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DEFINICE ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB OSOB VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 
V NÁVAZNOSTI NA NĚKTERÁ ROZHODNUTÍ SOUDŮ 

Vážená paní předsedkyně soudu, vážený pane předsedo soudu, 
 
na základě rozhodnutí soudu provedla s platností od ledna 2022 Vězeňská služba České republiky 
změny v rozúčtování finančních prostředků, které jsou zasílány odsouzeným do výkonu trestu odnětí 
svobody (dále jako VTOS) a vazebně stíhaným osobám do výkonu vazby (dále společně jako 
odsouzený). Tato změna byla provedena na základě několika dřívějších rozsudků a rozhodnutí 
některých soudů, které se zabývaly otázkou nakolik a jak jsou osobám ve VTOS zajišťovány životní 
potřeby.  
 
Rozsah a obsah pojmu „základní životní potřeby v období VTOS“ není v žádném právním normativu 
definován, můžeme ale např. využít jeho definici ze zákona o sociálních službách (příloha č. 1 k 
vyhlášce č. 505/2006 Sb.), kde je vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby rozděleno do 
několika oblastí – mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 
hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Jednotlivé 
body jsou dále v příloze rozvedeny. Protože se ale prostředí běžného života a období VTOS 
v některých aspektech odlišuje, rozhodli jsme se sestavit alespoň základní přehled toho, co si musí 
odsouzený zajistit z pohledu základních životních potřeb během VTOS ze svých vlastních finančních 
prostředků. Tedy co věznice zpravidla nehradí a co si musí odsouzený hradit.  
 
Předně je potřeba si uvědomit, že výkon trestu odnětí svobody nemá pouze funkci ochrany 
společnosti před dalším pácháním trestné činnosti vlastním uvězněním a potrestání pachatele jeho 
omezením na svobodě, ale nese s sebou také potřebu nápravy pachatele působením na jeho osobu. 
Tedy maximalizaci toho, aby se již k páchání trestné činnosti nevracel nebo pokud, tak v míře menší 
a pro společnost méně nebezpečné. K tomu je využito poměrně široké spektrum standardizovaných 
programů Vězeňské služby ČR a rozsáhlé sítě činností nestátních neziskových organizací. Vše je 
samozřejmě také závislé na vlastní aktivitě odsouzených osob a možnostech, které ve VTOS mají. Je 
zřejmé, že období VTOS je od běžného života odlišné, a tudíž i rozsah aktivit a potřeb spadajících 
pod základní životní potřeby různý. Nebo spíše různorodý. Nelze ale v žádném případě říct, že 
„odsouzenému ve výkonu trestu odnětí svobody jsou jeho základní životní potřeby zajišťovány 
věznicí, aniž by musel disponovat nějakými finančními prostředky“, jak konstatoval např.  Nejvyšší 
správní soud v rozsudku ze dne 20. prosince 2017, č.j. 6 As 317/2017-38. Tento názor soudu bohužel 
není ojedinělý a v podobném duchu se vyjadřují i některé další soudy.  
 
Jistě se shodneme na tom, že základní životní potřebou je zajištění jídla a spánku. Tyto a další 
základní biologické a tělesné potřeby jistě uspokojeny ze strany věznice jsou. Částečně jsou 
uspokojeny i další potřeby, jakými je např. potřeba zaměstnání, získání informací apod. Byť 
v zákonem nebo možnostmi omezené míře. Pokud se ale přesuneme z potřeb biologických 
k potřebám sociálním, dostáváme se do situace, ve které již logicky není Vězeňská služba ČR schopna 
uspokojit další potřeby odsouzených. Ostatně to ani není v mnoha ohledech žádoucí právě 
s ohledem na nápravnou a resocializační funkci VTOS nebo značné finanční náklady s tím spojené.  
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Na níže uvedeném výčtu jsou mnohé platby a náklady, které musí odsouzení hradit, ať z důvodu 
zákonné povinnosti nebo osobní potřeby. Nejedná se o základní životní potřeby typu biologických 
a tělesných potřeb, ani těch nákladů, které hradí Vězeňská služba ČR. I v případě stanovování 
nezabavitelné části mzdy1 v případě provádění exekučních srážek je rozsah povinností na straně 
dlužníků velice obsáhlý a jistě není zúžen na zajištění „jídla a střechy nad hlavou“.  

 
Nejčastější platby a výdaje, které osobám ve VTOS nehradí Vězeňská služba ČR: 

 
Povinné a nutné platby 

• Výživné – ať stanovené soudem nebo jako dobrovolné výživné dle § 2 odst. 2 písm. d) 
vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb. o srážkách z odměny osob, které jsou ve 
výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto 
osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 

• Další vyživovací povinnosti – k dětem jako vyživovaným osobám, manželce/manželovi nebo 
dalším osobám 

• Podpora rodině, která se ocitla bez příjmu jednoho ze svých členů 

• Finanční podpora osoby blízké – např. u seniorů hrazení nákladů na bydlení z důchodů,  
u dětí v dětských domovech platby dětským domovům, příspěvek na školné apod. 

• Náhrada škody způsobená trestnou činností – jeden ze základních pilířů nápravy 
odsouzeného a jedna z posuzovaných podmínek u žádostí o podmíněné propuštění 

• Splátkové kalendáře uzavřené s věřiteli 
 
Zdravotní péče a hygiena 

• Doplatky na léky – není možné vždy zajistit potřebné generické léky, tedy bezpoplatkový lék 

• Hrazení léků – nosní kapky, léky proti bolestem nebo horečce (Paralen) nejsou hrazeny ze 
zdravotního pojištění 

• Doprava k lékaři – v některých případech potřeby lékařské péče mimo vězeňské zařízení 

• Zdravotnické a protetické pomůcky – nejsou v plné výši hrazeny ze zdravotního pojištění,  
a to včetně inkontinentních pomůcek 

• Hygienické prostředky – odsouzený bez příjmu dostane pouze základní balíček (1 toaletní 
papír, na začátku VTOS zubní pastu a kartáček) 

 
Komunikace  

• Poplatky za tel. hovory osobám blízkým 

• Poplatky za tel. hovory advokátovi 

• Známky na osobní korespondenci 

• Známky na úřední korespondenci 

• Dopisní papíry, psací potřeby, obálky 

• Náklady na odeslání pošty v případě vrácení poštovní nebo balíkové zásilky 
 

Úřední záležitosti 

• Vyhotovení občanského průkazu 

• Ověření podpisu na plné moci 

 
1 Nařízení vlády č. 62/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, 

která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda 
postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb. 
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o Úkony k řešení problematiky dluhové zátěže 
o Podání insolvenčního návrhu 
o Zastupování v dědickém řízení 
o Aktivity dětí umístěných v dětských domovech a jiné, kde se vyžaduje souhlas obou 

rodičů 
o Jednání se státními úřady 
o Jednání s bankami a věřiteli 

• Ověřování listin 

• Výpis z rejstříku trestů 

• Kolky a poplatky za vyhotovení úředních listin – např. rozsudky 
 

Související s VTOS 

• Poplatky za jízdné při studiu nebo rekvalifikaci 

• Úhrada nákladů výkonu trestu   

• Finanční prostředky na extramurální aktivity programu zacházení a na přerušení VTOS 

• Finanční prostředky na cestu domů 

• Finanční prostředky na první dny po propuštění 
 

Současné změny, které byly částečně realizovány právě na základě v úvodu uvedených názorů 
soudů, daly vzniknout např. situaci, že příjemci starobních a invalidních důchodů i po provedení 
srážky na straně České správy sociálního zabezpečení na základě exekučních příkazů, zůstane 
v případě, že mají ve věznici evidovaný exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné 
peněžité pohledávky, z jejich důchodu částka ve výši 0 Kč. Právě z důvodu konstatování soudů, že 
jsou odsouzeným ve vězení hrazeny jejich základní životní potřeby a nepotřebují tedy žádné další 
finanční prostředky.  
 
Z důchodu tedy nemůže taková osoba v současné době hradit např. soudem stanovené výživné, 
použít zákonem stanovenou nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu, hradit si potřebné 
léky, korespondenci nebo pomoct svým blízkým osobám s hrazením výdajů na bydlení. Vlastně 
ani nemůže napsat dopis Vám. Dávky důchodového pojištění jsou považovány za příjem a jsou 
určeny k úhradě základních životních potřeb. Pokud tak jejich příjemce nečiní, může mu být dle  
§ 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ustanoven zvláštní 
příjemce důchodu. Nicméně využití ustanovení zvláštního příjemce nám přijde v tuto chvíli 
nadbytečné a nekoncepční, především s ohledem na fakt, že se nejedná o vlastní vůli takové osoby, 
jak je zákonem zamýšleno, ale o systémové nastavení. Navíc je potřeba si uvědomit, že takto vzniklé 
dlužné výživné je v rámci institutu „náhradního výživného“ novou finanční zátěží pro stát  
a především že takový odsouzený, i přesto že pobírá důchod v dostatečné výši, se může nuceně stát 
pachatelem trestného činu zanedbání povinné výživy. 
 
Dovolujeme si Vás a Vaše kolegyně soudkyně a kolegy soudce požádat, abyste v budoucnu, pokud 
budete řešit problematiku nákladů na zajištění základních životních potřeb osob ve výkonu trestu 
odnětí svobody nebo výkonu vazby zvážili, nakolik jim jsou hrazeny jejich základní životní potřeby ze 
strany státu a nakolik si je musí hradit sami.  
 
Srovnávacím případem by mohla být situace, kdy je osoba poživatelem dávek pomoci v hmotné 
nouzi a v běžném životě je hospitalizována např. v nemocničním zařízení nebo v léčebně 
dlouhodobě nemocných. Na její základní životní potřeby je jí zákonem přiznaná dávka „příspěvek na 
živobytí“, která je po dobu hospitalizace vyplácena ve snížené výši existenčního minima. Přitom má 
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tato osoba také zajištěnou stravu, spánek, lůžko, zdravotní péči a základní sociální služby. Dalo by se 
říct, že je v rámci uspokojování životních potřeb v prakticky v totožné situaci jako osoba ve VTOS. 
  
S veškerou úctou  
 
za spolek LIGHTHOUSE 
Petr Schneedörfler, předseda spolku   
 
K odeslání: jednotlivé krajské soudy a Městský soud v Praze, Nejvyšší správní soud  
Na vědomí: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR 


