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ZÁKON
ze dne…..2013,
kterým se mČní zákon þ. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
a zákon þ. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnČtí svobody a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Parlament se usnesl na tomto zákonČ ýeské republiky:
ýÁST PRVNÍ
ZmČna zákona o výkonu vazby
ýl. I
Zákon þ. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znČní zákona þ. 208/2000 Sb., zákona
þ. 258/2000 Sb., zákona þ. 3/2002 Sb., zákona þ. 218/2003 Sb., zákona þ. 52/2004 Sb., zákona
þ. 539/2004 Sb., zákona þ. 7/2009 Sb., zákona þ. 41/2009 Sb., zákona þ. 375/2011 Sb. a zákona
þ. 105/2013 Sb., se mČní takto:

1.

V § 1 se slova „obþanských pracovníkĤ (dále jen „zamČstnanci“)“ nahrazují slovem
„zamČstnancĤ“.

2.

V § 3 se doplĖuje odstavec 4, který zní:

„(4) ZamČstnancem VČzeĖské služby se pro úþely tohoto zákona rozumí jak zamČstnanec
ýeské republiky zaĜazený k výkonu práce ve VČzeĖské službČ, tak pĜíslušník VČzeĖské služby.“.

3.

Na konci § 4 se doplĖují vČty „VČznice zĜizuje a zrušuje ministr spravedlnosti. Správu
vČznic vykonává VČzeĖská služba.“.

4.

V § 5 se na konci odstavce 2 doplĖuje vČta „Písemné vyhotovení seznámení s právy
a povinnostmi v jazyce státu, jehož je obþanem, nebo v jazyce, kterému rozumí,
se pĜi seznámení podle vČty první bez odkladu pĜedá obvinČnému.“.

5.

§ 7 vþetnČ poznámky pod þarou þ. 3 zní:
„§ 7

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

(1) OddČlenČ se umísĢují:
muži od žen,
obvinČní, u nichž je dĤvodem vazby obava, že budou maĜit objasĖování skuteþností
závažných pro trestní stíhání3), od ostatních obvinČných,
obvinČní, proti nimž je vedeno spoleþné Ĝízení,
obvinČní od pravomocnČ odsouzených,
obvinČní s infekþním nebo duševním onemocnČním nebo u nichž je podezĜení na takové
onemocnČní.
(2) Nebrání-li tomu jiné okolnosti, oddČlenČ se umísĢují:
obvinČní, kteĜí jsou stíháni pro nČkterý z trestných þinĤ uvedených v § 88 odst. 4 trestního
zákoníku, od ostatních obvinČných,
obvinČní, kteĜí jsou stíháni pro trestný þin spáchaný z nedbalosti, a obvinČní, kteĜí nebyli
dĜíve odsouzeni k nepodmínČnému trestu odnČtí svobody, od ostatních obvinČných,
obvinČní, kteĜí jsou ve vazbČ z dĤvodĤ uvedených v § 350c trestního Ĝádu, od ostatních
obvinČných.
(3) ObvinČný, který o to požádá, se umístí do cely urþené výluþnČ pro nekuĜáky.

(4) PĜi rozhodování o umísĢování obvinČných do cel se postupuje podle pokynu soudu
a v pĜípravném Ĝízení i státního zástupce k oddČlenému umístČní obvinČných a podle možnosti
se pĜihlíží též k dalším hlediskĤm a skuteþnostem, zejména k vČku a zdravotnímu stavu
obvinČných, stupni jejich narušení, životním návykĤm a osobním vlastnostem.
(5) ObvinČný, který o to požádá, mĤže být umístČn samostatnČ, nebrání-li tomu úþel
vazby a umožĖují-li to podmínky ve vČznici.
(6) ObvinČný, který se ve vazbČ chová agresivnČ nebo soustavnČ porušuje povinnosti
stanovené tímto zákonem nebo k porušování tČchto povinností podnČcuje jiné, se umístí
ve zvláštní cele, oddČlenČ od ostatních obvinČných.
____________________
3)

6.

§ 67 písm. b) zákona þ. 141/1961 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.“.

V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) ObvinČný se umísĢuje do oddČlení výkonu vazby se zmírnČným režimem, pokud tím
nebude ohrožen úþel vazby nebo nebrání-li tomu jiné okolnosti.“.

7.

V § 8 odst. 2 se slovo „spoleþným“ zrušuje.
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8.

§ 9 vþetnČ nadpisu zní:
„§ 9
Základní vybavení cel

Pro každého obvinČného musí být v cele lĤžko a uzamykatelná skĜíĖka na uložení
osobních vČcí. Cely jsou dále vybaveny stolkem a stoliþkami v poþtu odpovídajícím poþtu
obvinČných a sociálním zaĜízením. Záchod musí být oddČlen od zbývajícího prostoru cely
neprĤhlednou zástČnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvČtlení a signalizaþní
(pĜivolávací) zaĜízení.“.

9.

V poznámce pod þarou þ. 4 se slova „§ 72 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 71, 72 a § 72a
odst. 3“.

10.

V § 13 odst. 3 vČtČ první se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „ , mezi obvinČným
a advokátem, který obvinČného zastupuje v jiné vČci“.

11.

V § 13 se na konci textu odstavce 3 doplĖují slova „a, nemá-li obvinČný finanþní
prostĜedky, na náklady vČznice“.

12.

V § 13a odst. 1 se slova „v odĤvodnČných pĜípadech“ nahrazují slovem „zpravidla“.

13.

V § 13a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) ObvinČný má právo na použití telefonu ke kontaktu se svým obhájcem nebo
advokátem, který obvinČného zastupuje v jiné vČci. Nemá-li finanþní prostĜedky, umožní mu
vČznice první kontakt na své náklady.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se oznaþují jako odstavce 4 a 5.

14.

V § 13a se na konci odstavce 4 doplĖují vČty „ObvinČný není oprávnČn mít u sebe nebo
používat ve výkonu vazby telefon nebo jiné komunikaþní nebo záznamové prostĜedky,
vþetnČ jejich pĜíslušenství a souþástí. Jestliže se mu použití telefonu umožní, je povinen
použít telefon urþený pro tento úþel vČznicí. U osob ve vydávací nebo pĜedávací vazbČ
povoluje umožnČní použití telefonu pĜíslušný soudce; v rámci pĜedbČžné vazby státní
zástupce.“.

15.

V § 13a odst. 5 se slova „§ 14 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 9“.
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16.

V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) V odĤvodnČných pĜípadech mĤže Ĝeditel vČznice umožnit uskuteþnČní návštČvy
bez sluchové, popĜípadČ i zrakové kontroly.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se oznaþují jako odstavce 6 až 10.

17.

V § 14 odst. 8 se za slovo „ukonþit“ vkládají slova „bez náhrady“.

18.

V § 14 odst. 10 vČtČ první se slova „odst. 1“ zrušují.

19.

V poznámce pod þarou þ. 5 se slova „§ 91 zákona þ. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpeþení, ve znČní zákona þ. 180/1990 Sb.“ zrušují.

20.

V § 16 odst. 1 vČtČ druhé se slovo „zpravidla“ zrušuje.

21.

V § 16 se na konci odstavce 3 doplĖuje vČta „Nemá-li obvinČný finanþní prostĜedky
na odeslání nepĜedaných vČcí, odešlou se na náklady vČznice a náklady se mu pĜedepíší
k úhradČ.“.

22.

V § 16 odst. 4 vČtČ druhé se slovo „uložení“ nahrazuje slovy „pĜevzetí do úschovy“.

23.

V § 16 odst. 4 se vČta poslední nahrazuje vČtou „ObvinČný nesmí mít u sebe bČhem
výkonu vazby finanþní hotovost.“.

24.

V § 17 odst. 2 vČtČ tĜetí se za slovo „mĤže“ vkládají slova „ , po provedení kontroly
uvedené ve vČtČ první,“.

25.

Poznámka pod þarou þ. 6 zní:

„6)

Zákon þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.“.

26.

V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Náklady na zdravotní služby poskytované obvinČnému, který není pojištČncem podle
zákona upravujícího veĜejné zdravotní pojištČní a který nemĤže náklady hradit z vlastních
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prostĜedkĤ uložených ve vČznici, hradí v rozsahu nákladĤ souvisejících s poskytnutím
neodkladné a akutní zdravotní péþe a u cizincĤ v rozsahu nákladĤ podle zákona upravujícího
pobyt cizincĤ na území ýeské republiky VČzeĖská služba z prostĜedkĤ státního rozpoþtu, pokud
úhrada nákladĤ není zajištČna jinak; to platí i v pĜípadČ, že obvinČný nemĤže uhradit náklady
na zdravotní služby provedené v zájmu zachování jeho zdravotního stavu nad rámec péþe hrazené
z veĜejného zdravotního pojištČní nebo ze státního rozpoþtu nad rámec mezinárodních dohod,
kterými je ýeská republika vázána.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se oznaþují jako odstavce 5 až 8.

27.

V § 18 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) O závažném onemocnČní obvinČného nebo o jeho úrazu vyžadujícím hospitalizaci
vyrozumí vČznice bez odkladu pĜíslušný orgán þinný v trestním Ĝízení. VČznice vyrozumí
též osobu, kterou obvinČný urþil, nebo jeho osobu blízkou; osobu blízkou nevyrozumí, pokud
ji obvinČný požádal, aby tak neuþinila. VČznice vždy vyrozumí bez odkladu nČkterou z tČchto
osob, jakož i státního zástupce, který vykonává dozor nad dodržováním právních pĜedpisĤ
pĜi výkonu vazby, v pĜípadČ, že dojde k úmrtí obvinČného.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se oznaþují jako odstavce 8 a 9.

28.

29.

V § 18 odst. 8 úvodní þást ustanovení zní: „ObvinČný je povinen nahradit zvýšené náklady
vynaložené VČzeĖskou službou na stĜežení, dopravu a pĜedvedení k poskytovateli
zdravotních služeb, kterými se rozumí náklady vzniklé tím, že“.

V § 18 odstavec 9 zní:

„(9) ObvinČný s tČžkým zdravotním postižením má právo na zajištČní pĜimČĜených
podmínek umožĖujících dĤstojný výkon vazby.“.

30.

V § 19 odst. 1 se vČta druhá zrušuje.

31.

V § 19 odst. 2 se za slovo „odmČĖování“ vkládají slova „ , bezpeþnost a ochranu zdraví
pĜi práci“.

32.

V poznámce pod þarou þ. 7 se slova „zákon þ. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy „zákon
þ. 262/2006 Sb.“.
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33.

§ 20 vþetnČ nadpisu zní:
„§ 20
Ochrana práv obvinČných

(1) ObvinČný smí k uplatnČní svých práv a oprávnČných zájmĤ podávat stížnosti a žádosti
orgánĤm pĜíslušným k jejich vyĜízení; stížnost nebo žádost musí být orgánu, jemuž
je adresována, neprodlenČ odeslána. ěeditel vČznice urþí okruh zamČstnancĤ VČzeĖské služby
povČĜených pĜebíráním a odesíláním stížností a žádostí a jejich evidencí; vytvoĜí takové
podmínky pro podávání stížností a žádostí obvinČných, aby bylo vylouþeno, že s nimi budou
zacházet jiné než oprávnČné osoby.
(2) VČzeĖská služba bez zbyteþného odkladu vyrozumí státního zástupce, soudce nebo
orgán, který provádí kontrolu vČznice, o žádosti obvinČného o rozmluvu a na jejich pokyn
takovou rozmluvu ve vČznici umožní.
(3) ZamČstnanci VČzeĖské služby bez zbyteþného odkladu vyrozumí Ĝeditele vČznice
nebo jeho zástupce o žádosti obvinČného o rozmluvu. Rozmluva s Ĝeditelem vČznice nebo s jeho
zástupcem musí být umožnČna vždy bez zbyteþného odkladu.
(4) ObvinČný má právo na poskytování právní pomoci jeho obhájcem nebo advokátem,
který obvinČného zastupuje v jiné vČci, vést s ním korespondenci a hovoĜit s ním bez pĜítomnosti
tĜetí osoby.
(5) ZamČstnanci VČzeĖské služby jsou povinni dbát na zachovávání práv, která obvinČní
mají ve výkonu vazby.“.

34.

V § 21 odst. 2 se za slovo „obvinČnými“ vkládá slovo „ , odsouzenými“ a slova „ , tetovat
sebe nebo jinou osobu, anebo nechat se tetovat“ se nahrazují slovy „Nesmí také tetovat
sebe nebo jinou osobu, nechat se tetovat nebo mít ve vČznici v držení pomĤcky
k provádČní tetování; to platí obdobnČ také pro jiné zpĤsoby porušování integrity lidské
kĤže a držení pomĤcek k provádČní takové þinnosti“.

35.

Poznámka pod þarou þ. 8 zní:

„8)

§ 130 trestního zákoníku.“.

36.

V § 21 odst. 3 se vČta první nahrazuje vČtou „ObvinČný je povinen podrobit se osobní
a další prohlídce v zájmu zajišĢování vnitĜního poĜádku ve vČznici a vylouþení toho, aby
u sebe mČl vČc, jejíž držení je ve vazbČ zakázáno.“.
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37.

V § 21 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znČjí:

„(4) ObvinČný je ve styku s jinými osobami povinen dodržovat zásady slušného chování
užívané v bČžném spoleþenském styku.
(5) ObvinČným je zakázáno pĜechovávat a rozšiĜovat tiskoviny nebo materiály propagující
národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, hnutí smČĜující
k potlaþení práv a svobod þlovČka, násilí a krutost, tiskoviny nebo materiály obsahující popis
výroby a použití jedĤ, výbušnin, zbraní a stĜeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující
popis výroby návykových látek.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se oznaþují jako odstavce 6 a 7.

38.

V § 21 odst. 6 písm. d) se za slovo „spoluobvinČným“ vkládají slova „ , zamČstnancĤm
VČzeĖské služby“.

39.

V § 21 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)

oznámit vČznici jméno a pĜíjmení obhájce nebo advokáta, který jej bude zastupovat v jiné
vČci nebo mu poskytovat právní službu,“.
Dosavadní písmena e) až g) se oznaþují jako písmena f) až h).

40.

V § 21 odst. 6 písm. f) se slova „omamných a psychotropních“ nahrazují slovy
„návykových“.

41.

V § 21 odst. 6 se na konci textu písmene f) doplĖují slova „ , vþetnČ vyšetĜení ke zjištČní,
zda užil návykovou látku, a v pĜípadČ, že se prokáže pĜítomnost návykové látky, nahradit
náklady na toto vyšetĜení“.

42.

V § 21 odst. 6 se na konci textu písmene g) doplĖují slova „a v osobních vČcech udržovat
poĜádek a þistotu“.

43.

V § 21 se na konci odstavce 6 teþka nahrazuje þárkou a doplĖují se písmena i) až l), která
znČjí:

„i)
j)

bČhem nepĜetržité osmihodinové doby ke spánku dodržovat noþní klid,
nekouĜit v místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví nekuĜákĤ nebo
z protipožárních dĤvodĤ Ĝeditelem vČznice zakázáno,
oznámit pĜi pĜíjmu do vČznice písemnČ, zda je úþasten dĤchodového spoĜení,

k)
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l)

44.

oznámit zmČnu zdravotní pojišĢovny a zmČnu osobních þi rodinných údajĤ, které nahlásil
pĜi pĜijetí do výkonu vazby.“.

Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které vþetnČ nadpisĤ znČjí:
„§ 21a
Povinnost nahradit náklady spojené s výkonem vazby

(1) ěeditel vČznice rozhodne o povinnosti obvinČného nahradit náklady spojené
s výkonem vazby, kterými jsou
a)
náklady na odeslání nepĜedaných vČcí podle § 16 odst. 3,
b)
náklady na zdravotní služby podle § 18 odst. 4 þásti vČty za stĜedníkem a podle
§ 21 odst. 6 písm. h) a na regulaþní poplatky,
c)
zvýšené náklady na stĜežení, dopravu a pĜedvedení podle § 18 odst. 8,
d)
náklady na vyšetĜení ke zjištČní, zda obvinČný užil návykovou látku, v pĜípadČ,
že se prokáže pĜítomnost návykové látky, podle § 21 odst. 6 písm. f).
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 musí být jednotlivé náklady vyþísleny. Proti tomuto
rozhodnutí mĤže obvinČný do 3 dnĤ od doruþení podat stížnost, o které rozhoduje generální
Ĝeditel VČzeĖské služby nebo jím povČĜený zamČstnanec VČzeĖské služby. Podání stížnosti
má odkladný úþinek.
(3) Výkon rozhodnutí, kterým byla obvinČnému uložena povinnost nahradit náklady podle
odstavce 1, se po dobu výkonu vazby provádí srážkami z pracovní odmČny, penČz uložených
ve vČznici nebo pĜikázáním pohledávky.
§ 21b
Náhrada škody
(1) ZpĤsobil-li obvinČný zavinČným porušením povinnosti stanovené tímto zákonem
škodu na majetku státu, se kterým hospodaĜí VČzeĖská služba, a výše této škody nepĜevyšuje
10 000 Kþ, rozhodne o povinnosti nahradit tuto škodu Ĝeditel vČznice. Proti rozhodnutí Ĝeditele
vČznice mĤže obvinČný do 3 dnĤ od doruþení podat stížnost, o které rozhoduje generální Ĝeditel
VČzeĖské služby nebo jím povČĜený zamČstnanec VČzeĖské služby. Podání stížnosti má odkladný
úþinek.
(2) Výkon rozhodnutí, kterým byla obvinČnému uložena povinnost nahradit škodu podle
odstavce 1, se po dobu výkonu vazby provádí srážkami z pracovní odmČny, penČz uložených
ve vČznici nebo pĜikázáním pohledávky.“.

45.

V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) KázeĖskou pravomoc nad obvinČnými vykonávají generální Ĝeditel VČzeĖské služby
a Ĝeditelé vČznic a jimi povČĜení zamČstnanci VČzeĖské služby.“.
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46.

V § 23 se na konci odstavce 2 doplĖují vČty „ObvinČný má právo se vyjádĜit ke všem
skuteþnostem, které se mu kladou za vinu a k dĤkazĤm o nich. MĤže uvádČt okolnosti,
které jeho vinu vyvracejí nebo zmírĖují a na podporu svých tvrzení navrhovat provedení
dalších dĤkazĤ sloužících k jeho obhajobČ.“.

47.

V § 23 odst. 5 se slova „byla uložena pokuta, propadnutí vČci“ nahrazují slovy „byl
uložen kázeĖský trest“.

48.

V § 23 odstavec 7 zní:

„(7) O stížnosti proti rozhodnutí o uložení kázeĖského trestu nebo ochranného opatĜení
zabrání vČci rozhodne do 5 pracovních dnĤ od jejího podání Ĝeditel vČznice nebo jím povČĜený
zamČstnanec VČzeĖské služby. O stížnosti proti rozhodnutí Ĝeditele vČznice rozhodne generální
Ĝeditel VČzeĖské služby nebo jím povČĜený zamČstnanec VČzeĖské služby. Rozhodnutím
o stížnosti nelze povČĜit zamČstnance, který kázeĖský trest uložil nebo který rozhodl o zabrání
vČci.“.

49.

Poznámka pod þarou þ. 10 se zrušuje, a to vþetnČ odkazu na poznámku pod þarou.

50.

V § 23 se doplĖuje odstavec 8, který zní:

„(8) Rozhodnutí vydaná v kárném Ĝízení, kterými byly uloženy kázeĖské tresty podle
§ 22 odst. 2 písm. a) až c) nepodléhají pĜezkoumání soudem.“.

51.

Poznámka pod þarou þ. 11 zní:

„11)

Zákon þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.“.

52.

V § 28 odst. 4 se za slovo „vazbu“ vkládá slovo „zpravidla“.
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ýÁST DRUHÁ
ZmČna zákona o výkonu trestu odnČtí svobody
ýl. II
Zákon þ. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnČtí svobody a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ, ve znČní zákona þ. 359/1999 Sb., zákona þ. 3/2002 Sb., zákona þ. 320/2002 Sb., zákona
þ. 218/2003 Sb., zákona þ. 52/2004 Sb., zákona þ. 539/2004 Sb., zákona þ. 109/2006 Sb., zákona
þ. 267/2006 Sb., zákona þ. 346/2007 Sb., zákona þ. 306/2008 Sb., zákona þ. 7/2009 Sb., zákona
þ. 41/2009 Sb., zákona þ. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod þ. 341/2010
Sb., zákona þ.181/2011 Sb., zákona þ. 375/2011 Sb. a zákona þ. 399/2012 Sb., se mČní takto:

1.

V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Úþelem výkonu trestu odnČtí svobody (dále jen „trest“) je prostĜedky stanovenými
tímto zákonem pĤsobit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpeþí recidivy svého kriminálního
chování a vedli po propuštČní sobČstaþný život v souladu se zákonem, chránit spoleþnost pĜed
pachateli trestných þinĤ a zabránit jim v dalším páchání trestné þinnosti.“.

2.

V § 3 odst. 3 se vČta druhá nahrazuje vČtou „Pokyny a pĜíkazy v rozsahu stanoveném
tímto zákonem jsou oprávnČni vydávat vedle pĜíslušníkĤ VČzeĖské služby i zamČstnanci
VČzeĖské služby.“.

3.

V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) ZamČstnancem VČzeĖské služby se pro úþely tohoto zákona rozumí jak zamČstnanec
ýeské republiky zaĜazený k výkonu práce ve VČzeĖské službČ, tak pĜíslušník VČzeĖské služby.“.

4.

V poznámce pod þarou þ. 2 se slova „§ 124 zákona þ. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy „§ 203
zákona þ. 262/2006 Sb.“.

5.

Poznámka pod þarou þ. 3 se zrušuje, a to vþetnČ odkazu na poznámku pod þarou.

6.

V § 5 odst. 2 vČtČ první se slovo „zajistit“ nahrazuje slovem „poskytnout“.

7.

V poznámce pod þarou þ. 3b se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. c)“.

10

8.

V § 6 se na konci odstavce 2 doplĖuje vČta „Písemné vyhotovení seznámení s právy
a povinnostmi v jazyce státu, jehož je obþanem, nebo v jazyce, kterému rozumí,
se bez odkladu pĜedá odsouzenému.“.

9.

V § 7 úvodní þásti textu se za slovo „žen“ vkládají slova „ , odsouzení s infekþním
onemocnČním nebo u nichž je podezĜení na infekþní onemocnČní“.

10.

V § 7 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje þárkou.

11.

V § 7 se na konci písmene f) teþka nahrazuje slovem „a“ a doplĖuje se písmeno g), které
zní:

„g)

velmi nebezpeþní podle § 72a.“.

12.

V poznámce pod þarou þ. 4 se slova „þ. 140/1961 Sb., trestní zákon“ nahrazují slovy
„þ. 40/2009 Sb., trestní zákoník“.

13.

§ 12 vþetnČ nadpisu zní:
„§ 12
Návrh odsouzeného na pĜeĜazení

Oznámí-li odsouzený Ĝediteli vČznice, že podává soudu návrh na své pĜeĜazení do jiného
typu vČznice, Ĝeditel vČznice zašle soudu i bez jeho výzvy pĜílohy uvedené v § 11 odst. 2.“.

14.

V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Jsou-li pro to vytvoĜeny ve vČznici odpovídající stavební, materiální a hygienické
podmínky, umožní se zejména odsouzeným umístČným ve výstupních oddČleních vČznic,
aby si stravu pĜipravovali sami z potravin dodaných vČznicí.“.
Dosavadní odstavce 2 až 9 se oznaþují jako odstavce 3 až 10.

15.

V § 16 odst. 3 se slova „prostor pro“ nahrazují slovy „uzamykatelnou skĜíĖku k“.

16.

V poznámce pod þarou þ. 5 se slova „þ. 20/1966 Sb., o péþi o zdraví lidu“ nahrazují slovy
„þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ“.
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17.

V § 16 odstavce 8 až 10 znČjí:

„(8) Odsouzenému, který není zaĜazen do práce, neodmítl bez závažného dĤvodu práci
a nemČl v období jednoho kalendáĜního mČsíce jiný pĜíjem nebo jiné finanþní prostĜedky ve výši
alespoĖ 100 Kþ, poskytuje vČznice jedenkrát za mČsíc balíþek, který obsahuje základní vČci
osobní potĜeby.
(9) O závažném onemocnČní odsouzeného nebo o jeho úrazu vyžadujícím hospitalizaci
vyrozumí vČznice bez odkladu osobu, kterou odsouzený urþil, nebo jeho osobu blízkou; osobu
blízkou nevyrozumí, pokud ji odsouzený požádal, aby tak neuþinila. VČznice vždy vyrozumí
bez odkladu nČkterou z tČchto osob, jakož i státního zástupce, který vykonává dozor
nad dodržováním právních pĜedpisĤ pĜi výkonu trestu, v pĜípadČ, že dojde k úmrtí odsouzeného.
(10) Sociální pracovník vČznice zajišĢuje odsouzenému právo na poskytování sociálního
poradenství, pomoci a podpory v rozsahu stanoveném zákonem upravujícím poskytování
sociálních služeb.“.

18.

V § 17 odst. 3 se slova „a advokátem zmocnČným odsouzeného zastupovat“ nahrazují
slovy „a jeho obhájcem, mezi odsouzeným a advokátem, který odsouzeného zastupuje
v jiné vČci“.

19.

V 17 se doplĖuje odstavec 5, který zní:

„(5) Korespondence odsouzeného, který nemá žádné finanþní prostĜedky, adresovaná
orgánĤm uvedeným v odstavci 3 se odešle na náklady vČznice.“.

20.

V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Odsouzený má právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou v dobČ
vymezené vnitĜním Ĝádem vČznice; pĜi tom mĤže použít pouze telefon urþený pro tento úþel
vČznicí. Toto právo odsouzeného lze omezit pouze v odĤvodnČných pĜípadech, zejména je-li to
nutné k ochranČ bezpeþnosti nebo práv jiných osob.“.

21.

V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Odsouzený má právo na použití telefonu v dobČ vymezené vnitĜním Ĝádem vČznice
ke kontaktu se svým obhájcem nebo advokátem, který odsouzeného zastupuje v jiné vČci.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se oznaþují jako odstavce 3 až 5.
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22.

V § 18 odst. 3 se slova „je osoba blízká“ nahrazují slovy „jsou osoby uvedené
v odstavcích 1 a 2“.

23.

V § 18 odst. 5 se slova „odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavcích 1 a 3“.

24.

V § 19 odst. 1 se slova „celkem 3 hodiny“ nahrazují slovy „3 hodin“.

25.

V § 19 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) PĜi návštČvách jsou odsouzení povinni chovat se slušnČ a ohleduplnČ k ostatním
pĜítomným osobám. NesmČjí odevzdávat nebo pĜijímat peníze, dopisy nebo jiné vČci, s výjimkou
vČcí povolených Ĝeditelem vČznice nebo jím povČĜeným zamČstnancem VČzeĖské služby.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se oznaþují jako odstavce 8 a 9.

26.

V § 19 odst. 9 se za slovo „ukonþit“ vkládají slova „bez náhrady“.

27.

V § 20 odst. 9 se slova „pro jejich budoucí samostatný život na svobodČ“ nahrazují slovy
„k tomu, aby mohli po propuštČní vést sobČstaþný život v souladu se zákonem“.

28.

V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Odsouzený má právo nakupovat nejménČ jedenkrát týdnČ v prodejnČ vČznice
potraviny a vČci osobní potĜeby, pĜípadnČ vČci pro zájmovou a vzdČlávací þinnost nebo
k realizaci programu zacházení. Nákup se uskuteþĖuje formou bezhotovostní platby z té þásti
penČžních prostĜedkĤ, s níž mĤže volnČ disponovat. ěeditel vČznice mĤže upĜednostnit pĜed
nákupem úhradu nákladĤ na nezbytné léþivé pĜípravky, potraviny pro zvláštní lékaĜské úþely,
zdravotnické prostĜedky a doplatky za nČ, na zdravotní výkony nehrazené nebo þásteþnČ hrazené
z veĜejného zdravotního pojištČní a na regulaþní poplatky nebo spojených s poĜízením
nezbytných osobních dokladĤ.“.

29.

§ 24 vþetnČ nadpisu zní:
„§ 24
PĜijetí balíþku

(1) Odsouzený má právo jedenkrát za šest mČsícĤ pĜijmout balíþek s potravinami a vČcmi
osobní potĜeby do hmotnosti 5 kg. Právo na pĜijetí balíþku vzniká a lhĤta podle vČty první poþíná
dnem nástupu do výkonu trestu nebo dnem pĜevedení z výkonu vazby.
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(2) Balíþky podléhají kontrole zamČstnancĤ VČzeĖské služby. Odsouzenému se nepĜedají
vČci, které odporují úþelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména vČci,
kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. VČci, které nemohou být
pĜedány odsouzenému a se kterými není tĜeba naložit podle právních pĜedpisĤ jiným zpĤsobem,
se odešlou na náklady odsouzeného zpČt odesílateli, kromČ potravin s krátkodobou trvanlivostí
nebo prošlou lhĤtou spotĜeby, které se zlikvidují.
(3) Na balíþky obsahující prádlo, odČv a potĜeby k realizaci programu zacházení,
pro vzdČlávání nebo zájmovou þinnost se nevztahují omezení uvedená v odstavci 1.
(4) Balíþek, na jehož pĜijetí nemá odsouzený právo nebo jehož pĜijetí odsouzený odmítl,
odešle vČznice na náklady odsouzeného odesílateli.
(5) Nemá-li odsouzený finanþní prostĜedky na odeslání nepĜedaných vČcí nebo balíþku
odesílateli, odešlou se na náklady vČznice a vynaložené náklady se pĜedepíší odsouzenému
k úhradČ jako náklady spojené s výkonem trestu odnČtí svobody.“.

30.

V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Pokud byly odsouzenému do vČznice zaslány peníze, pĜevedou se na jeho úþet
zĜízený a vedený vČznicí a odsouzený se o tom vyrozumí. Odsouzený nesmí mít u sebe bČhem
výkonu trestu finanþní hotovost. Peníze zaslané odsouzenému výslovnČ na úhradu nákladĤ
na zdravotní služby nehrazené z veĜejného zdravotního pojištČní, na úhradu regulaþních poplatkĤ
a na nákup léþivých pĜípravkĤ, potravin pro zvláštní lékaĜské úþely a zdravotnických prostĜedkĤ
musí být uloženy na zvláštní úþet, z nČhož lze þerpat peníze pouze na úhradu uvedených nákladĤ.
Nesouhlasí-li odsouzený s pĜijetím penČz, peníze se vrátí odesílateli na náklady odsouzeného.
Nemá-li odsouzený dostatek finanþních prostĜedkĤ na odeslání, odeþte vČznice náklady
na odeslání z odesílaných penČz. K pĜijetí penČz zaslaných orgány státní správy a pĜíjmu
podléhajícího dani z pĜíjmu se nevyžaduje souhlas odsouzeného.“.

31.

V § 25 odstavec 4 zní:

„(4) Neuhradí-li odsouzený rozsudkem stanovenou škodu nebo nemajetkovou újmu
zpĤsobenou trestným þinem, pro který se nachází ve výkonu trestu, pohledávky spojené
s trestním Ĝízením, pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištČním zdravotních
služeb a úhrady regulaþních poplatkĤ a doplatkĤ nad rámec veĜejného zdravotního pojištČní,
soudní a správní poplatky a škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou zpĤsobil VČzeĖské službČ
bČhem výkonu trestu, mĤže k úhradČ za poskytnuté zdravotní služby nehrazené z veĜejného
zdravotního pojištČní a nákupu podle § 23 použít pouze polovinu penČžních prostĜedkĤ podle
odstavce 1 vČty první a zbývající þást penČžních prostĜedkĤ mĤže použít jen na úhradu tČchto
pohledávek; to neplatí pro peníze výslovnČ zaslané na úhradu nákladĤ uvedených v odstavci 1
vČtČ tĜetí.“.

32.

V § 25 odst. 5 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.
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33.

V § 25 se doplĖuje odstavec 6, který zní:

„(6) Úþet odsouzeného vedený vČznicí není úroþen a za jeho vedení se nevybírají
poplatky. Peníze v cizí mČnČ, které nelze smČnit na þeskou mČnu, se uloží ve vČznici spoleþnČ
s jinými vČcmi odsouzeného. Na úþtu musí vždy zĤstat þástka potĜebná k úhradČ nákladĤ
spojených s cestou odsouzeného z místa výkonu trestu do místa, kde se bude po propuštČní
zdržovat.“.

34.

V § 26 odst. 1 se za vČtu první vkládá vČta „Žádost o pĜemístČní do jiné vČznice mĤže
odsouzený opakovat nejdĜíve po uplynutí tĜí mČsícĤ od vyĜízení jeho pĜedchozí žádosti.“.

35.

V § 26 se na konci odstavce 3 doplĖuje vČta „Toto právo odsouzeného musí být zajištČno
nejpozdČji do 24 hodin od pĜijetí žádosti.“.

36.

V poznámce pod þarou þ. 10 se slova „þ. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy „þ. 262/2006 Sb.“.

37.

V § 28 odst. 2 písm. a) se za slovo „osobní“ vkládají slova „a další“ a slovo „nemČl“
se nahrazuje slovem „mČl“.

38.

V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplĖují slova „ ; pokud své osobní vČci
uzamyká v uzamykatelné skĜíĖce k uložení osobních vČcí, je povinen pĜedat náhradní klíþ
od této skĜíĖky Ĝeditelem vČznice povČĜenému zamČstnanci VČzeĖské služby“.

39.

V § 28 odst. 2 písm. f) se za slovo „spoluodsouzeným“ vkládají slova „ , zamČstnancĤm
VČzeĖské služby“.

40.

V § 28 odst. 2 písm. g) se slova „omamných a psychotropních“ nahrazují slovem
„návykových“.

41.

V § 28 odst. 2 písm. i) se slova „ , pĜíspČvku za službu“ zrušují.

42.

V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplĖují slova „a z uvedených finanþních
prostĜedkĤ zajistit zasílání þástky na úþet vedený vČznicí na úhradu nákladĤ výkonu trestu
ve výši stanovené zvláštním právním pĜedpisem“.

43.

V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene k) doplĖují slova „ , a to vþetnČ regulaþních
poplatkĤ“.
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44.

V § 28 se na konci odstavce 2 teþka nahrazuje þárkou a doplĖují se písmena l) až r), která
znČjí:

„l)

oznámit vČznici jméno a pĜíjmení obhájce nebo advokáta, který jej bude zastupovat v jiné
vČci nebo mu poskytovat právní službu,
oznámit pĜi pĜíjmu do vČznice písemnČ, zda je úþasten dĤchodového spoĜení,
oznámit vČznici zmČnu zdravotní pojišĢovny a zmČnu osobních þi rodinných údajĤ, které
nahlásil pĜi pĜijetí do výkonu trestu,
podrobit se vyšetĜení ke zjištČní, zda užil návykovou látku, a v pĜípadČ, že se prokáže
pĜítomnost návykové látky, uhradit náklady na toto vyšetĜení,
dodržovat zákaz kouĜení v místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví
nekuĜákĤ nebo z protipožárních dĤvodĤ Ĝeditelem vČznice zakázáno,
bČhem osmihodinové doby urþené ke spánku dodržovat noþní klid.“.

m)
n)
o)
p)
r)

45.

V § 28 odst. 3 písm. c) se slova „jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby
a použití návykových látek, jedĤ, výbušnin, zbraní a stĜeliva“ nahrazují slovy „tiskoviny
nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedĤ, výbušnin, zbraní a stĜeliva,
jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek,“.

46.

V § 28 odst. 3 písm. e) se slova „anebo nechat se tetovat“ nahrazují slovy „ , nechat
se tetovat nebo mít ve vČznici v držení pomĤcky k provádČní tetování; to platí obdobnČ
také pro jiné zpĤsoby porušování integrity lidské kĤže a držení pomĤcek k provádČní
takové þinnosti“.

47.

V § 29 odst. 2 písm. a) se za slovo „dovednostem“ doplĖují slova „vþetnČ zpĤsobilosti
poskytovat zdravotní služby“.

48.

Poznámka pod þarou þ. 12 zní:

„12)

§ 238 až 247 zákona þ. 262/2006 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Úmluva o noþní práci mladistvých zamČstnaných v prĤmyslu, vyhlášená pod
þ. 460/1990 Sb.“.

49.

V poznámce pod þarou þ. 13 se slova „§ 97 odst. 1 a 3 zákona þ. 65/1965 Sb.“ nahrazují
slovy „§ 93 zákona þ. 262/2006 Sb.“.

50.

V § 32 odst. 2 v þásti vČty za stĜedníkem se za slovo „odsouzení“ vkládají slova „ , pokud
jsou k nim zdravotnČ zpĤsobilí,“.
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51.

V § 32 se na konci textu odstavce 2 doplĖuje vČta „V dobČ vycházek lze takové práce
naĜídit jen výjimeþnČ, vyžaduje-li to mimoĜádná situace.“.

52.

V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) VČzeĖská služba poskytuje odsouzenému zaĜazenému do práce v dobČ jeho doþasné
pracovní neschopnosti náhradu odmČny za stejných podmínek, jako ji poskytuje zamČstnavatel
zamČstnanci podle zákoníku práce.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se oznaþují jako odstavce 3 až 6.

53.

V § 33 odst. 3 se na konci textu vČty druhé doplĖují slova „a dalších nákladĤ spojených
s výkonem trestu“.

54.

V § 33 odstavec 5 zní:

„(5) ýást pracovní odmČny odsouzeného, která zbývá po provedení srážek podle
odstavce 3, pĜípadnČ podle odstavce 4, se rozdČlí na kapesné a úložné. Kapesným se rozumí
þástka, kterou mĤže odsouzený použít podle vlastního rozhodnutí. Úložným se rozumí zbývající
þást pracovní odmČny, kterou vČznice pĜevede na úþet odsouzeného.“.

55.

V § 33 odst. 6 vČtČ první se þíslo „4“ nahrazuje þíslem „5“.

56.

V § 35 odstavec 2 zní:

e)
f)

„(2) Od povinnosti podle odstavce 1 je osvobozen odsouzený po dobu, po kterou
nebyl nezavinČnČ zaĜazen do práce, pokud nebyl poživatelem dĤchodu nebo výsluhového
pĜíspČvku nebo neobdržel v kalendáĜním mČsíci peníze na úþet v úschovČ,
nedovršil osmnáctý rok vČku,
mu byla poskytována lĤžková zdravotní péþe, s výjimkou pĜípadĤ uvedených
v § 36 odst. 2,
byl zaĜazen do vzdČlávacího nebo terapeutického programu s dobou výuky nebo terapie
nejménČ 21 výukových hodin týdnČ,
trest doþasnČ nevykonával,
byl úþasten na soudním jednání v postavení svČdka nebo poškozeného.“.

57.

Poznámka pod þarou þ. 14 se zrušuje, a to vþetnČ odkazu na poznámku pod þarou.

a)
b)
c)
d)
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58.

§ 36 vþetnČ nadpisu zní:
„§ 36
Povinnost nahradit další náklady spojené s výkonem trestu

(1) ěeditel vČznice rozhodne o povinnosti odsouzeného nahradit další náklady spojené
s výkonem trestu, kterými jsou
a)
náklady na odeslání nepĜedaných vČcí nebo balíþku podle § 24 odst. 5,
b)
náklady na zdravotní služby podle § 28 odst. 2 písm. k) a na regulaþní poplatky,
c)
náklady na vyšetĜení ke zjištČní, zda užil návykovou látku, v pĜípadČ, že se prokáže
pĜítomnost návykové látky, podle § 28 odst. 2 písm. o),
d)
zvýšené náklady na zdravotní služby.
(2) Zvýšenými náklady na zdravotní služby podle odstavce 1 písm. d) se rozumí zvýšené
náklady na stĜežení a náklady na dopravu a pĜedvedení do zdravotnického zaĜízení poskytovatele
zdravotních služeb mimo objekty spravované VČzeĖskou službou, jestliže odsouzený
a)
si úmyslnČ zpĤsobil nebo jinému úmyslnČ umožnil zpĤsobit mu újmu na zdraví anebo
se opakovanČ dopustil porušování léþebného režimu,
b)
zneužil poskytnutí zdravotních služeb pĜedstíráním poruchy zdraví, nebo
c)
se z vlastního rozhodnutí nepodrobil poskytnuté zdravotní službČ, k níž dal pĜedchozí
souhlas nebo o kterou požádal.
(3) V rozhodnutí podle odstavce 1 musí být jednotlivé náklady vyþísleny. Proti tomuto
rozhodnutí mĤže odsouzený do 3 dnĤ od oznámení podat stížnost, o níž rozhoduje generální
Ĝeditel VČzeĖské služby nebo jím povČĜený zamČstnanec VČzeĖské služby. Podání stížnosti
má odkladný úþinek.
(4) Výkon rozhodnutí podle odstavce 1 se po dobu výkonu trestu provádí srážkami
z pracovní odmČny, penČz uložených ve vČznici nebo pĜikázáním pohledávky.
(5) Podle odstavce 4 se postupuje i pĜi náhradČ neuhrazených nákladĤ spojených
s výkonem vazby pĜedcházející tomuto výkonu trestu.
(6) Pro náhradu nákladĤ podle odstavcĤ 1 a 5 se obdobnČ použijí ustanovení
§ 35 odst. 3 až 5.“.

59.

V poznámce pod þarou þ. 16 se slova „§ 172 zákona þ. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy
„§ 250 zákona þ. 262/2006 Sb.“.

60.

V poznámce pod þarou þ. 17 se slova „§ 187, 205a a 205b zákona þ. 65/1965 Sb.“
nahrazují slovy „§ 265, 269 a 270 zákona þ. 262/2006 Sb.“.
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61.

Poznámka pod þarou þ. 18 zní:

„18)

§ 365 až 393 zákona þ. 262/2006 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.“.

62.

V poznámce pod þarou þ. 19 se slova „204 a 205 zákona þ. 65/1965 Sb.“ nahrazují slovy
„266 až 268 zákona þ. 262/2006 Sb.“.

63.

V § 39 odst. 2 se za slovo „vČznice“ doplĖují slova „ , denní forma studia“.

64.

V § 39a odst. 2 se slovo „zmocnČný“ nahrazuje slovem „povČĜený“.

65.

V § 39a se na konci odstavce 2 doplĖuje vČta „Podání stížnosti má odkladný úþinek.“.

66.

V § 39a se doplĖuje odstavec 4, který zní:

„(4) Výkon rozhodnutí podle odstavce 1 se po dobu výkonu trestu provádí srážkami
z pracovní odmČny, penČz uložených ve vČznici nebo pĜikázáním pohledávky.“.

67.

V § 40 odst. 1 se slova „podrobit se vnitĜnímu Ĝádu“ nahrazují slovy „dodržovat vnitĜní
Ĝád“.

68.

V § 40 odst. 2 vČtČ první se slova „na odsouzeného“ nahrazují slovy „ , jehož cílem
je pĜipravit odsouzeného na sobČstaþný život v souladu se zákonem po propuštČní
z výkonu trestu“.

69.

V § 40 odst. 2 se za vČtu první vkládá vČta „Souþástí pĤsobení na odsouzeného jsou
rovnČž metody a formy práce zamČĜené na oblast Ĝešení dĤsledkĤ a dopadĤ trestné
þinnosti na poškozeného.“.

70.

V § 40 se doplĖuje odstavec 3, který zní:

„(3) Rozhodnutí Ĝeditele vČznice o povolení opustit vČznici je veĜejnou listinou, kterou lze
prokázat totožnost odsouzeného.“.

71.

V § 41 odst. 2 se za slovo „pedagogického“ vkládá slovo „ , sociálního“ a za slovo
„posouzení“ se vkládají slova „ , hodnocení rizik a potĜeb“.
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72.

V § 41 odst. 3 vČtČ druhé se za slovo „odsouzeného,“ vkládá slovo „pĜípadnČ“ a slova
„samostatný zpĤsob života“ se nahrazují slovy „sobČstaþný život v souladu se zákonem“.

73.

V § 41 odstavec 4 zní:

„(4) V rámci programu zacházení se pro odsouzené nezaĜazené do výstupního oddČlení
vytváĜejí nejménČ 3 mČsíce pĜed propuštČním podmínky pro sobČstaþný život v souladu
se zákonem a za tím úþelem se aktualizuje program zacházení.“.

74.

Za § 42 se vkládá nový § 42a, který vþetnČ nadpisu zní:
„§ 42a
PĜedávání odsouzených

(1) Odsouzený se pĜedá policejnímu orgánu mimo vČznici na dobu nezbytnČ nutnou
k provedení úkonu probíhajícího Ĝízení na základČ písemné žádosti obsahující odĤvodnČní
takového postupu. Žádost zašle policejní orgán alespoĖ 3 dny pĜed provedením takového úkonu
Ĝediteli vČznice. Žádost musí být schválena Ĝeditelem pĜíslušného útvaru Policie ýeské republiky
nebo jím písemnČ povČĜeným pĜíslušníkem Policie ýeské republiky, náþelníkem Vojenské
policie, anebo vedoucím pĜíslušníkem Generální inspekce bezpeþnostních sborĤ.
(2) Jestliže je odsouzený pĜedán na dobu pĜevyšující 24 hodin a úkon je provádČn mimo
obec, v níž se nachází vČznice, kde je odsouzený umístČn, mĤže být do ukonþení úkonu
odsouzený umístČn ve vČznici, která je nejblíže místu, kde je úkon provádČn. Eskorty mezi
vČznicemi zajišĢuje VČzeĖská služba.
(3) V dobČ od pĜedání odsouzeného policejnímu orgánu až do jeho vrácení nebo umístČní
do jiné vČznice zajišĢuje ostrahu odsouzeného Policie ýeské republiky.“.

75.

V § 43 odst. 2 vČtČ první a v § 61 odst. 5 se slova „samostatný zpĤsob života“ nahrazují
slovy „sobČstaþný život v souladu se zákonem“.

76.

V § 43 odst. 3 se slova „režimu života odsouzených“ nahrazují slovy „rozvrhu dne“.

77.

V § 46 odst. 3 písm. d) se þástka „1 000 Kþ“ nahrazuje þástkou „5 000 Kþ“.

78.

V § 47 odst. 1 se slova „k vČci vyjádĜil“ nahrazují slovy „vyjádĜil ke všem skuteþnostem,
které se mu kladou za vinu a dĤkazĤm o nich“.
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79.

V § 47 se na konci odstavce 1 doplĖuje vČta „MĤže uvádČt okolnosti, které jeho vinu
vyvracejí nebo zmírĖují a na podporu svých tvrzení navrhovat provedení dalších dĤkazĤ
sloužících k jeho obhajobČ.“.

80.

V § 58 odst. 3 se slova „69, 70 a 71“ nahrazují slovy „69 a 70“.

81.

V § 58 se na konci odstavce 3 doplĖuje vČta „Totéž platí pro pĜíslušníky bezpeþnostních
sborĤ, vojáky z povolání a strážníky obecní policie, byĢ jejich služební nebo obdobný
pomČr již netrvá.“.

82.

V § 61 odst. 7 se za slovo „povinná“ vkládají slova „ , pokud je k nČmu zdravotnČ
zpĤsobilý“.

83.

Poznámka pod þarou þ. 21 se zrušuje, a to vþetnČ odkazu na poznámku pod þarou.

84.

V § 67 se doplĖují odstavce 5 až 7, které znČjí:

„(5) Základem programu zacházení je u matky, které bylo povoleno mít u sebe a starat se
o své dítČ, celodenní péþe o dítČ.
(6) ěeditel vČznice mĤže rozhodnout o zrušení povolení mít ve výkonu trestu u sebe své
dítČ a starat se o nČ, a to na základČ negativního vyjádĜení lékaĜe nebo klinického psychologa
anebo orgánu sociálnČ-právní ochrany dČtí k dalšímu pobytu dítČte s matkou ve vČznici. O tomto
rozhodnutí Ĝeditele informuje vČznice neprodlenČ okresní soud a orgán sociálnČ-právní ochrany
dČtí, v jejichž obvodu se vČznice nachází.
(7) Proti rozhodnutí Ĝeditele vČznice podle odstavce 6 mĤže odsouzená žena podat
do 3 dnĤ od jeho oznámení stížnost, která nemá odkladný úþinek. O stížnosti rozhoduje
bezodkladnČ generální Ĝeditel VČzeĖské služby nebo k tomu zmocnČný zamČstnanec VČzeĖské
služby.“.

85.

V § 69 odst. 1 písm. b) se za slovo „stupni22)“ vkládají slova „ , ledaže sám požádá
o zaĜazení do práce a jeho pracovní schopnost takovéto zaĜazení pĜipouští“.

86.

V § 70 písm. b) se slovo „psychotropních“ nahrazuje slovem „návykových“.

87.

V § 71 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se oznaþují jako odstavce 2 a 3.
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88.

V þásti první hlavČ IV se za díl 8 doplĖuje díl 9, který vþetnČ nadpisu zní:
„Díl 9
Výkon trestu velmi nebezpeþných odsouzených
§ 72a

a)
b)
c)
d)

(1) Velmi nebezpeþným odsouzeným je odsouzený,
který byl odsouzen k výjimeþnému trestu,
proti kterému je vedeno trestní stíhání pro zvlášĢ závažný zloþin spáchaný bČhem výkonu
vazby nebo výkonu trestu,
který se v posledních pČti letech pokusil uprchnout nebo uprchl z výkonu vazby nebo
výkonu trestu,
u kterého lze dĤvodnČ pĜedpokládat, že ohrozí bezpeþnost jiných osob.

(2) Velmi nebezpeþný odsouzený se zpravidla umisĢuje do oddČlení se zesíleným
stavebnČ technickým zabezpeþením. Rozhodnutí Ĝeditele vČznice o zaĜazení do oddČlení
se zesíleným stavebnČ technickým zabezpeþením se vyhotovuje písemnČ a doruþuje
se odsouzenému. Proti rozhodnutí mĤže odsouzený podat do 3 dnĤ od doruþení stížnost, která
nemá odkladný úþinek. O stížnosti rozhoduje generální Ĝeditel VČzeĖské služby nebo
jím povČĜený zamČstnanec VČzeĖské služby.
(3) Velmi nebezpeþný odsouzený podle odstavce 1 písm. a) až c) se do oddČlení
se zesíleným stavebnČ technickým zabezpeþením umístí na dobu nejdéle 90 dnĤ. Nejsou-li v této
dobČ zjištČny dĤvody podle odstavce 1 písm. d), odsouzený se z tohoto oddČlení vyĜadí. Jsou-li
v této dobČ takové dĤvody zjištČny, odsouzený se v tomto oddČlení ponechá, a to i opakovanČ,
nejdéle na dalších 180 dnĤ.
(4) Velmi nebezpeþný odsouzený podle odstavce 1 písm. d) se do oddČlení se zesíleným
stavebnČ technickým zabezpeþením umístí na dobu nejdéle 180 dnĤ. Nejsou-li v této dobČ
zjištČny dĤvody pro toto umístČní, odsouzený se z tohoto oddČlení vyĜadí. Jsou-li v této dobČ
takové dĤvody zjištČny, odsouzený se v tomto oddČlení ponechá, a to i opakovanČ, nejdéle
na dalších 180 dnĤ.
(5) Odsouzený zaĜazený do oddČlení se zesíleným stavebnČ technickým zabezpeþením
mĤže požádat Ĝeditele vČznice o vyĜazení z tohoto oddČlení, má-li za to, že dĤvody pro takové
zaĜazení nenastaly nebo pominuly. Rozhodnutí o žádosti se vyhotovuje písemnČ a doruþuje
se odsouzenému. Proti rozhodnutí mĤže odsouzený podat do 3 dnĤ od doruþení stížnost, která
nemá odkladný úþinek. O stížnosti rozhoduje generální Ĝeditel VČzeĖské služby nebo jím
povČĜený zamČstnanec VČzeĖské služby. Byla-li žádost odsouzeného zamítnuta, mĤže
ji odsouzený podat znovu až po uplynutí tĜí mČsícĤ od právní moci rozhodnutí.“.

89.

V § 74 odst. 1 se slova „se zĜizují“ nahrazují slovy „lze zĜídit“, slovo „umísĢují“
se nahrazuje slovem „zaĜazují“ a slova „samostatný zpĤsob života“ se nahrazují slovy
„sobČstaþný život v souladu se zákonem“.
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90.

V § 74 odstavec 2 zní:

„(2) Programy zacházení jsou po zaĜazení odsouzených do výstupního oddČlení
aktualizovány a zamČĜeny na jejich pĜípravu na sobČstaþný život v souladu se zákonem.“.

91.

V § 75 se slova „pro plynulý pĜechod odsouzených do samostatného zpĤsobu života
po propuštČní z výkonu trestu“ nahrazují slovy „k tomu, aby odsouzení mohli
po propuštČní z výkonu trestu plynule pĜejít do sobČstaþného života v souladu
se zákonem“.
ýÁST TěETÍ
ÚýINNOST
ýl. III
Tento zákon nabývá úþinnosti dnem 1. ledna 2014.
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