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Č E S K Á    R E P U B L I K A 
Vězeňská služba České republiky, Věznice Rýnovice 

Věznice Rýnovice,pošt. přihrádka 14, 466 21 Jablonec nad Nisou 

P O U Č E N Í 
O zásadách chování osob při styku s vězněnými osobami 

         
Všichni zaměstnanci, kteří v rámci svého pracovního zařazení nebo z povahy výkonu své 

funkce přicházejí do styku s odsouzenými, jsou povinni dodržovat následující pokyny: 

 

1) nenavazovat jakékoliv styky s odsouzenými, pokud přímo nesouvisejí s výkonem práce, 

hovořit s nimi o věcech, které nejsou předmětem plnění pracovních úkolů. V případě 

snahy odsouzeného o navázání jiného než pracovního kontaktu nebo rozhovoru toto 

odmítnout a informovat operační středisko věznice,  

2) nezneužívat práci odsouzených a jejich další činnost k osobnímu prospěchu, různým 

úsluhám, přijímat od nich vzkazy, dopisy, výrobky či jiné předměty, které nesouvisejí 

s výrobní činností, 

3) nezprostředkovávat odsouzeným spojení s příbuznými či jinými osobami (nepovolené 

návštěvy, dopisování, telefonování, apod.), 

4) nesdělovat odsouzeným své poznatky osobního charakteru a údaje ze svého soukromí 

(adresu bydliště, rodinné a majetkové poměry, telefonní čísla, apod.), 

5) nedonášet na pracoviště odsouzených a předávat odsouzeným různé předměty nebo 

zboží (např. alkoholické nápoje, omamné látky, mobilní telefony či jejich příslušenství, 

tabákové výrobky, léky, chemikálie, potraviny, nápoje, apod.), 

6) nenechávat bez dozoru své osobní věci nebo věci potřebné k výkonu práce, aby 

nemohlo dojít k jejich odcizení nebo zneužití (nářadí, oděvy, peníze, osobní doklady, 

telefonní přístroje, apod.), 

7) nesdělovat v mediích jakékoliv informace o odsouzených zařazených na pracovišti. 

 

V případě zjištění, že odsouzený opustil určené pracoviště, areál nebo vymezený úsek 

pracoviště, je nutné okamžitě tuto skutečnost nahlásit do Věznice Rýnovice na telefonní číslo: 

483 338 387  

Porušení těchto zásad, byť i z nedbalosti, bude řešeno dle rozsahu a intenzity 

vedoucím pracovníkem společnosti s možným podáním návrhu na zahájení trestního stíhání 

ve smyslu § 337 trestního zákoníku – maření výkonu úředního rozhodnutí tím, že se dopustí 

závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu. 

Vrchní rada  

             plk. Mgr. Vlastimil K ř í ž

                                                                 ředitel Věznice Rýnovice 
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