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D A L Š Í K O NT A KTY

Referát kurátorů pro dospělé:

Na následující organizace se můžete obrátit písemně v průběhu výkonu trestu a navázat s nimi
spolupráci například ve věci řešení vlastních dluhů nebo před žádostí o podmíněné propuštění.

Mgr. Michal Volák, DiS.
Vedoucí referátu
kancelář 123, I. patro, budova B
tel.: 267 093 490

Lighthouse spolek
Královická 2321/83, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Pomoc při přípravě na podmíněné propuštění.
Dluhové poradenství a pomoc při řešení dluhů.

Resocializační a reintegrační programy
Alfa a Beta, CSS Praha
Sokolovská 95, 180 00 Praha 8 – Karlín
Pomoc při přípravě na podmíněné propuštění.
Programy pro osoby podmíněně odsouzené
a podmíněně propuštěné.

Rubikon centrum, z. s.
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
Pomoc při hledání zaměstnání, spolupráce se
zaměstnavateli. Dluhové poradenství a pomoc
při řešení dluhů.

Probační a mediační služba Praha
Na Míčánkách 1497/2, 101 00 Praha 10
V případě výkonu trestu mimo Prahu je nutné
obracet se na pobočku Probační a mediační
služby podle místa věznice.

Mgr. Jana Havrlíková, DiS.
Kurátor pro dospělé (příjmení A–M)
kancelář 129, I. patro, budova B
tel.: 267 093 523
Bc. Jakub Skřivan, DiS.
Kurátor pro dospělé (příjmení N–Z)
kancelář 129, I. patro, budova B
tel.: 267 093 623

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10
Vršovická 68/1429 101 38 Praha 10
www.desitkapomaha.cz szp@praha10.cz

Oddělení sociální práce

Referát
kurátorů pro dospělé

Na sociální kurátory se můžete obrátit v průběhu výkonu trestu a zejména po propuštění. Spolupracovat s nimi můžete například na hledání
bydlení po propuštění, zprostředkování kontaktu
s rodinou, zajištění dávek pomoci v hmotné nouzi
pro propuštění. Na kurátora se můžete obrátit písemně nebo Vás může navštívit v případě Vašeho
zájmu ve věznici.
V případě, že s kurátorem chcete spolupracovat
například při žádosti o podmíněné propuštění nebo při hledání ubytování po propuštění, je
vhodné jej kontaktovat s časovým předstihem.

Informace a kontakty
Výkon trestu
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Při nástupu do výkonu trestu

které tzv. napomáhají k plnění účelu trestu celkově 3 hodiny měsíčně (často lze rozdělit do dvou návštěv o 1,5 hodiny). Na návštěvu zpravidla mohou dorazit maximálně
čtyři osoby najednou.

Nástupní věznicí pro Prahu 10 je VV Praha – Pankrác. V nástupní věznici setrváte zpravidla 2–4 týdny, poté následuje
převoz do věznice, kde budete vykonávat trest. Nezbytné
je ve stanovené lhůtě nastoupit do věznice sám/a. V opačném případě hrozí další trestní stíhání za maření výkonu
úředního rozhodnutí, které Vám poté může komplikovat
např. i žádost o podmíněné propuštění.
Na nástupním oddílu věznice procházíte pohovory se
specialisty, prohlídkou u lékaře atd. V tomto období se
rozhoduje o tom, v jakém oddíle budete následně vykonávat zbytek trestu.
Osoby „venku“ se často nedozví o Vašem výkonu trestu,
pokud jim to nesdělíte. Vhodné je tedy o Vašem uvěznění
informovat instituce, se kterými jste spolupracoval/a před
nástupem (například Úřad práce ČR) a osoby, u kterých si
přejete, aby o Vašem uvěznění věděly. Údaj o odsouzení
patří mezi citlivé údaje, které nejsou sdělovány dalším
osobám bez zákonného důvodu.
Ve věznici jste zpravidla při nástupu zařazen/a do II. skupiny vnitřní diferenciace (PSVD). Na základě vyhodnocení programu zacházení poté můžete být přeřazen/a do
I. nebo III. skupiny. Zařazení do první skupiny pro odsouzené přináší více výhod a je pozitivně hodnoceno při žádosti o podmíněné propuštění nebo při žádosti o přeřazení do mírnějšího typu věznice.

V průběhu výkonu trestu
Ve věznici můžete na vlastní náklady odesílat a přijímat
korespondenci bez omezení. Běžná korespondence však
podléhá kontrole ze strany vězeňské služby. Nikdy nelze
v obálce do věznice posílat finanční hotovost.
Odsouzenému, který projeví zájem o telefonování, bude
vydána kartička s číslem jeho telefonního účtu. Na tento účet může odsouzený požádat o převod peněz z jeho
osobního konta nebo mu na účet telefonního čísla mohou jeho blízcí poslat prostředky prostřednictvím bankovního převodu nebo platební brány.
Odsouzený má nárok na návštěvy osob blízkých a osob,

Ve výkonu trestu nedisponujete finanční hotovostí. Provádět nákupy lze pouze z osobního konta, které zřídí věznice. Peníze, které jsou odsouzenému zaslány prostřednictvím účtu věznice, nebo které si odsouzený vydělá,
jsou dále sráženy o náklady výkonu trestu (max. 1500 Kč
měsíčně) a na úhradu pohledávek (dluhů, výživného).
Z odměny za práci ve věznici jde část peněz na osobní
konto odsouzeného, část na úložné, které mu je vyplaceno při propuštění.
Sociální kapesné jako minimální částka, kterou odsouzený dostane od věznice, pokud nemá žádný příjem z odměny za práci nebo z venku činí 100 Kč měsíčně.
Odsouzený má právo dvakrát ročně přijmout balíček
s potravinami a věcmi osobní potřeby do 5 kg váhy. Balíčky podléhají kontrole pracovníků vězeňské služby.
Na balíky související s potřebami pro program zacházení,
vzdělávací nebo zájmovou činnost se nevztahuje omezení váhy a počtu balíčků za rok.

Před a po propuštění z výkonu trestu
Žádost o podmíněné propuštění se podává k okresnímu
(obvodnímu) soudu podle místa výkonu trestu. Je vhodné v žádosti zdůraznit to, co se ve Vašem životě změnilo
od doby, kdy jste se trestné činnosti dopouštěl/a.
K Vaší žádosti lze také připojit vyjádření dalších osob
(rodičů, partnera,…). Pokud se jedná o tzv. příslib práce a ubytování po propuštění, tak by se nemělo jednat
pouze o formální přípis „kamaráda, který dá razítko“, ale
skutečně by mělo být ověřitelné, že na konkrétním místě
budete po propuštění pracovat nebo bydlet.
Ve věznici máte při přípravě na podmíněné propuštění
možnost požádat o spolupráci s Probační a mediační službou prostřednictvím sociálního pracovníka, vychovatele
nebo jiného odborného pracovníka. Následná zpráva PMS
může být jedním z podkladů pro rozhodování soudu.

Při žádosti o podmíněné propuštění máte prokázat tzv.
polepšení, což znamená, že plníte program zacházení
a většinou se posunete do I. prostupné skupiny vnitřní
diferenciace (PSVD). Plnění programu zacházení se pravidelně vyhodnocuje.
Termín pro podání žádosti o podmíněné propuštění zjednodušeně vychází z toho, za jaký trestný čin jste odsouzen a jaká je Vaše trestní minulost.
Proti usnesení soudu zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění lze podat ve lhůtě tří dnů od oznámení usnesení
stížnost.
Žádost o přemístění do mírnějšího typu věznice se podává k okresnímu (obvodnímu) soudu podle místa výkonu trestu. K žádosti věznice zasílá vyhodnocení plnění
programu zacházení.
Žádost o přemístění do jiné věznice lze podat řediteli
věznice, kde vykonáváte trest. Podejte ji hlavně v případě,
že je to důležité a vhodné pro udržení vztahů se sociálním
zázemím a rodinou.

Místo pro Vaše poznámky:

