
Příloha č. 3 – Poučení o zásadách chování vstupujících osob při styku s vězněnými 

osobami ve Věznici Břeclav  

 
 
1. Do věznice je zakázáno vnášet jakékoliv alkoholické nápoje, léky včetně 

vitaminových preparátů, omamné a psychotropní látky, jedy…  

2. Osobám po požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek je 
vstup do věznice zakázán. Při výzvě zaměstnance věznice je vstupující osoba 
povinna podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol. 

3. Nezneužívat vězně k různým úsluhám a k osobnímu prospěchu, nepřijímat od 
nich a nepředávat jim jakékoli předměty a dary, nezprostředkovávat jim vzkazy 
uvnitř věznice ani spojení mimo věznici (vynášení nebo donášení ústních vzkazů, 
dopisů, balíčků, peněz, léků, omamných a psychotropních látek, mobilních 
komunikačních a záznamových zařízení a ostatních nepovolených věcí, 
nevykonávat návštěvy příbuzných a blízkých osob vězňů a podobně).  

4. Při osobním jednání s vězni jednat s nimi pouze o věcech, vztahujících se k jejich 
práci (službě), a to slušně, taktně a nepoužívat hrubých a vulgárních výrazů. 

5. Vězňům zásadně vykat a oslovovat je „pane“ a „paní“. 

6. Je zakázáno vést s vězni rozhovory nesouvisející s činností, sdělovat jim své 
osobní problémy, sdělovat jim údaje osobního charakteru (adresy, bydliště atd.). 

7. V případě snahy vězně (vězňů) o navázání nedovoleného styku, nahlásit tuto 
skutečnost neprodleně kontaktní osobě Věznice Břeclav. 

8. Vstupující osoba byla poučena o povinnosti zachovávání naprosté mlčenlivosti o 
informacích, které získá v průběhu činnosti ve věznici. Nepodávat žádné 
informace o vězních nepovolaným osobám. 

9. Vstupující osoba byla upozorněna, že porušení zásad uvedených v bodech 5 
tohoto poučení může naplnit skutkovou podstatu trestného činu "maření výkonu 
úředního rozhodnutí" ve smyslu ustanovení § 171 trestního zákona a v bodu 7 
skutkovou podstatu trestného činu "neoprávněného nakládání s osobními údaji" 
ve smyslu § 178 trestního zákona. 

10. Kontaktní osoba Vás seznámí s místem výkonu práce. Do jiných prostor objektu 
Vy (ani Vaši zaměstnanci) nemáte přístup. Pokud to bude zapotřebí, bude Vám 
(nebo Vašim zaměstnancům) zajištěn doprovod. Pohybovat se v prostorách 
věznice se můžete pod dohledem stanovené kontaktní osoby pověřené nad 
prováděcími pracemi. 

11. Před zahájením vlastní práce předejte kontaktní osobě – pokud to charakter práce 
vyžaduje – písemnou informaci o rizicích, které Vámi (nebo Vašimi zaměstnanci) 
prováděné činnosti představují a jaká opatření k ochraně Vaši (nebo Vašich 
zaměstnanců) a i dalších osob provedete nebo je nutno společně provést. 

12. Před prováděním jakýchkoliv prací na zařízení jsou pracovníci dodavatele povinni 
se seznámit s riziky BOZP na pracovišti, provozně bezpečnostními předpisy a 
návody výrobce zařízení. Při práci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy 
a používat předepsané OOPP. 



13. Z hlediska požární ochrany jsou všechny prostory Věznice Břeclav prostory se 
zvýšeným požárním nebezpečím. Svařování a práce s otevřeným ohněm je 
povoleno jen s písemným povolením ředitele Věznice Břeclav. 

14. Každý úraz, který utrpíte vy (nebo vaši zaměstnanci) oznamte bezodkladně 
kontaktní osobě Věznice Břeclav, který zajistí podle potřeby poskytnutí první 
pomoci a přivolání rychlé záchranné služby. Místo, kde došlo k úrazu ponechte v 
tom stavu, v jakém bylo v době, kdy k úrazu došlo. 

 

 

Prohlášení dodavatele prací nebo služeb:  

S výše uvedeným poučením jsem byl seznámen a zavazuji se k plnění pokynů, které 

Věznice Břeclav pro dodavatele prací a služeb stanovuje.  

 
V Břeclavi dne: ... ............................ 

Jméno, příjmení.................................................... 

Datum narození: .............. 

Podpis: .......................... 

Seznámení provedl: ....................... 

 
 
 


