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§ 3
 

Zajištění výkonu zabezpečovací detence
 
            (1) Ředitel je oprávněn vydávat k zajištění chodu ústavu rozhodnutí a pokyny, s nimiž musí
být chovanci seznámeni a které jsou pro ně závazné.
 
            (2) Ředitel ústavu vydá s předchozím souhlasem generálního ředitele Vězeňské služby
vnitřní řád ústavu, kterým se určuje denní rozvrh chodu ústavu, činnost chovanců a jejich podíl na
řešení otázek souvisejících se životem v ústavu. Vnitřní řád ústavu nabývá účinnosti dnem, který je v
něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl v ústavu vyhlášen. Vnitřní řád ústavu musí být přístupný
všem zaměstnancům a chovancům v ústavu.
 
            (3) V ústavu působí odborní zaměstnanci, jimiž jsou psychologové, speciální pedagogové a
další odborníci, kteří po odborné stránce zajišťují plnění účelu zabezpečovací detence. Vězeňská
služba k zajištění plnění účelu zabezpečovací detence může při zajišťování provozu ústavu
spolupracovat na základě dohody s církvemi, náboženskými společnostmi a dalšími subjekty.
 
            (4) Vnější a vnitřní ostrahu ústavu, kontrolu došlých zásilek určených chovancům, eskortní
službu včetně úkonů s ní spojených a dodržování stanovených podmínek výkonu zabezpečovací
detence zajišťuje Vězeňská služba.
 
            (5) Dozor nad chovanci vykonávají zaměstnanci Vězeňské služby, kteří jsou oprávněni dávat
jim pokyny a používat vůči nim jen taková omezení a omezovací prostředky, které stanoví tento
zákon nebo zvláštní právní předpis 2).
 
            (6) Zaměstnancem Vězeňské služby se pro účely tohoto zákona rozumí příslušník Vězeňské
služby a odborný zaměstnanec.
____________________
 
2) Zákon č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 

§ 11
 

Duchovní služby
 
            (1) Chovanci se zajišťuje právo na poskytování duchovních služeb sledujících humanitární
cíle v rozsahu vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů 3).
 
            (2) Ústav umožní chovancům, a to zpravidla v době jejich volna účastnit se společných
náboženských obřadů. Účast na náboženských obřadech je dobrovolná. Dobu konání společných
náboženských obřadů a další informace o poskytování duchovní služby obsahuje vnitřní řád ústavu.
 



            (3) K výkonu duchovní služby v ústavech jsou oprávněny pouze ty registrované církve a
náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu tohoto práva podle zvláštního
právního předpisu 3) (dále jen „církev“).
 
            (4) Požádá-li chovanec o umožnění návštěvy církví pověřené osoby, je ústav povinen jí tuto
skutečnost neprodleně oznámit.
 
            (5) Církví pověřené osoby ředitel ústavu poučí o povinnosti dodržovat právní předpisy
upravující výkon zabezpečovací detence a dodržovat vnitřní řád ústavu, jakož i časový a
programový režim chovanců.
 
            (6) Ředitel ústavu je oprávněn odepřít možnost výkonu duchovní služby osobám, které se
dopustily porušení povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících výkon zabezpečovací
detence nebo osobám, které porušily právní předpisy při poskytování duchovní služby v ústavu.
 
____________________
 
3) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
pozdějších předpisů.
 

§ 17
 

Základní povinnosti chovanců
 
            (1) Chovanec je povinen

a)     zachovávat ustanovení vnitřního řádu ústavu,
b)     plnit pokyny a příkazy zaměstnanců Vězeňské služby a odborných zaměstnanců,
c)     účastnit se programů, do nichž byl zařazen a plnit úkoly z nich vyplývající, zejména

podrobovat se léčebnému detoxikačnímu programu, pokud byl do něj zařazen,
d)     šetrně zacházet se svěřenými věcmi a nepoškozovat cizí majetek,
e)     dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku,
f)      dodržovat pokyny a předpisy k ochraně bezpečnosti a zdraví, jakož i opatření a pokyny v

oblasti požární ochrany, se kterými byl řádně seznámen.
 
            (2) Chovanec je dále povinen

a)     podrobit se osobní prohlídce v zájmu zajišťování vnitřního pořádku v ústavu a vyloučení
toho, aby u sebe měl věc, kterou by narušoval účel výkonu zabezpečovací detence; osobní
prohlídku vykonává vždy osoba stejného pohlaví,

b)     umožnit zaměstnancům Vězeňské služby kontrolu svých osobních věcí,
c)     podrobit se preventivní periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce v rozsahu

určeném lékařem, včetně nezbytných odborných a laboratorních vyšetření a očkování, a
opatřením stanoveným orgány ochrany veřejného zdraví,

d)     strpět úkony, které souvisejí s jeho identifikací, a podrobit se úkonům nezbytným pro
zpracování komplexní zprávy,

e)     oznámit neprodleně zaměstnanci Vězeňské služby své onemocnění nebo zranění,
f)      oznámit neprodleně zaměstnanci Vězeňské služby okolnosti, které mohou způsobit vážné

ohrožení jeho bezpečnosti, bezpečnosti jiného chovance, jiné osoby nebo ústavu,
g)     podrobit se opatřením, která jsou nezbytná k zabránění zneužívání návykových látek v

ústavu,
h)     dodržovat zásady hygieny,



i)       oznámit neprodleně ústavu skutečnost, že je poživatelem důchodu, výsluhového příspěvku,
příspěvku za službu nebo má příjem podléhající dani z příjmu,

j)       odevzdat do úschovy ústavu věci, jejichž držení je v rozporu s účelem výkonu zabezpečovací
detence,

k)     uhradit náklady zdravotní péče provedené na jeho žádost v zájmu zachování nebo zlepšení
jeho zdravotního stavu nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo ze
státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána.

 
            (3) Chovanec nesmí

a)      vyrábět, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, vyrábět a
přechovávat předměty, které by mohly být použity k ohrožení bezpečnosti osob a majetku
nebo k útěku, nebo které by svým množstvím nebo povahou mohly narušovat pořádek anebo
poškodit zdraví,

b)      užívat léčiva bez indikace nebo souhlasu lékaře ústavu,
c)      přechovávat a rozšiřovat tiskoviny nebo materiály
a)     propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, hnutí

směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály
obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, nebo
jiných nebezpečných látek nebo předmětů,

d)      hrát hry o peníze, věci, služby nebo o jiné úkony,
e)      tetovat sebe nebo jinou osobu anebo nechat se tetovat,
f)       úmyslně se poškozovat na zdraví,
g)      bez souhlasu ředitele ústavu prodávat, směňovat a darovat věci, které má v držení v ústavu,
h)      kouřit mimo vymezené prostory.

 
            (4) Vůči chovanci, který neoprávněně odmítá plnit své povinnosti a k jeho nápravě nestačí
výzva nebo napomenutí, může Vězeňská služba v nezbytném rozsahu užít prostředky povolené
tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, a to přiměřeně s přihlédnutím k osobě chovance
a jeho rozumovým schopnostem.
 

§ 20
 

Sociální podmínky
 
            (1) Chovancům se poskytuje pravidelná strava za podmínek a v hodnotách, které odpovídají
požadavku udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu, věku a případně též obtížnosti
vykonávané práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz ústavu, se přitom přihlíží k požadavkům
jejich kulturních a náboženských tradic. Chovancům se poskytují rovněž základní prostředky osobní
hygieny.
 
            (2) Každý chovanec musí mít zabezpečeno lůžko, židli a prostor pro uložení osobních věcí.
 
            (3) Oděv chovanců musí odpovídat povětrnostním podmínkám a musí dostatečně chránit
jejich zdraví. Chovanec má právo používat vlastní oděv, prádlo a obuv za předpokladu, že splňují
podmínky hygienické nezávadnosti a že má zajištěnu jejich výměnu na vlastní náklady. Bez splnění
těchto podmínek musí používat ústavní oděv, prádlo a obuv. V takovém případě svůj vlastní oděv,
své prádlo a obuv odevzdá do úschovy ústavu.
 
            (4) Chovancům se zabezpečuje denně osmihodinová doba ke spánku v době nočního klidu,
doba potřebná k osobní hygieně, úklidu a stravování, nejméně jednohodinová vycházka a přiměřené
osobní volno.
 



            (5) Chovanci poskytuje ústav sociální kapesné, pokud neměl v období jednoho kalendářního
měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost ve výši alespoň 100 Kč. Výše sociálního kapesného činí 100
Kč za období jednoho kalendářního měsíce.
 
            (6) O přijetí chovance do zdravotnického zařízení poskytujícího ústavní péči vyrozumí ústav
bez odkladu osobu určenou chovancem. Byl-li chovanci ustanoven soudem opatrovník, ústav ho
rovněž o přijetí vyrozumí. Ústav vždy vyrozumí bez odkladu chovancem určenou osobu nebo osobu
blízkou v případě, že dojde k úmrtí chovance.
 
 

ČÁST DVANÁCTÁ
 

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
 

§ 53
 
            V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech), se za slovo „svobody,“ vkládají slova „zabezpečovací detence,“.
 


