1 písm. d) jde o rozšíření stanoveného rozsahu dnů během kalendářního roku 
o dny pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu

9)
. 

(3) Při rozhodování o přerušení výkonu trestu odsouzenému cizinci ředitel věznice přihlíží k tomu, zda cizinci byl uložen trest 
vyhoštění. 

§ 5 
Přerušení výkonu trestu jako odměna 

(1) Základním předpokladem přerušení výkonu trestu jako nejvyšší formy odměny musí být vždy kladné hodnocení všech 
oblastí zvoleného programu zacházení včetně vnějších vztahů, odpovídající rodinné a sociální zázemí odsouzeného a dodržení 
postupů stanovených vnitřním předpisem

10)
. 

(2) Před zpracováním rozhodnutí o přerušení výkonu trestu se vydá na tiskopisu rozhodnutí o udělení odměny odsouzenému 
dle vnitřního předpisu

10)
, v němž se ve výrokové části mimo jiné uvede též konkrétní doba přerušení výkonu trestu. Rozhodnutí 

ředitele věznice o přerušení výkonu trestu se vyhotoví v jediném výtisku, zápisem do příslušné části přílohy č. 1 [Propustková 
knížka - rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici (dále jen „propustková knížka“)]. 

                                                 
3) 

§ 45 odst. 2 písm. h) zákona č. 169/1999 Sb. 
 § 56 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb. 
4) 

§ 56 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb. 
5) 

§ 56 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 375/2011 Sb. 
6) 

§ 59 odst. 9 zákona č. 169/1999 Sb.  
7) 

§ 68 zákona č. 169/1999 Sb.  
8) 

§ 325 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
9) 

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
10) 

Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 36/2014, ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) V případě, že pro závažné a dodatečně zjištěné skutečnosti nebude možné udělené přerušení výkonu trestu 
ve stanoveném termínu realizovat, ředitel věznice své původní rozhodnutí zruší a odsouzenému se udělí jiná odpovídající odměna. 
O případné změně druhu odměny se provede v původním rozhodnutí o odměně a v rozhodnutí o přerušení výkonu trestu ředitele 
věznice záznam s odůvodněním takového postupu. S novým rozhodnutím ředitele věznice musí být odsouzený prokazatelně 
seznámen. 

(4) V případě, že odsouzenému bude uložen kázeňský trest odnětí výhod vyplývajících z předchozí odměny
11)

 po nabytí 
právní moci rozhodnutí o udělení odměny přerušení výkonu trestu, ředitel věznice své původní rozhodnutí zruší. O zrušení odměny 
se provede v původním rozhodnutí o odměně a v rozhodnutí o přerušení výkonu trestu ředitele věznice záznam s odůvodněním 
takového postupu. S novým rozhodnutím ředitele věznice musí být odsouzený prokazatelně seznámen. 

§ 6 
Přerušení výkonu trestu pro naléhavé rodinné důvody 

(1) Naléhavými rodinnými důvody pro přerušení výkonu trestu jsou skutečnosti, které hluboce zasahují do citového vztahu 
odsouzeného k jeho blízkým osobám, nebo které mohou mít vážné důsledky v sociální nebo ekonomické oblasti jeho rodinných 
příslušníků nebo odsouzeného a jež zároveň vyžadují neodkladnou přítomnost odsouzeného u rodiny.  

(2) Skutečnostmi podle odstavce 1 mohou být např. úmrtí v rodině, narození dítěte, vážné onemocnění osoby blízké, svatba 
v rodině, řízení o pozůstalosti, řešení bytových záležitostí anebo zaměstnání odsouzeného atp. 

§ 7 
Přerušení výkonu trestu za účelem neodkladného poskytnutí zdravotní služby 

(1) Postup při přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů rozhodnutím ředitele věznice upravují vnitřní předpisy
12)

.  

(2) Byl-li odsouzenému přerušen výkon trestu, a to v důsledku toho, že si odsouzený úmyslně způsobil újmu na zdraví, sdělí 
se tato skutečnost bezodkladně příslušnému státnímu zástupci a soudu, který v trestní věci odsouzeného rozhodoval.  

(3) Při přerušení výkonu trestu se příslušný mimovězeňský poskytovatel zdravotních služeb upozorní na to, že odsouzený 
může být propuštěn ze služby zdravotnického zařízení vždy až po dohodě s ředitelem věznice, který zajistí dopravu odsouzeného 
zpět do výkonu trestu. 

(4) Ředitel věznice si zajistí průběžné informování o zdravotním stavu odsouzeného z důvodu uvedeného v odstavci 3. 

§ 8 
Přerušení výkonu trestu u odsouzené ženy,  

která před nástupem trestu řádně pečovala o své nezletilé dítě 

Před přerušením výkonu trestu si ředitel věznice vyžádá stanovisko příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zda se 
po dobu výkonu trestu matky zásadně nezměnila sociální a rodinná situace dítěte a zda bude častější kontakt po dobu přerušení 
výkonu trestu matky ve prospěch dítěte.  

§ 9 
Přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů rozhodnutím soudu 

Postup při přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů rozhodnutím soudu upravují vnitřní předpisy
12)

. 

§ 10 
Přerušení výkonu trestního opatření mladistvému 

(1) Důvodem pro přerušení výkonu trestního opatření u mladistvého 

a) je udělení odměny
13)

, 

b) jsou naléhavé rodinné důvody
4)

, 

c) je poskytnutí neodkladné zdravotní služby
5)
. 

(2) Před rozhodnutím o přerušení výkonu trestního opatření mladistvému si ředitel věznice zpravidla vyžádá zprávu 
zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu pověřeného zajišťováním sociálně-právní ochrany dětí 
o sociální situaci v rodině mladistvého

14)
. O přerušení výkonu trestního opatření odsouzenému, který nepřekročil devatenáctý rok 

věku, se zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu pověřeného zajišťováním sociálně-právní 
ochrany dětí pouze vyrozumí. 

(3) Pokud není stanoveno jinak, užijí se na přerušení výkonu trestního opatření mladistvého podle odstavce 1 ustanovení § 5 
až § 7. 

                                                 
11) 

§ 46 odst. 3 písm. i) zákona č. 169/1999 Sb. 
12) 

Nařízení ministra spravedlnosti č. 5/2008 o lékařské posudkové činnosti v podmínkách Vězeňské služby České republiky u osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí 
svobody, ve znění pozdějších předpisů. 

 § 12 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 41/2015, kterým se zřizují poradní orgány generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. 
13)

 § 63 písm. i) a § 65 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 52/2004 Sb. 
14) 

§ 34 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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HLAVA II 

OPUŠTĚNÍ VĚZNICE V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU  
NEBO PROGRAMEM ZACHÁZENÍ  

§ 11 
Důvody opuštění věznice 

Opuštění věznice může být povoleno 

a) odsouzenému v souvislosti s návštěvou
15)

,  

b) odsouzenému v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení jako odměna
16)

, 

c) mladistvému v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení jako odměna
17)

. 

§ 12 
Opuštění věznice v souvislosti s návštěvou 

(1) Ředitel věznice může povolit opuštění věznice v souvislosti s návštěvou
15)

 odsouzenému vykonávajícímu trest v oddělení 
s nízkým

18)
, středním

19)
 a vysokým

20)
 stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a mladistvému

21)
. 

(2) Doba opuštění věznice v souvislosti s návštěvou je stanovena maximálně na 24 hodin. Při rozhodování je nutné 
uplatňovat princip stupňování s vymezením maximálně tří hodin při prvním povolení až po maximální stanovenou hranici. 

(3) Pokud v sídle věznice nejsou vhodné podmínky pro realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou, je ředitel věznice 
oprávněn území, na kterém může odsouzený pobývat, rozšířit podle konkrétních podmínek.  

(4) Uskuteční-li se návštěva ve dnech, které nejsou dny pracovního volna nebo dny pracovního klidu, lze opuštění věznice 
v souvislosti s návštěvou u pracovně zařazených odsouzených povolit zpravidla v mimopracovní době, popřípadě v době mimo 
vyučování odsouzeného. 

(5) Opuštění věznice v souvislosti s návštěvou odsouzeného je vázáno na osobní převzetí odsouzeného osobou blízkou 
nebo jinou osobou přímo ve věznici. V případě, že odsouzeného převezme zaměstnanec Vězeňské služby České republiky (dále 
jen „zaměstnanec“), jakožto osoba jiná, má tento zaměstnanec povinnost o této skutečnosti informovat vedoucího oddělení výkonu 
trestu v dostatečném časovém předstihu, tj. před zpracováním návrhu. Tato informace je součástí odůvodnění uvedeného návrhu. 
Ředitel věznice v rámci svého rozhodnutí, s ohledem na uvedenou skutečnost, návrh schválí nebo zamítne. 

(6) Ustanovení odstavce 1 až 5 se uplatní i v případě, že je povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou uděleno jako 
odměna podle § 11 písm. b) a c). 

§ 13 
Opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení 

(1) Ředitel věznice může povolit odsouzenému nebo mladistvému opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení, 
které je uděleno jako odměna

22)
. 

(2) Při realizaci povolení opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení, zaměstnanec doprovází pouze takový počet 
odsouzených, nad kterými má možnost zajistit dostatečný dohled. Počty zaměstnanců, kteří odsouzené při realizaci povolení 
opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení doprovázejí, stanoví ředitel věznice vždy s ohledem na výskyt možných rizik 
u jednotlivých odsouzených, na charakteru akce a vzdálenosti jejího konání od věznice. 

HLAVA III 

VOLNÝ POHYB NA AKCÍCH MIMO VĚZNICI  
A ÚČAST ODSOUZENÝCH NA TĚCHTO AKCÍCH  

§ 14 

(1) Ředitel věznice může povolit v mimopracovní době účast na akcích konaných mimo věznici 

a) odsouzenému v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou
23)

,  

b) odsouzenému v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou
24)

,  

                                                 
15) 

§ 19 odst. 8 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
16) 

§ 45 odst. 1 a 2 písm. g) zákona č. 169/1999 Sb. 
17) 

§ 45 odst. 1 a § 63 písm. h) zákona č. 169/1999 Sb. 
18) 

§ 12a odst. 1 písm. a) zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 58/2017 Sb. 
19) 

§ 12a odst. 1 písm. b) zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 58/2017 Sb. 
20) 

§ 12a odst. 1 písm. c) zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 58/2017 Sb. 
21) 

§ 60 zákona č. 169/1999 Sb.  
22) 

§ 45 odst. 1 a 2 písm. g) a § 63 písm. h) zákona č. 169/1999 Sb. 
23) 

§ 51 odst. 3 vyhlášky č. 345/1999 Sb. 
24) 

§ 52 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 345/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/2006 Sb. 
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c) odsouzenému v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou
25)

, 

d) odsouzenému ve věznici pro mladistvé
26)

,  

e) odsouzené ženě, která má ve výkonu trestu u sebe a stará se o své děti
27)

. 

(2) Při akcích konaných mimo věznici podle odstavce 1, kterých se spolu s odsouzenými účastní i zaměstnanec věznice, 
doprovází tento zaměstnanec pouze počet odsouzených, nad kterými má možnost zajistit dostatečný dohled po dobu této akce. 
Počty zaměstnanců stanoví ředitel věznice vždy s ohledem na výskyt možných rizik u jednotlivých odsouzených, na charakteru 
akce a vzdálenosti jejího konání od věznice. 

(3) Odsouzeným lze v oddělení s nízkým a středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve věznici pro mladistvé 
povolit volný pohyb k zajištění docházky do školy

28)
 v místě dislokace věznice v rámci plnění stanovených úkolů programů 

zacházení nebo dalších vzdělávacích aktivit. 

ČÁST TŘETÍ  

POSTUP PŘI NAVRHOVÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A REALIZACI POVOLENÍ OPUSTIT VĚZNICI  

HLAVA I 

NAVRHOVÁNÍ A PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU  
V KOMISI ODBORNÝCH ZAMĚSTNANCŮ  

§ 15 
Postup při navrhování a projednávání 

(1) Návrh na povolení opustit věznici (dále jen „návrh“) zpracovává, v elektronické formě zaznamenává ve Vězeňském 
informačním systému (dále jen „informační systém“) a předkládá zpravidla vychovatel, jemuž je odsouzený svěřen do péče, 
v případě přerušení výkonu trestu podle § 7 lékař Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), na tiskopisu 
stanoveném přílohou č. 2. Pokud je návrh zpracováván v elektronické podobě, lze tiskopis uvedený v příloze č. 2 vhodně upravit 
pro konkrétní navrhovaný případ povolení opustit věznici. V odůvodnění návrhu se vždy uvede vyhodnocení plnění programu 
zacházení, posouzení osobnostních předpokladů odsouzeného s ohledem na charakter jím spáchané trestné činnosti, jakož i další 
skutečnosti hodné zřetele. Návrh opatří vychovatel záhlavním razítkem věznice a svoji podpisovou doložkou. 

(2) Při navrhování povolení opustit věznici v souvislosti s udělením odměny odsouzenému podle § 5, § 10 odst. 1 písm. a), 
§ 11 písm. b) a c) a § 13 musí návrh obsahovat celkový počet všech dosavadních udělených odměn, popřípadě kompletní výčet 
všech uložených a dosud nezahlazených kázeňských trestů včetně odůvodnění, proč je navrhován tento druh odměny. K návrhu 
se současně předloží dle vnitřního předpisu

10)
 na stanoveném tiskopisu návrh na udělení této odměny.  

(3) K návrhu na povolení opustit věznici podle § 6 se vždy přikládá písemná žádost odsouzeného nebo žádost jeho blízké 
osoby anebo i jiné osoby s náležitým odůvodněním. 

(4) Důvody povolení opustit věznici podle § 6 je nutno vždy důsledně ověřit, přičemž neobsahuje-li žádost dle odstavce 3 
potřebné údaje nebo není-li tato žádost doložena odpovídajícími dokumenty a listinami, jimiž lze uváděné skutečnosti v žádosti 
jednoznačně prokázat, ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec uváděné skutečnosti u příslušných orgánů prověří. 

§ 16 
Projednání návrhu v komisi odborných zaměstnanců 

(1) K návrhu se vyjadřuje komise odborných zaměstnanců věznice (dále jen „odborná komise“) ve složení vedoucí oddělení 
výkonu trestu nebo jeho zástupce, speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, vychovatel, vedoucí oddělení vězeňské 
stráže nebo jeho zástupce, dále příslušník oddělení prevence a stížností a vedoucí nebo určený zaměstnanec oddělení správního. 

(2) Předsedu odborné komise a jeho zastupitelnost určí ředitel věznice svým nařízením. 

(3) Zasedání odborné komise svolává její předseda, který může v odůvodněných případech počet stanovených členů rozšířit 
nebo k jednání přizvat další zaměstnance. Předseda odborné komise může v odůvodněných případech člena odborné komise 
omluvit bez náhrady s tím, že s předstihem zajistí jeho stanovisko k předloženému návrhu. Před vlastním projednáváním návrhu, 
jakož i při samotném jednání jsou všichni členové odborné komise povinni využívat všech dostupných informací o odsouzeném, 
jejich osobních spisů

29)
, osobních karet

30)
, Indexu útěkářů a nebezpečných osob

31)
, jakož i individuálních dokumentů a poznatků. 

Nelze připustit projednání návrhu bez vzájemné konzultace jednotlivých členů odborné komise. 

(4) Při projednávání je nutné posoudit přístup odsouzeného k plnění programu zacházení a stanoveným povinnostem, postoj 
ke spáchanému trestnému činu, osobnostní charakteristiku včetně aktuálního psychického stavu, sociální zázemí a aktuální 

                                                 
25) 

§ 53 odst. 6 vyhlášky č. 345/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
26) 

§ 55 odst. 5 vyhlášky č. 345/1999 Sb. 
27) 

§ 91 odst. 5 vyhlášky č. 345/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb. 
28) 

§ 46 odst. 4 vyhlášky č. 345/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/2017 Sb. 
29)

 § 22 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 25/2015, kterým se stanoví podrobnosti ke správním činnostem při vedení evidence uvězněných 
osob, k zásadám ochrany zpracovávaných osobních údajů a k poskytování údajů z evidence uvězněných osob (o činnostech při správě evidence vězněných osob). 

30)
 § 25 odst. 2 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 25/2015. 

31)
 Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 29/2009 o Indexu útěkářů a nebezpečných osob. 
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zdravotní stav. Důraz je při posouzení kladen na naplňování účelu výkonu trestu s ohledem na snižování kriminogenních rizik 
odsouzeného v průběhu výkonu trestu a na podporu postojů a dovedností, které odsouzenému pomohou k návratu do společnosti 
a umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu s právním řádem. 

(5) Odborná komise při projednávání návrhu přihlíží vždy ke skutečnostem, zda 

a) je tato osoba v souvislosti s případnou další trestnou nebo nedovolenou činností šetřena nebo prověřována
32)

 a z vyjádření 
pověřeného orgánu Vězeňské služby vyplývá, že jí hrozí sdělení obvinění,  

b) je vyšetřována, obviněna nebo obžalována pro další trestný čin, nebo jí hrozí výkon souhrnného trestu či trestního opatření
33)

 
nebo dalšího trestu či trestního opatření, případně výkon podmíněně odloženého trestu či trestního opatření nebo zbytku 
trestu či trestního opatření,  

c) byl podán návrh soudu na ujednocení postupně soudem uložených trestů v různých typech věznice a o sjednocení nebylo 
soudem dosud rozhodnuto, přičemž nelze vyloučit ujednocení do přísnějšího typu věznice,  

d) byl podán návrh na přeřazení do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení v rámci věznice s ostrahou, 

e) jí byl uložen výkon trestu odnětí svobody za zákonem stanovený trestný čin
34)

,  

f) u ní byly zjištěny závažné rodinné a sociální problémy,  

g) je zařazena v Indexu útěkářů a nebezpečných osob
35)

,  

h) zneužila volného pohybu mimo věznici, a to i v předchozím výkonu trestu, 

i) hrubým způsobem porušila nebo je důvodně podezřelá z porušení pracovních povinností nebo povinnosti ve výkonu trestu, 
nebo soustavně vykazuje závažné nedostatky v kázni a pořádku negativně ovlivňující případné pracovní zařazení, za které 
byla kázeňsky trestána,  

j) jí bylo soudem uloženo ochranné léčení v ústavní formě či po výkonu trestu bude následovat výkon zabezpečovací detence.  

k) je v léčebném režimu, jestliže je odsouzený v dočasné pracovní neschopnosti, anebo v režimu obdobném. 

(6) V návrzích členové odborné komise, včetně předsedy této komise, uvedou svá stanoviska, která především v případě 
nedoporučujícího stanoviska stručně odůvodní; poté se návrh s doporučením předloží k rozhodnutí řediteli věznice. 

§ 17 
Rozhodnutí o povolení opustit věznici a jeho obsahové náležitosti 

(1) Ředitel věznice může před rozhodnutím o návrhu požádat o spolupráci orgány územně samosprávných celků 
poskytujících sociální službu

36)
 nebo Policii České republiky k ověření a zjištění informací o rodinných poměrech odsouzeného 

nebo o dalších okolnostech důležitých pro rozhodnutí; stanoviska těchto orgánů však nejsou pro rozhodnutí ředitele věznice 
závazná.  

(2) Při rozhodování o návrhu ředitel věznice uváží, zda lze důvodně předpokládat, že odsouzený povolení opustit věznici 
nezneužije. Z rozhodnutí musí být zejména patrné, komu bylo opuštění věznice povoleno a podle kterých ustanovení zákona 
o výkonu trestu nebo řádu výkonu trestu, a kde a po jakou dobu se bude odsouzený ve stanoveném čase zdržovat. Do předepsané 
části v rozhodnutí se dále uvede přesné místo povoleného pobytu mimo věznici, včetně jména a příjmení zaměstnance věznice, 
popřípadě jméno a příjmení osoby blízké nebo osoby jiné, která bude odsouzeného doprovázet. V pravomoci ředitele věznice 
je možnost schválení návrhu dle § 13 a § 14 na neomezené časové období za předpokladu splnění podmínek jmenovaných v § 16. 
V případě povolení opustit věznici podle § 13 a § 14 na delší období je doba, místo a osoba zajišťující doprovod vězněné osoby 
upřesněna jednotlivým zápisem o povolení opustit věznici v propustkové knížce. Rozhodnutí musí být opatřeno datem a podpisem 
ředitele věznice a otiskem úředního razítka. Rozhodnutí ředitele věznice je součástí propustkové knížky a vyhotoví se v jediném 
výtisku v uvedené části propustkové knížky (v případě povolení opustit věznici podle ustanovení § 13 a § 14 na delší období). 

(3) Pokud vězněná osoba porušila zákonem stanovené nebo na jeho základě uložené povinnosti pořádek nebo kázeň, může 
být doposud nerealizované rozhodnutí o povolení opustit věznici zrušeno nebo jeho výkon pozastaven, včetně dříve schváleného 
rozhodnutí, které nebylo časově omezeno. Dalším důvodem zrušení nebo pozastavení rozhodnutí může být: 

a) odsouzený je v souvislosti s případnou další trestnou nebo nedovolenou činností šetřen nebo prověřován
32)

 a z vyjádření 
pověřeného orgánu Vězeňské služby vyplývá, že mu hrozí sdělení obvinění (vyšetřování),  

b) odsouzený je vyšetřován, obžalován nebo odsouzen pro další trestný čin, nebo byl u něj nařízen výkon souhrnného trestu 
či trestního opatření

33)
 nebo dalšího trestu či trestního opatření, případně výkon podmíněně odloženého trestu nebo trestního 

opatření nebo zbytku trestu či trestního opatření, anebo výkon přeměněného, popřípadě náhradního trestu či trestního 
opatření,  

c) odsouzenému byla zamítnuta žádost o jeho podmíněné propuštění z výkonu trestu, žádost o milost nebo o přeřazení 
do věznice s mírnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti anebo u něj byly zjištěny závažné rodinné 
a sociální problémy, 

d) změna ve skutečnostech posuzovaných v době projednávání návrhu rozhodnutí (§ 16 odst. 5). 

                                                 
32) 

§ 158 odst. 1 a 3 zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
33) 

§ 24 odst. 1 písm. i) až k) zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění 
ve znění zákona č. 41/2009 Sb. 

34) 
§ 88 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. 

35) 
§ 5 písm. b) nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 29/2009. 

36)
 Např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 4 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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(4) Podle odstavce 3 se postupuje i v případě, že rozhodnutí o povolení opustit věznici podle § 13 a § 14 na delší období již 
bylo uplatněno. O zjištěné skutečnosti uvedené v odstavci 3 zaměstnanci z jednotlivých oddělení, kteří v návrhu uvádí svá 
stanoviska v rámci komise (členové komise uvedení v § 16), prokazatelně bez zbytečného odkladu informují vedoucího oddělení 
výkonu trestu. Na základě této informace vedoucí oddělení výkonu trestu učiní úkony vedoucí k opatřením uvedeným v odstavci 3, 
zejména o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje ředitele věznice. Zároveň zajistí, aby zjištěná skutečnost byla 
zaznamenána v informačním systému v záložce „Průběh výkonu trestu“.  

(5) Před vydáním rozhodnutí o povolení opustit věznici podle § 5, § 10 odst. 1 písm. a), § 11 písm. b) a c) či § 13 je nutné 
vydat na stanoveném tiskopisu podle vnitřního předpisu

10)
 nejprve rozhodnutí ředitele věznice o udělení této odměny s uvedením 

konkrétních údajů o době a rozsahu udělené odměny. Obě vydaná rozhodnutí je nutné opatřit stejným datem. 

(6) Rozhodnutí o povolení opustit věznici se vydává jako rozhodnutí ředitele věznice s uvedením konkrétního druhu povolení 
opustit věznici, je součástí propustkové knížky, přičemž se jedná o veřejnou listinu, kterou odsouzený prokazuje svou totožnost při 
realizaci povolení opustit věznici.

37)
 

§ 18 
Propustková knížka 

(1) Propustková knížka se opatří na vnitřní straně obálky aktuální fotografií odsouzeného, otiskem úředního razítka a vyplní 
podle předepsaných náležitostí.  

(2) Po vyplnění vnitřní strany obálky, jakož i jednotlivého zápisu rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici, 
propustková knížka spolu s rozhodnutím ředitele věznice o povolení opustit věznici osvědčuje oprávnění odsouzeného pobývat 
v místě povoleného pobytu mimo věznici.  

(3) Propustková knížka obsahuje jednotlivé zápisy rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici. 

(4) Mladistvému se propustková knížka s rozhodnutím ředitele věznice o povolení opustit věznici předá proti jeho podpisu 
a podpisu zletilé osoby, která jej bude při návštěvě doprovázet

38)
. Za tímto účelem se použije již vyplněný návrh (viz příloha č. 2). 

(5) Při vydání nové propustkové knížky se původní vydaná propustková knížka, založí do druhé části osobního spisu 
odsouzeného. Do této části osobního spisu se propustková knížka také založí v případě trvalého přemístění odsouzeného do jiné 
organizační jednotky a po propuštění odsouzeného z výkonu trestu. V ostatních případech je uložena u vychovatele oddělení 
výkonu trestu stejným způsobem, jako osobní karty odsouzených. Rozhodnutí ředitele věznice je zaznamenáno k návrhu 
v informačním systému. 

(6) Propustkovou knížku konkrétního odsouzeného vede jako další písemnou dokumentaci vychovatel, jemuž je odsouzený 
svěřen do péče. Propustkovou knížku v dostatečném předstihu vychovatel, popřípadě ředitelem věznice pověřený zaměstnanec 
oddělení správního, předkládá řádně vyplněnou k podpisu řediteli věznice. 

HLAVA II 

VLASTNÍ REALIZACE POVOLENÍ OPUSTIT VĚZNICI  

§ 19 
Realizace povolení opustit věznici 

(1) Před realizací povolení opustit věznici musí být odsouzený prokazatelným způsobem poučen o 

a) povinnostech vyplývajících z opuštění věznice, zejména o povinnosti dodržovat zásady slušného chování, 

b) povinnosti zdržovat se v místě předem povoleného pobytu nebo konání akce mimo věznici, 

c) povinnosti nepožívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, 

d) zákazu přinášení věcí, které nebyly předtím individuálně povoleny, 

e) povinnosti se ve stanovenou dobu vrátit včas do věznice, 

f) tom, že v případě vzniku neočekávaných událostí (např. havárie, zpoždění dopravních prostředků, náhlá nevolnost, nekonání 
plánované akce) neprodleně vyrozumí věznici a bez zbytečného odkladu se vrátí do věznice, 

g) tom, že na výzvu příslušníka Policie České republiky, strážníka městské nebo obecní policie, Vojenské policie nebo jiného 
orgánu oprávněného podle zvláštního právního předpisu požadovat prokazování totožnosti, je povinen předložit propustkovou 
knížku, která obsahuje rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici, 

h) tom, že v rozhodnutí o povolení opustit věznici, ani v propustkové knížce nesmí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy, 

i) tom, že v případě poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo zneužití propustkové knížky je povinen neprodleně tuto skutečnost 
oznámit věznici. 

                                                 
37) 

§ 40 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 276/2013 Sb. 
38)

 § 86 odst. 3 vyhlášky č. 345/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/2017 Sb. 
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(2) Odsouzenému vydá v den realizace povoleného opuštění věznice zaměstnanec pověřený ředitelem věznice 
propustkovou knížku s vyplněným rozhodnutím ředitele věznice o povolení opustit věznici. Rozhodnutí ředitele věznice, kterým bylo 
povoleno opustit věznici, se předá společně s dalšími dokumenty vrchnímu inspektoru strážní služby, který zabezpečí ve vydaném 
rozhodnutí ředitele věznice vyznačení doby odchodu z věznice a předá jej odsouzenému. Při návratu odsouzeného z povoleného 
opuštění věznice zajistí vrchní inspektor strážní služby ve vydaném rozhodnutí ředitele věznice vyznačení doby příchodu 
do věznice. Uvedené údaje také zaznamenává v elektronické formě v informačním systému. 

(3) Na dobu povoleného opuštění věznice může být odsouzenému, za dodržení podmínek stanovených vnitřním 
předpisem

39)
, uvolněna z účtu úložného, účtu peněz v úschově věznice nebo z účtu kapesného přiměřená finanční částka, jejíž výši 

schvaluje ředitel věznice na návrh vedoucího oddělení výkonu trestu. 

(4) Požádá-li odsouzený předem o informování blízkých nebo jiných osob o době povoleného opuštění věznice, vyhoví 
věznice jeho žádosti pouze v případě, že tak nemohl z objektivních příčin učinit sám a zprávu odešle na jeho vlastní náklady. 

(5) Vždy jeden až dva dny před realizací opuštění věznice je nezbytné zmapovat aktuální poznatky o odsouzeném, přičemž 
s ním odborný zaměstnanec, zpravidla speciální pedagog, provede osobní rozhovor. S odsouzeným, který se s institutem opuštění 
věznice setkává ve věznici poprvé, provede osobní rozhovor 1. zástupce ředitele věznice nebo zástupce ředitele věznice. O tomto 
rozhovoru musí být vždy učiněn záznam v informačním systému v záložce „Průběh výkonu trestu“. Osobní rozhovor nesmí být 
formální, a to ani v případě, kdy se jedná o opakovanou realizaci institutu opuštění věznice. 

§ 20 
Opatření realizovaná při povoleném opuštění věznice 

(1) Vyrozumění příslušných orgánů o povolení a realizaci opuštění věznice podle § 5 až § 10 upravuje jiný předpis
40)

. 

(2) Při návratu odsouzeného do věznice je vrchní inspektor strážní služby povinen zajistit provedení úkonů vůči 
odsouzenému obdobně jako při příjmu do věznice

41)
 a podle okolností nařídit i provedení dechové zkoušky na zjištění požití 

alkoholu nebo zkoušky na přítomnost jiné návykové látky. 

(3) Nevrátí-li se odsouzený do věznice po uplynutí stanovené doby opuštění věznice, ředitel věznice požádá Policii České 
republiky o dodání odsouzeného zpět do výkonu trestu, popřípadě učiní další potřebná opatření. Současně vyrozumí soud, který ve 
věci rozhodoval v prvním stupni a dozorového státního zástupce vykonávajícího dozor nad výkonem trestu

42)
. Zneužití povolení 

opustit věznici podléhá hlásné službě podle vnitřního předpisu
43)

.  

(4) Návrhy a další dokumenty se po vydání rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici založí do druhé části 
osobního spisu odsouzeného. 

§ 21 
Vyhodnocování a jednotná evidence 

(1) Vedoucí oddělení výkonu trestu v rámci pravidelného vyhodnocení stavu realizace účelu výkonu trestu podle vnitřního 
předpisu

44)
 provádí též rozbor stavu využívání povolení opustit věznici a přijímá účinná opatření k jejich další praktické aplikaci. 

(2) Pro statistické vyhodnocování zabezpečí vedoucí oddělení výkonu trestu vyplnění stanoveného přehledu o realizaci 
povolení opustit věznici vždy k poslednímu dni příslušného roku a tyto informace odesílá elektronickou cestou odboru výkonu 
vazby a trestu, který zabezpečuje jeho další zpracování. 

ČÁST ČTVRTÁ 

SPOLEČNÉ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  

§ 22 
Společné ustanovení 

Věznice využije stávající propustkové knížky do doby, než budou k dispozici propustkové knížky, které jsou stanoveny tímto 
nařízením. Ke stávající propustkové knížce je nutno připojit rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici. 
  

                                                 
39) 

Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 43/2010 o postupu při rozúčtování odměn osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a v ústavu 
zabezpečovací detence zaměstnány, o úhradě nákladů spojených s výkonem vazby a trestu odnětí svobody a o evidenci finančních prostředků obviněných 
a odsouzených. 

40) 
Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 25/2015. 

41) 
§ 63 odst. 2 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 23/2014 o vězeňské a justiční stráži, ve znění nařízení generálního ředitele Vězeňské 
služby České republiky č. 13/2016. 

42) 
§ 78 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 7/2009 Sb. 

43) 
Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 1/2013 o mimořádných událostech ve Vězeňské službě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

44) 
Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 5/2016 o zaměstnancích a příslušnících Vězeňské služby České republiky zabezpečující výkon vazby, 
výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence. 
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§ 23 
Zrušovací ustanovení 

Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 69/2013 o postupu při přerušení výkonu trestu odnětí 
svobody nebo trestního opatření odnětí svobody, opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení 
a povolování účasti odsouzených na akcích konaných mimo věznici se zrušuje. 

§ 24 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2017. 

V Praze dne 25. září 2017 

Č. j.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky 
vrchní státní rada 

genmjr. PhDr. Petr Dohnal v. r. 


