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Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci 

Položka osnovy Popis položky 

Název úkonu 
Potvrzení doby věznění (doby výkonu vazby, výkonu trestu odnětí 
svobody a výkonu zabezpečovací detence). 

V jakém případě ve věci 
jednat 

Subjekt (fyzická osoba) potřebuje potvrdit skutečnost, že v určitém 
rozhodném období byla omezena na osobní svobodě a z tohoto 
důvodu za ni odváděl příslušné odvody na zdravotním a sociálním 
pojištění stát, hodlá uplatnit náhradu újmy či škody, požaduje 
po státu odškodnění za neoprávněné uvěznění (např. účastníci 
odboje) apod. 

Charakteristika úkonu 

Potvrzení se vydává na žádost subjektu, který byl v minulosti 
omezen na osobní svobodě ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí 
svobody či výkonu zabezpečovací detence a potřebuje některému 
z jiných orgánů doložit potvrzení o době trvání omezení osobní 
svobody z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody 
nebo výkonu zabezpečovací detence. 

Výsledek úkonu Vydání potvrzení. 

Kdy věc řešit 

O vydání potvrzení doby věznění (o době omezení osobní svobody) 
subjekt žádá zpravidla v případě, že toto potvrzení potřebuje doložit 
jinému orgánu (za účelem osvobození od poplatku za svoz 
komunálního odpadu v rozhodném období, jako doklad pro orgán 
sociálního zabezpeční za účelem vyměření starobního důchodu 
apod.). 

Co je nutné doložit při iniciaci 
úkonu provedené elektronicky 

Vyplněná žádost, číslo elektronicky čitelného dokladu totožnosti 
(rodný list, případně úmrtní list) 

Co je nutné doložit při iniciaci 
úkonu provedené jinak než 
elektronicky 

Vyplněná žádost, číslo elektronicky čitelného dokladu totožnosti 
(případně kopie dokladu totožnosti nebo rodného listu, či úmrtního 
listu).  

Kde a jakým způsobem lze 
iniciovat úkon elektronicky 

Zasláním žádosti a případně i dalších doprovodných dokumentů 
v elektronické podobě (formát PDF) do datové schránky orgánu 
veřejné moci (Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 
140 00 Praha 4, ID datové schránky: b86abcb), případně 
na elektronickou adresu podatelny orgánu veřejné moci (e-
podatelna(zavináč)grvs.justice.cz. 

Kde a jakým jiným způsobem 
než elektronicky lze úkon 
iniciovat 

Zasláním žádosti a případně i dalších doprovodných dokumentů 
dokladujících právní zájem na poskytnutí požadovaných údajů 
v listinné podobě na adresu orgánu veřejné moci (Vězeňská služba 
České republiky, Generální ředitelství, odbor správní, Soudní 
1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4), případně osobním podáním 
na podatelně orgánu veřejné moci (Vězeňská služba České 
republiky, Generální ředitelství, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 -
Nusle). 

Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedeného 
elektronicky 

Bez poplatku. 

Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedené jinak než 
elektronicky 

Bez poplatku (netýká se nákladů spojených s podáním - poštovné). 
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Výše dávky nebo jiného 
plnění, pokud je předmětem 
úkonu 

Není. 

Opravně prostředky Nejsou stanoveny. 

Časté dotazy 

Mohu požádat o vydání potvrzení za rodinného příslušníka či osobu 
blízkou? 

Ano, je to možné. Je však nezbytné doložit plnou moc a kopii 
dokladu totožnosti Vás a osoby, k níž má být potvrzení vystaveno. 
Doklad totožnosti lze nahradit rodným listem. 

Sankce 

Potvrzení nebude vydáno, jestliže podání nesplňuje stanovená 
kritéria – zejména nejsou doplněny rozhodné údaje o žadateli či 
doložen doklad osvědčující právní zájem na poskytnutí údajů 
z evidence vězněných osob. 

Působnost 1. státní správa vykonávaná státním orgánem. 

Oblast Vězeňství 

Klíčová slova Potvrzení, vězeňství; omezení osobní svobody; místo a čas (doba) 

Počátek platnosti popisu 
úkonu 

23.12.2020 

Konec platnosti úkonu Není znám. 

Výsledek úkonu vedený 
v základním registru nebo 
agendovém informačním 
systému 

Není veden v základním registru ani agendovém informačním 
systému. 

 


