Okresnímu soudu v Kladně = okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává
nám. Edvarda Beneše 1997
272 55 Kladno

V Kladně dne 15. února 2012


Odsouzený: 	Jaroslav Přikryl, nar. 6. 2. 1978
	bytem Jaromírova 22/1899 Kladno, 272 55 Kladno
	t.č. ve výkonu trestu ve věznici Vinařice

Věc:	Žádost odsouzeného o přeřazení pro výkon trestu z věznice s dozorem do 
	věznice s dohledem (lze žádat o přeřazení do věznice s mírnějším 
	režimem o 1 stupeň)

Přílohy:	

Rozsudkem Okresního soudu v Kladně ze dne 20. ledna 2012. č.j. 3 T 42/2011-33 jsem byl uznán vinným trestným činem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) a § 205 odst. 3 a byl jsem odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let ve věznici s dozorem. K výkonu trestu jsem nastoupil 1. března 2012 ve věznici Vinařice, kde jsem dosud.

Z uloženého trestu odnětí svobody jsem již vykonal ............ (minimálně 6) měsíců, což je více než .......... (minimálně ¼) trestu.  

Po dobu výkonu trestu se chovám řádně. Nebyl jsem kázeňsky trestán, nemám konflikty s příslušníky vězeňské služby ani se spoluvězni. Rád bych byl pracovně zařazen, což mi však nebylo umožněno pro nedostatek příležitostí ve věznici. Pokud by mi to bylo umožněno, rád bych případný výdělek použil na hrazení škody poškozenému. Po dobu výkonu trestu udržuji pravidelný kontakt s manželkou a dcerou. 

Ve výkonu trestu jsem poprvé a mám za to, že přeřazení do věznice mírnějšího typu by bylo v souladu s účelem trestu.

 
Vzhledem k této skutečnosti 
ž á d á m,

aby soud podle § 56 odst. 6 trestního zákoníku rozhodl o přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem, tj. do věznice s dohledem.

________________
Jaroslav Přikryl

 
Poznámky – při použití vzoru vymazat!

zákon č. 141/1961, trestní řád


§ 324 
Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu
	(1) O změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody rozhoduje ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, a nejde-li o rozhodování o přeřazení mladistvého do věznice pro ostatní odsouzené, též na žádost odsouzeného nebo i bez takového podnětu okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.
	(2) Před rozhodnutím o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody musí být odsouzený vyslechnut.
	(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

zákon č. 40/2009, trestní zákoník

§ 57 
Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu
	(1) Během výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu, který se od věznice, v níž dosud odsouzený trest vykonává, může lišit o jeden stupeň.
	(2) O přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem rozhodne soud tehdy, jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k jeho nápravě.
	(6) Na návrh odsouzeného, který ve věznici určitého typu vykonal nepřetržitě alespoň jednu čtvrtinu uloženého trestu, nejméně však šest měsíců, může soud rozhodnout o jeho přeřazení do věznice s mírnějším režimem; to neplatí pro odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí a vykonává jej ve věznici se zvýšenou ostrahou.
 	(7) Není-li návrhu podle odstavce 6 vyhověno, může jej odsouzený opakovat až po uplynutí šesti měsíců od skončení řízení o jeho předchozím návrhu.


