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Platná znění s vyznačením navrhovaných změn a doplňků 

 

Změna trestního zákoníku 

 

§ 56 

Výkon trestu odnětí svobody 

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve věznici 

a) s dohledem, 

b) s dozorem, 

c) s ostrahou, nebo 

d) se zvýšenou ostrahou. 

(2) Soud zpravidla zařadí do věznice 

a) s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti a který 

dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, 

b) s dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti a který již 

byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo pachatele, kterému byl uložen trest 

za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující tři léta a který dosud nebyl ve výkonu 

trestu pro úmyslný trestný čin, 

c) s ostrahou pachatele, kterému byl trest uložen za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň 

splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, 

a pachatele, který byl odsouzen pro přečin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen 

do výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dohledem nebo s dozorem, 

d) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen výjimečný trest (§ 54), kterému byl 

uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny (§ 108), kterému byl za zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3) uložen trest odnětí 

svobody ve výměře nejméně osmi let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin 

a v posledních pěti letech uprchl z vazby nebo z výkonu trestu. 

 

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve věznici 

a) s ostrahou, nebo 

b) se zvýšenou ostrahou. 

(2) Soud zpravidla zařadí do věznice 

a) s ostrahou pachatele, u kterého nejsou splněny podmínky pro zařazení do věznice 

se zvýšenou ostrahou, 

b) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen výjimečný trest (§ 54), kterému 

byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny (§ 108), kterému byl za zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3) 

uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osm let, nebo který byl odsouzen 

za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchl nebo se pokusil 

uprchnout z vazby, z výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací detence. 
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(3) Soud může zařadit pachatele do věznice jiného typu, než do které má být podle 

odstavce 2 zařazen, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň a povahu 

narušení pachatele za to, že bude působení na něj, aby vedl řádný život, v jiném typu věznice 

lépe zaručeno; do věznice se zvýšenou ostrahou zařadí však vždy pachatele, jemuž byl uložen 

trest odnětí svobody na doživotí. 

(4) Způsob výkonu trestu v jednotlivých typech věznic upravuje jiný právní předpis. 

 

§ 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 ostrahou rozhodne soud 

tehdy, jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, odůvodňují závěr, 

že přeřazení přispěje k jeho nápravě. 

(3) O přeřazení odsouzeného do věznice s přísnějším režimem se zvýšenou ostrahou 

může soud rozhodnout, jestliže 

a) odsouzený závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovený pořádek nebo kázeň, 

nebo 

b) odsouzený byl pravomocně uznán vinným trestným činem, který spáchal během výkonu 

trestu. 

(4) Z věznice se zvýšenou ostrahou nelze přeřadit 

a) odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí a který dosud nevykonal 

alespoň deset let tohoto trestu, 

b) jiného odsouzeného, který trest vykonává ve věznici se zvýšenou ostrahou, před výkonem 

alespoň jedné čtvrtiny uloženého trestu. 

(5) Do věznice s dozorem a věznice s dohledem nelze přeřadit odsouzeného, který se má 

na základě rozhodnutí soudu podrobit ochrannému léčení v ústavní formě, nebo odsouzeného, 

kterému byl uložen trest vyhoštění. 

(6) (5) 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. 

(5) Na návrh odsouzeného, který ve věznici se zvýšenou ostrahou vykonal 

nepřetržitě alespoň jednu čtvrtinu uloženého trestu, nejméně však šest měsíců, může 

soud rozhodnout o jeho přeřazení do věznice ostrahou. Odsouzený, kterému byl uložen 

trest odnětí svobody na doživotí, může podat návrh na přeřazení do věznice s ostrahou 

nejdříve po výkonu deseti let tohoto trestu. 

(7) (6) Není-li návrhu podle odstavce 6 5 vyhověno, může jej odsouzený opakovat 

až po uplynutí šesti měsíců od skončení řízení o jeho předchozím návrhu. 

*************************************************************************** 
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Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

 

§ 4 

Poradní sbor 

K uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které napomáhají 

k dosažení účelu výkonu trestu, zřídí ředitel věznice poradní sbor. Členy poradního sboru 

jmenuje ředitel věznice s jejich souhlasem z odborníků, kteří nejsou zaměstnáni ve věznici. 

Činnost člena poradního sboru je jiným úkonem v obecném zájmu2). Vězeňská služba 

poskytuje členům poradního sboru cestovní náhrady podle zvláštního právního předpisu.  

 

§ 4 

Poradní komise 

(1) K uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které 

napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu a k ochraně práv odsouzených, zřídí ředitel 

věznice poradní komisi (dále jen „komise“) z odborníků, kteří nejsou 

zaměstnáni ve věznici.  

(2) Členy komise jmenuje s jejich souhlasem ministr spravedlnosti (dále jen 

„ministr“) na návrh ředitele věznice na dobu čtyř let, a to i opakovaně. Ředitel věznice 

ministrovi podává návrhy na jmenování členů komise prostřednictvím generálního 

ředitele Vězeňské služby. Komise se skládá minimálně z pěti členů. 

(3) Ministr odvolá člena komise, jestliže poruší závažným způsobem nebo 

opakovaně povinnosti vyplývající z členství v komisi, a to na návrh ředitele věznice nebo 

předsedy komise. Ředitel věznice ministrovi podává návrh na odvolání člena komise 

prostřednictvím generálního ředitele Vězeňské služby. 

(4) Činnost člena komise je jiným úkonem v obecném zájmu. Vězeňská služba 

poskytne členovi komise při cestách v souvislosti s výkonem činnosti cestovní náhrady 

ve stejném rozsahu, výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce pro zaměstnance 

v pracovním poměru; za pravidelné pracoviště člena komise se pro účely cestovních 

náhrad považuje místo jeho bydliště.   

(5) Člen komise má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se 

dozví v souvislosti s výkonem své funkce. Zprostit této povinnosti může člena komise 

ministr. Člen komise je povinen účastnit se jednání komise a podílet se řádně na její 

činnosti. 

(6) Předseda komise každoročně do 31. března podává generálnímu ředitelství 

Vězeňské služby souhrnnou písemnou zprávu o činnosti komise za uplynulý rok. 

Ke zprávě o činnosti komise připojí své stanovisko ředitel věznice. Generální ředitelství 

Vězeňské služby vypracuje na základě zpráv komisí jednotlivých věznic celkovou 

komplexní zprávu o jejich činnosti a předloží ji ministrovi nejpozději do 30. května. 

(7) Způsob jednání a vnitřní organizaci komise stanoví statut a jednací řád komise, 

který vydá generální ředitel Vězeňské služby.  
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§ 5 

Místo výkonu trestu 

(1) Trest se vykonává ve věznici nebo ve zvláštním oddělení vazební věznice. Věznice 

zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti (dále jen „ministr“) a jejich správu vykonává Vězeňská 

služba podle zvláštního zákona1). 

(2) Vyžaduje-li zdravotní stav odsouzeného poskytnutí zdravotních služeb, které nelze 

poskytnout ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, a výkon trestu nelze přerušit, trest se 

na nezbytně nutnou dobu vykonává poskytovateli zdravotních služeb mimo objekty 

spravované Vězeňskou službou, přičemž střežení odsouzeného v takovém případě zajišťuje 

nejbližší věznice. Zvýšené náklady spojené s provedením takových opatření hradí 

zdravotnickému zařízení Vězeňská služba.  

(3) Trestní opatření odnětí svobody u mladistvých3b), kteří nepřekročili 19. rok svého 

věku, se vykonává odděleně od ostatních odsouzených, a to ve věznicích nebo zvláštních 

odděleních pro mladistvé s uplatňováním vnitřní diferenciace.  

 

§ 8 

Typy věznic 

(1) Věznice se člení podle způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti do čtyř 

základních typů, a to   

a) s dohledem,  

b) s dozorem,  

c) s ostrahou,  

d) se zvýšenou ostrahou.  

(1) Věznice se člení podle způsobu vnějšího střežení, zajištění bezpečnosti a režimu 

výkonu trestu do dvou typů, a to na věznici 

a) s ostrahou a  

b) se zvýšenou ostrahou. 

(2) Vedle základních typů věznic uvedených v odstavci 1 se zřizují zvláštní věznice 

pro mladistvé.  

(3) V rámci jedné věznice mohou být zřízena oddělení různých typů, pokud tím nebude 

ohrožen účel výkonu trestu.  

 

§ 12a 

Vnitřní členění věznice s ostrahou 

(1) Věznice s ostrahou se podle stupně zabezpečení člení na oddělení 

a) s nízkým stupněm zabezpečení, 

b) se středním stupněm zabezpečení, a 

c) s vysokým stupněm zabezpečení. 

(2) Do oddělení podle odstavce 1 jsou odsouzení umisťováni podle míry vnějšího 
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a vnitřního rizika.  

(3) Vnější riziko vyjadřuje míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, zejména 

s ohledem na trestnou činnost, za kterou mu byl uložen trest, délku trestu a druh 

zavinění a s přihlédnutím k tomu, zda již byl ve výkonu trestu. Vnitřní riziko vyjadřuje 

míru rizika ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální 

charakteristiku odsouzeného, v níž se zohledňují zejména povaha jeho trestné činnosti, 

nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestu a hrozba útěku. 

(4) O umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou rozhoduje ředitel věznice. 

Proti tomuto rozhodnutí může odsouzený podat do 3 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

stížnost, o které rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený 

zaměstnanec Vězeňské služby. Ke stížnosti se vždy vyjádří poradní komise. Ředitel 

věznice může sám stížnosti po souhlasném vyjádření poradní komise vyhovět. 

 

§ 16 

Sociální podmínky odsouzených a poskytování zdravotních služeb 

(1) Odsouzeným se poskytuje pravidelná strava za podmínek a v hodnotách, které 

odpovídají požadavku udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti 

vykonávané práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží 

k požadavkům kulturních a náboženských tradic odsouzených.  

(2) Jsou-li pro to vytvořeny ve věznici odpovídající stavební, materiální a hygienické 

podmínky, umožní se zejména odsouzeným umístěným ve výstupních odděleních 

oddílech věznic, aby si stravu připravovali sami z potravin dodaných věznicí.  

(3) Každý odsouzený musí mít zabezpečeno lůžko a uzamykatelnou skříňku k uložení 

osobních věcí.  

(4) Odívání odsouzených musí odpovídat klimatickým podmínkám a musí dostatečně 

chránit jejich zdraví.  

(5) Odsouzeným se zabezpečuje denně osmihodinová doba ke spánku, doba potřebná 

k osobní hygieně a úklidu, stravování, nejméně jednohodinová vycházka a přiměřené osobní 

volno.  

(6) Odsouzený má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek stanovených 

zvláštním právním předpisem5) s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z účelu trestu.  

(7) Odsouzený s těžkým zdravotním postižením má právo na zajištění přiměřených 

podmínek umožňujících důstojný výkon trestu.  

(8) Odsouzenému, který není zařazen do práce, neodmítl bez závažného důvodu práci 

a neměl v období jednoho kalendářního měsíce jiný příjem nebo jiné finanční prostředky 

ve výši alespoň 100 Kč, poskytuje věznice jedenkrát za měsíc balíček, který obsahuje 

základní věci osobní potřeby.  

(9) O závažném onemocnění odsouzeného nebo o jeho úrazu vyžadujícím hospitalizaci 

vyrozumí věznice bez odkladu osobu, kterou odsouzený určil, nebo jeho osobu blízkou; osobu 

blízkou nevyrozumí, pokud ji odsouzený požádal, aby tak neučinila. Věznice vždy vyrozumí 

bez odkladu některou z těchto osob, jakož i státního zástupce, který vykonává dozor 

nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu, v případě, že dojde k úmrtí 

odsouzeného.  

 (10) Sociální pracovník věznice zajišťuje odsouzenému právo na poskytování sociálního 
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poradenství, pomoci a podpory v rozsahu stanoveném zákonem upravujícím poskytování 

sociálních služeb.  

 

§ 19  

Návštěvy 

(1) Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých 

osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.  

(2) Návštěvy probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Návštěvy odsouzených 

umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen tehdy, jestliže s tím 

ošetřující lékař s ohledem na zdravotní stav odsouzeného souhlasí. Je-li odsouzený umístěn 

u poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná 

podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba s poskytovatelem zdravotních služeb.  

(3) Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit 

nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit 

návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.  

(4) V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému 

povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných 

případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady 

předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.  

(5) Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové 

a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených.  

(6) V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních 

důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen 

přepážkou.  

(7) Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním 

přítomným osobám. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, 

s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské 

služby.  

(8) Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění 

věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.  

(9) Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit 

bez náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň 

nebo bezpečnost věznice.  

 

§ 41 

Program zacházení 

(1) Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy o odsouzeném 

s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti.  

(2) Komplexní zpráva je shrnutím výsledků psychologického, pedagogického, sociálního, 

případně lékařského posouzení, hodnocení rizik a potřeb a jiných dostupných materiálů 

k osobě odsouzeného; její obsah je důvěrný.  

(3) Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, 
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metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle a způsob a četnost hodnocení. 

Pravidelnou součástí programu zacházení je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, 

případně jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující 

k vytvoření předpokladů pro jeho soběstačný život v souladu se zákonem. Pokud 

u odsouzeného přichází v úvahu více variant programu zacházení, umožní se mu výběr.  

(4) V rámci programu zacházení se pro odsouzené nezařazené do výstupního oddělení 

oddílu vytvářejí nejméně 3 měsíce před propuštěním podmínky pro soběstačný život 

v souladu se zákonem a za tím účelem se aktualizuje program zacházení.  

(5) Při vypracování programu zacházení věznice podle potřeby spolupracuje 

s příslušnými orgány sociálního zabezpečení.  

 

§ 45  

Odměny 

(1) Jestliže odsouzený svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje 

odpovědný přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu 

výkonu trestu, lze mu udělit odměnu.  

(2) Odměnami jsou:  

a) pochvala,  

b) mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 5 

hodin,  

c) povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který jinak 

tyto nákupy nemůže provádět,  

d) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců,  

e) věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1 000 Kč,  

f) rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 

měsíce,  

g) povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem 

zacházení,  

h) přerušení výkonu trestu.  

 

§ 46 

Kázeňské tresty 

(1) Kázeňským přestupkem je zaviněné porušení zákonem stanovené nebo na jeho 

základě uložené povinnosti, pořádku nebo kázně během výkonu trestu.  

(2) Za kázeňský přestupek lze odsouzenému uložit kázeňský trest. Kázeňský trest 

se neuloží, jestliže samotným projednáním kázeňského přestupku s odsouzeným lze 

dosáhnout sledovaného účelu.  

(3) Kázeňskými tresty jsou:  

a) důtka,  

b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců,  
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c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce,  

d) pokuta až do výše 5 000 Kč,  

e) propadnutí věci,  

f) umístění do uzavřeného oddělení oddílu až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění 

určených úkolů programu zacházení,  

g) celodenní umístění do uzavřeného oddělení oddílu až na 20 dnů,  

h) umístění do samovazby až na 20 dnů,  

i) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.  

(4) Výkon kázeňských trestů uvedených v odstavci 3 písm. f) a g) lze uložit též 

podmíněně se zkušební dobou až na 6 měsíců. Zkušební doba počíná běžet právní mocí 

rozhodnutí o kázeňském přestupku. Nespáchá-li odsouzený během zkušební doby jiný 

kázeňský přestupek, kázeňský trest se zahladí. V opačném případě odsouzený kázeňský trest 

vykoná; tím není dotčena jeho odpovědnost za kázeňský přestupek spáchaný ve zkušební 

době.  

 

§ 49 

Umístění do uzavřeného oddělení oddílu a samovazby 

(1) K uložení kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného oddělení oddílu 

a umístění do samovazby je nezbytné předchozí posouzení lékaře, že odsouzený je zdravotně 

způsobilý podrobit se tomuto kázeňskému trestu.  

(2) Před nástupem kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného oddělení 

oddílu nebo umístění do samovazby a nejméně jednou týdně v průběhu jeho výkonu musí být 

odsouzený prohlédnut lékařem, který posoudí, zda je zdravotně způsobilý k výkonu tohoto 

kázeňského trestu. Tím není dotčeno právo odsouzeného na poskytování zdravotních služeb 

i v jiné době během výkonu kázeňského trestu.  

(3) Při kázeňském trestu umístění do samovazby odsouzený nepracuje, neúčastní se 

programu zacházení, není mu dovoleno kouřit, číst denní tisk, knihy nebo jiné publikace, 

kromě právnické, vzdělávací nebo náboženské literatury, a nakupovat potraviny a věci osobní 

potřeby s výjimkou hygienických potřeb. Není mu dovoleno odpočívat na lůžku mimo dobu 

k tomu vnitřním řádem určenou. Stejně se postupuje i při kázeňském trestu celodenního 

umístění do uzavřeného oddělení oddílu s tím rozdílem, že odsouzený je povinen vykonávat 

úklidové práce a práce nezbytné k zajištění běžného provozu ve věznici.  

(4) S výkonem znovu uloženého kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného 

oddělení oddílu nebo umístění do samovazby nelze začít dříve než po uplynutí alespoň 10 

dnů od výkonu některého z těchto kázeňských trestů. Jestliže však kázeňský trest celodenního 

umístění do uzavřeného oddělení oddílu nebo umístění do samovazby byl znovu uložen ještě 

v průběhu výkonu některého z těchto kázeňských trestů, lze vykonat oba takové kázeňské 

tresty bezprostředně za sebou.  

 

§ 56 

Přerušení výkonu trestu 

(1) V případě úspěšného plnění programu zacházení a dosahování účelu výkonu trestu 
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může ředitel věznice formou odměny přerušit výkon trestu odsouzenému až na 20 dnů během 

kalendářního roku. Doba přerušení se počítá do výkonu trestu.  

(2) Pro naléhavé rodinné důvody může ředitel věznice přerušit odsouzenému výkon trestu 

až na 10 dnů během kalendářního roku.  

 (3) Je-li třeba odsouzenému neodkladně poskytnout zdravotní službu, kterou nelze 

zajistit ve věznici nebo ve specializovaném zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, může 

ředitel věznice na nezbytně nutnou dobu výkon trestu odsouzenému přerušit. Pokud si 

odsouzený újmu na zdraví nezpůsobil úmyslně, doba přerušení výkonu trestu nepřesahující 30 

dnů v kalendářním roce se započítává do doby výkonu trestu.  

 

HLAVA IV 

ODLIŠNOSTI VÝKONU TRESTU U NĚKTERÝCH SKUPIN ODSOUZENÝCH 

Díl 1 

Obecná ustanovení 

§ 58 

(1) Pokud tato hlava neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na výkon trestu dále 

uvedených skupin odsouzených ostatních ustanovení tohoto zákona.  

(2) Při výkonu trestu odsouzených uvedených v této hlavě se přihlíží k jejich 

psychickým, fyziologickým a věkovým zvláštnostem.  

(3) Pro odsouzené uvedené v § 67, 69 a 70 se zpravidla ve věznici zřizují specializovaná 

oddělení specializované oddíly. Totéž platí pro příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky 

z povolání a strážníky obecní policie, byť jejich služební nebo obdobný poměr již netrvá.  

 

Díl 2 

Výkon trestu ve věznici pro místní výkon trestu 

§ 59 

(1) Trest lze za podmínek stanovených tímto zákonem vykonávat též ve věznici 

pro místní výkon trestu.  

(2) Věznice pro místní výkon trestu zřizuje ministr po dohodě s obcí, která se má 

na zajišťování provozu věznice podílet. Věznice pro místní výkon trestu se zřizují jako 

věznice pro společný výkon trestu odsouzených, jinak zařazených do věznice s dohledem 

nebo s dozorem, a výjimečně též jako věznice s ostrahou. 

(3) Obec zajišťuje provoz věznice pro místní výkon trestu z hlediska finančního a vytváří 

potřebné stavebně technické podmínky pro výkon účinného střežení věznice.  

(4) Na provoz věznice pro místní výkon trestu stát poskytuje obci dotace v závislosti 

na kapacitě věznice. Způsob výpočtu výše dotací a podmínky jejich poskytování stanoví vláda 

nařízením.  

(5) Za střežení a za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu trestu odpovídá 

Vězeňská služba.  

(6) Do věznice pro místní výkon trestu zařazuje generální ředitelství Vězeňské služby 

odsouzené, u nichž trest nebo jeho nevykonaný zbytek nepřevyšuje 6 měsíců. Do této věznice 
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nelze zařadit odsouzeného, kterému byl uložen výkon trestu ve věznici se zvýšenou 

ostrahou nebo který má soudem uložené ochranné léčení v ústavní formě nebo 

zabezpečovací detenci.  

(7) V závislosti na kapacitě věznice pro místní výkon trestu se odsouzený k výkonu trestu 

umístí do takové věznice, která je v místě jeho bydliště nebo v jeho blízkosti.  

(8) Během výkonu trestu ve věznici pro místní výkon trestu jsou odsouzení povinni 

vykonávat práce ve prospěch obce za podmínek, za nichž věznice zajišťují zaměstnávání 

odsouzených. Nemůže-li obec po přechodnou dobu tyto práce zajistit, věznice pro místní 

výkon trestu může zaměstnávání odsouzených zajistit smluvně i s jinými subjekty.  

(9) Odsouzenému, který řádně plní své povinnosti, může ředitel věznice pro místní výkon 

trestu přerušit výkon trestu na dny pracovního klidu.  

(10) Ustanovení tohoto zákona o přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů tím není 

dotčeno.  

 

§ 64 

Kázeňské tresty ukládané mladistvým 

(1) Za kázeňský přestupek lze mladistvému uložit jen některý z těchto kázeňských trestů:  

a) důtku,  

b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 2 kalendářních měsíců,  

c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce,  

d) propadnutí věci,  

e) umístění do uzavřeného oddělení oddílu až na 14 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění 

určených úkolů programu zacházení s mladistvými,  

f) celodenní umístění do uzavřeného oddělení oddílu až na 10 dnů,  

g) umístění do samovazby až na 10 dnů,  

h) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.  

(2) Výkon kázeňských trestů uvedených v odstavci 1 písm. e) a f) lze uložit též 

podmíněně se zkušební dobou až na 6 měsíců.  

 

§ 68 

Přerušení výkonu trestu u odsouzených žen  

Odsouzené ženě, která před nástupem výkonu trestu řádně pečovala o své nezletilé dítě, 

lze po vyjádření příslušného orgánu sociálněprávní ochrany dětí prodloužit dobu, po kterou je 

přerušen výkon trestu, až o 10 dnů v kalendářním roce k návštěvě dítěte, které se nachází 

v péči jiné osoby.  

 

Výkon doživotního trestu 

§ 71  

(1) Vnitřní řád věznice, jakož i obsah a formy zacházení s odsouzenými k doživotnímu 
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trestu musí přihlížet též k povaze tohoto trestu a nebezpečnosti odsouzených, kterým je 

takový trest uložen.  

(2) Odsouzenému k doživotnímu trestu nelze přerušit výkon trestu nebo mu udělit 

kázeňskou odměnu spočívající v povolení dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou 

nebo s programem zacházení.  

(3) Odsouzení k doživotnímu trestu jsou ubytováni zpravidla po jednom.  

  

Výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených  

§ 72a  

(1) Velmi nebezpečným odsouzeným je odsouzený,  

a) který byl odsouzen k výjimečnému trestu,  

b) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin spáchaný během výkonu 

vazby nebo výkonu trestu,  

c) který se v posledních pěti letech pokusil uprchnout nebo uprchl z výkonu vazby nebo 

výkonu trestu,  

d) u kterého lze důvodně předpokládat, že ohrozí bezpečnost jiných osob.  

(2) Velmi nebezpečný odsouzený se zpravidla umisťuje do oddělení oddílu se zesíleným 

stavebně technickým zabezpečením. Rozhodnutí ředitele věznice o zařazení do oddělení 

oddílu se zesíleným stavebně technickým zabezpečením se vyhotovuje písemně a doručuje se 

odsouzenému. Proti rozhodnutí může odsouzený podat do 3 dnů od doručení stížnost, která 

nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo jím 

pověřený zaměstnanec Vězeňské služby.  

(3) Velmi nebezpečný odsouzený podle odstavce 1 písm. a) až c) se do oddělení oddílu 

se zesíleným stavebně technickým zabezpečením umístí na dobu nejdéle 90 dnů. Nejsou-li 

v této době zjištěny důvody podle odstavce 1 písm. d), odsouzený se z tohoto oddělení oddílu 

vyřadí. Jsou-li v této době takové důvody zjištěny, odsouzený se v tomto oddělení oddílu 

ponechá, a to i opakovaně, nejdéle na dalších 180 dnů.  

(4) Velmi nebezpečný odsouzený podle odstavce 1 písm. d) se do oddělení oddílu se 

zesíleným stavebně technickým zabezpečením umístí na dobu nejdéle 180 dnů. Nejsou-li 

v této době zjištěny důvody pro toto umístění, odsouzený se z tohoto oddělení oddílu vyřadí. 

Jsou-li v této době takové důvody zjištěny, odsouzený se v tomto oddělení oddílu ponechá, 

a to i opakovaně, nejdéle na dalších 180 dnů.  

(5) Odsouzený zařazený do oddělení do oddílu se zesíleným stavebně technickým 

zabezpečením může požádat ředitele věznice o vyřazení z tohoto oddělení tohoto oddílu, má-

li za to, že důvody pro takové zařazení nenastaly nebo pominuly. Rozhodnutí o žádosti se 

vyhotovuje písemně a doručuje se odsouzenému. Proti rozhodnutí může odsouzený podat 

do 3 dnů od doručení stížnost, která nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje generální 

ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Byla-li žádost 

odsouzeného zamítnuta, může ji odsouzený podat znovu až po uplynutí tří měsíců od právní 

moci rozhodnutí.  
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Díl 10 

Výkon trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou 

§ 72b 

Při výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se nepoužijí ustanovení 

§ 19 odst. 8, § 45 odst. 2 písm. g) a h), § 56 odst. 1 a 2 a § 68. 

 

§ 74  

Výstupní oddělení oddíl 

(1) Ve věznicích lze zřídit výstupní oddělení oddíl, do nichž se přiměřenou dobu před 

očekávaným skončením výkonu trestu zpravidla zařazují odsouzení, kterým byl uložen trest 

na dobu delší než 3 roky, a odsouzení, jimž je třeba pomáhat při vytváření příznivých 

podmínek pro soběstačný život v souladu se zákonem.  

(2) Programy zacházení jsou po zařazení odsouzených do výstupního oddělení oddílu 

aktualizovány a zaměřeny na jejich přípravu na soběstačný život v souladu se zákonem.  

 

*************************************************************************** 

Změna zákona o výkonu vazby 

 

§ 3a 

Poradní komise 

(1) K zajištění podmínek výkonu vazby a k ochraně práv obviněných zřídí ředitel 

věznice poradní komisi (dále jen „komise“) z odborníků, kteří nejsou zaměstnáni 

ve věznici.  

(2) Členy komise jmenuje s jejich souhlasem ministr spravedlnosti (dále jen 

„ministr“) na návrh ředitele věznice na dobu čtyř let, a to i opakovaně. Ředitel věznice 

ministrovi podává návrhy na jmenování členů komise prostřednictvím generálního 

ředitele Vězeňské služby. Komise se skládá minimálně z pěti členů. 

(3) Ministr odvolá člena komise, jestliže poruší závažným způsobem nebo 

opakovaně povinnosti vyplývající z členství v komisi, a to na návrh ředitele věznice nebo 

předsedy komise. Ředitel věznice ministrovi podává návrh na odvolání člena komise 

prostřednictvím generálního ředitele Vězeňské služby. 

(4) Činnost člena komise je jiným úkonem v obecném zájmu. Vězeňská služba 

poskytne členovi komise při cestách v souvislosti s výkonem činnosti cestovní náhrady 

ve stejném rozsahu, výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce pro zaměstnance 

v pracovním poměru; za pravidelné pracoviště člena komise se pro účely cestovních 

náhrad považuje místo jeho bydliště.  

(5) Člen komise má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se 

dozví v souvislosti s výkonem své funkce. Zprostit této povinnosti může člena komise 

ministr. Člen komise je povinen účastnit se jednání komise a podílet se řádně na její 

činnosti. 

(6) Předseda komise každoročně do 31. března podává generálnímu ředitelství 

Vězeňské služby souhrnnou písemnou zprávu o činnosti komise za uplynulý rok. 
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Ke zprávě o činnosti komise připojí své stanovisko ředitel věznice. Generální ředitelství 

Vězeňské služby vypracuje na základě zpráv komisí jednotlivých věznic celkovou 

komplexní zprávu o jejich činnosti a předloží ji ministrovi nejpozději do 30. května. 

(7) Způsob jednání a vnitřní organizaci komise stanoví statut a jednací řád komise, 

který vydává generální ředitel Vězeňské služby. 

 

§ 4 

Místo výkonu vazby 

Vazba se vykonává ve vazební věznici nebo ve zvláštním oddělení věznice (dále jen 

"věznice"). Věznice zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti. Správu věznic vykonává 

Vězeňská služba. 

 

§ 10 

Propuštění obviněných 

Věznice neodkladně propustí obviněného z výkonu vazby, jestliže obdržela 

a) písemný příkaz, aby obviněný byl propuštěn na svobodu, vydaný soudem na základě jeho 

rozhodnutí, 

b) písemný příkaz, aby obviněný byl propuštěn na svobodu, vydaný státním zástupcem 

na základě jeho rozhodnutí v případech stanovených zvláštním zákonem4), 

c) písemný příkaz státního zástupce, aby obviněný byl propuštěn na svobodu, vydaný při 

výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby, 

d) písemný příkaz, aby obviněný byl propuštěn na svobodu na základě rozhodnutí prezidenta 

republiky nebo ministra spravedlnosti v řízení o udělení milosti,. 

e) písemný příkaz, aby obviněný byl propuštěn na svobodu na základě rozhodnutí ministra 

spravedlnosti v řízení o mimořádných opravných prostředcích nebo v řízení o vydání 

do ciziny. 
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