
 

    

  

  

VĚZNICE V EVROPĚ: DOMÁCÍ PRÁVNÍ NOVINKY  
  

Prosinec 2022 
  

Pro odborníky z praxe v celé Evropě může být náročné sledovat vnitrostátní judikaturu, legislativu a 

vývoj výkonné moci v oblasti vězeňství. V tomto zpravodaji Evropské sítě pro vězeňské spory (EPLN), 

si její členové a partneři z celé Evropy dávají za cíl informovat právníky a organizace občanské 

společnosti z celé Evropy o nejdůležitějším právním vývoji v oblasti vězeňství.  Doufáme, že vám tento 

zpravodaj umožní lépe porozumět evropským trendům a využít je ve vaší právní praxi.  Zpravodaj se 

zabývá 14 členskými státy Evropské unie a také Ruskem, Moldavskem, Ukrajinou a Gruzií. 

Uvítáme vaši zpětnou vazbu ohledně toho, jak pro vás tento zpravodaj udělat co nejužitečnějším. 

PŘEHLED PRÁVNÍCH NOVINEK VE VĚZEŇSTVÍ 
 SRPEN-ZÁŘÍ 2022 

  
PODMÍNKY ZADRŽENÍ ■ V Bruselu (Belgie) bylo otevřeno nové „mega-vězení“ postavené 
pro zhruba 1200 vězňů. 
  
REŽIM ZADRŽENÍ ■ Podle údajů nedávno zveřejněných španělskou vládou se v zemi počet 
vězňů ve výkonu trestu v uzavřeném režimu snížil od konce roku 2018 na polovinu. 
  
DISCIPLÍNA ■ Belgický nejvyšší správní soud rozhodl, že ředitelé vězňů nejsou povinni žádat 
o stanovisko psychiatra při ukládání disciplinárních sankcí na vězně. 
  
VÝKON ROZSUDKŮ ■ Německý krajský soud potvrdil pozastavenou sankci uloženou 
vězeňské správě za nedodržení rozsudku vyneseného ve prospěch vězně, který žádá o 
hodinu času venku za den navíc. 
  
EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ ■ Španělský ústavní soud rozhodl, že v souvislosti s 
výkonem evropského zatýkacího rozkazu vydaného španělskými soudy mohou být orgány 
odpovědné za čas vězně strávený ve vyšetřovací vazbě ve vykonávající zemi.  
  
ELEKTRONICKÉ MONITOROVÁNÍ ■ Vyšší krajský soud ve Vídni v Rakousku rozhodl, že 
vězeň pracující z domova splňuje kritéria „vhodného povolání“, které musí být uděleno pro 
povolení elektronického monitorování. Rumunská vláda přijala rozhodnutí upřesňující 
technické a organizační aspekty pilotní fáze nového elektronického monitorovacího systému. 
  

https://derechopenitenciario.com/noticia/interior-reduce-en-tres-anos-a-menos-de-la-mitad-el-numero-de-presos-clasificados-como-peligrosos/
https://derechopenitenciario.com/noticia/interior-reduce-en-tres-anos-a-menos-de-la-mitad-el-numero-de-presos-clasificados-como-peligrosos/
https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz
https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075


ZDRAVÍ ■ Ve Španělsku vyzval generální sekretariát vězeňských institucí soukromé 
zdravotnické instituce, aby nabídly své služby ve vazbě, a zahájil tak pilotní projekt 
telefonických lékařských konzultací. V Moldavsku se v září 2022 uskutečnilo první zasedání 
pracovní skupiny pověřené navrhováním politických změn ve vězeňské zdravotní péči. 
Pracovní skupina byla zřízena na základě důležitého rozsudku ESLP v této otázce. Ústavní 
soud České republiky zamítl jako zjevně neoprávněnou žádost vězně napadnout odmítnutí 
soudů odložit trest ze zdravotních důvodů. Rumunské ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo 

na svých internetových stránkách návrh zákona, který se týká poskytování lékařské pomoci, 
léčby a péče osobám zbaveným svobody. 
  
MLADISTVÍ ■ Rakouská veřejná ochránce práv zveřejnila zprávu o mladistvých ve vězení, 
ve které hodnotila jejich životní podmínky, řešila strukturální problémy a doporučila zlepšení. 
  
MONITOROVACÍ ORGÁNY ■ Belgická ústřední vězeňská monitorovací rada představila 
svou výroční zprávu za rok 2021.  V Rusku jsou veřejné monitorovací komise, které mají za 
úkol navštěvovat místa zadržení, stále více pod vládní kontrolou. 
  
NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ■ Sdružení pro lidská práva v Andalusii (Španělsko), zveřejnilo 

na svých internetových stránkách Průvodce životem ve vězení a podpořilo překlad příručky 

ESLP o právech vězňů do španělštiny. 
  
VĚZEŇSKÉ PRÁVO ■ V Řecku se připravuje nový vězeňský zákoník. Klíčové navrhované 
změny se týkají podmínek zadržení, práv vězňů, režimů zadržování, alternativ k zadržení a 
opětovného začlenění vězňů. V Polsku vstoupily v platnost první prvky reformy vězeňského 
systému. Tyto prvky se týkají zdravotní péče, používání telefonů ve vězení, vězeňské práce a 
elektronického dohledu. 
  
SVAZ VĚZŇŮ ■ V Rakousku byla založen první Svaz pro práva vězňů. 
  
VĚZNICE VE VÁLCE ■ EPLN & Rusko Za mřížemi vyzvalo šest mechanismů OSN, aby 
prohlásily, že nábor ruských vězňů, kteří mají sloužit na Ukrajině v řadách Wagnerovy 
polovojenské společnosti, zahrnuje nucenou práci a svévolné zadržení. 
  
SOUKROMÝ A RODINNÝ ŽIVOT ■ Změny ruského vězeňského zákoníku rozšiřující právo 
vězňů za přísného režimu a konané v disciplinárních odděleních k telefonování byly 
předloženy do dolní komory parlamentu. V Portugalsku umožňuje nové legislativní nařízení 
instalaci pevných telefonů v každé buňce.  
  
ÚPRAVA VĚTY ■ Ústavní soud České republiky rozhodl, že obecné soudy posuzující žádosti 
o podmíněném propuštění musí svá rozhodnutí řádně odůvodňovat. V Rusku, změny 
trestního zákona zvyšují délku povinného trestu odnětí svobody až o dvě třetiny, po kterém 
mohou vězni odsouzení za obzvláště závažné trestné činy požádat o nahrazení trestu odnětí 
svobody lehčím trestem „povinné práce“. 
  
MUČENÍ ■ Ruské soudy nadále chrání vězeňské důstojníky před trestní odpovědností za 
mučení vězňů, a to navzdory nedávným změnám ruského trestního zákona, které kriminalizují 
mučení ze strany státních úředníků.  
  

PŘEČTĚTE SI CELÉ ČÍSLO NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH >> 

https://www.just.ro/proiect-de-ordin-al-ministrului-justitiei-si-al-ministrului-sanatatii-privind-activitatea-de-acordare-a-asistentei-medicale-a-tratamentului-si-ingrijirilor-persoanelor-private-de-libertate/
https://www.just.ro/proiect-de-ordin-al-ministrului-justitiei-si-al-ministrului-sanatatii-privind-activitatea-de-acordare-a-asistentei-medicale-a-tratamentului-si-ingrijirilor-persoanelor-private-de-libertate/
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/58l05/Jugend%20in%20Haft_Wahrnehmungsbericht%20Volksanwaltschaft%202022.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/09/CTRG_Jaarverslag_2021_FR_WEB.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/09/CTRG_Jaarverslag_2021_FR_WEB.pdf
https://www.apdha.org/sevilla/guia-carceles/
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_SPA.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_SPA.pdf
https://www.prisonlitigation.org/wagner/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/58-2022-200789571?_ts=1665100800034
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/58-2022-200789571?_ts=1665100800034
http://www.prisonlitigation.org/domestic-legal-news/


Zvláštní poděkování patří našim členům a přidruženým partnerům za společné 
vypracování tohoto zpravodaje! 
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