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Platná znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Změna trestního řádu 

§ 27b 

Probační úředník 

(1) Úředník Probační a mediační služby (dále jen "probační úředník") vykonává 

v trestním řízení dohled nad obviněným spočívající jednak v pozitivním vedení a pomoci 

obviněnému a jednak v kontrole jeho chování a v případech, kdy dohled nebyl uložen, 

provádí úkony směřující k tomu, aby obviněný vedl řádný život, pokud bylo rozhodnuto 

a) o propuštění obviněného z vazby za současného vyslovení dohledu, 

b) o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

c) o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, 

d) o podmíněném odsouzení, včetně podmíněného odsouzení s dohledem, 

e) o odložení nebo přerušení výkonu trestu odnětí svobody na těhotné ženě nebo matce 

pečující o dítě do jednoho roku věku, která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, 

za současného vyslovení dohledu nebo přiměřených omezení a přiměřených 

povinností,  

e) f) o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, včetně podmíněného 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za současného vyslovení dohledu, nebo 

f) g) o uložení trestu obecně prospěšných prací nebo trestu zákazu pobytu za současného 

vyslovení přiměřených omezení a přiměřených povinností.  

(2) Probační úředník může být státním zástupcem a v řízení před soudem předsedou 

senátu pověřen zjišťováním informací o osobě obviněného a jeho sociálních poměrech 

a vytvářením podmínek pro rozhodnutí o schválení narovnání a o podmíněném zastavení 

trestního stíhání. Za podmínek stanovených zvláštním zákonem může provádět jednotlivé 

úkony i bez takového pokynu. V řízení před soudem může vykonávat jednotlivé úkony 

výkonu rozhodnutí zejména v případech, kdy byl uložen trest nespojený s odnětím svobody, 

kdy byl odložen nebo přerušen výkon trestu odnětí svobody na těhotné ženě nebo matce 

pečující o dítě do jednoho roku věku, ke kterému byla odsouzena za zvlášť závažný 

zločin, nebo kdy odsouzený byl z výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěn, anebo 

při výkonu jednotlivých druhů ochranného opatření. 

(3) Bližší podmínky, za nichž probační úředník vykonává svoji působnost, stanoví 

zvláštní zákon. 

 

§ 321 

Nařízení výkonu trestu  

(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody, 

stalo vykonatelným, předseda senátu příslušné věznici zašle nařízení výkonu trestu a vyzve 

odsouzeného, je-li na svobodě, aby trest ve stanovené lhůtě nastoupil. Stal-li se výrok 

o uložení trestu odnětí svobody vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, nařídí výkon 

tohoto trestu u odsouzeného, který je ve vazbě, předseda senátu odvolacího soudu hned 

po vyhlášení rozhodnutí; předseda senátu odvolacího soudu tak může učinit i u odsouzeného, 
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který není ve vazbě, je-li z konkrétních skutečností zjištěno, že jeho pobyt na svobodě je 

nebezpečný, nebo jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá 

důvodná obava, že odsouzený uprchne nebo se bude skrývat.  

(2) Nebylo-li z konkrétních skutečností zjištěno, že pobyt odsouzeného na svobodě je 

nebezpečný, nebo nevyplývá-li z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností důvodná 

obava, že uprchne nebo se bude skrývat, a není tak dán důvod pro okamžité nařízení výkonu 

trestu odnětí svobody, může předseda senátu k nastoupení trestu poskytnout odsouzenému 

přiměřenou lhůtu, aby si mohl obstarat své záležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než jeden 

měsíc ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v odstavci 1.  

(3) Nenastoupí-li odsouzený trest ve lhůtě, která mu byla poskytnuta, nebo bylo-li 

z konkrétních skutečností zjištěno, že jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo jestliže 

z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že uprchne nebo 

se bude skrývat, nařídí předseda senátu, aby byl do výkonu trestu dodán. Není-li známo místo 

pobytu odsouzeného, užije se na příkaz k jeho dodání do výkonu trestu přiměřeně ustanovení 

§ 69 odst. 3. Je-li místo pobytu odsouzeného známo, lze použít k jeho dodání do výkonu 

trestu ustanovení § 83c odst. 2. V příkazu předseda senátu vždy požádá policejní orgán 

o neprodlené podání informace o tom, zda byl odsouzený do výkonu trestu dodán, popřípadě 

jaké okolnosti dodání do výkonu trestu brání.  

(4) Příkaz podle odstavce 3 se vydá i v případě, nesplní-li odsouzený svou povinnost 

uvedenou v § 322 odst. 1 poslední větě, nebo za podmínek uvedených v § 322 odst. 3 větě 

druhé.  

 

§ 322 

(1) Předseda senátu odloží na potřebnou dobu výkon trestu odnětí svobody, jestliže 

z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo 

z jiných skutečností vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví. 

(2) Požádá-li odsouzený o odklad výkonu trestu odnětí svobody z důvodů uvedených 

v odstavci 1, avšak předseda senátu má za to, že takové důvody nejsou zřejmě dány, vyzve 

odsouzeného, aby nejpozději při nástupu výkonu trestu odnětí svobody předložil zprávu 

o svém zdravotním stavu příslušné věznici. Zjistí-li věznice, že zdravotní stav odsouzeného 

mu neumožňuje podrobit se výkonu trestu odnětí svobody, podle povahy navrhne soudu jeho 

odklad nebo přerušení. 

(3) Výkon trestu odnětí svobody na těhotné ženě a na matce novorozeného dítěte pečující 

o dítě do jednoho roku věku, která byla odsouzena za jiný trestný čin než za zvlášť 

závažný zločin, předseda senátu odloží na dobu jednoho roku po porodu. 

(4) Výkon trestu odnětí svobody na těhotné ženě a matce pečující o dítě do jednoho 

roku věku, která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, může předseda senátu odložit 

na dobu jednoho roku po porodu; zároveň může vyslovit nad odsouzenou dohled, uložit, 

aby se ve stanovené části doby, na kterou byl výkon trestu odnětí svobody odložen, 

zdržovala ve stanovené době v určeném obydlí nebo jeho části, uložit přiměřená omezení 

a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedla řádný život, nebo, jde-li 

o odsouzenou ve věku blízkém věku mladistvých, uložit v zájmu využití výchovného 

působení rodiny, školy a dalších subjektů též některá z výchovných opatření uvedených 

v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek stanovených 

pro mladistvé. Při rozhodování podle věty první předseda senátu zohlední nejlepší 

zájem dítěte, osobu odsouzené, povahu a závažnost činu, za který byla odsouzena, 
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a potřebu účinné ochrany společnosti; za tím účelem si vyžádá zprávu probačního 

úředníka, ke které bude přiložena zpráva orgánu sociálně-právní ochrany dětí.     

(5) Jestliže bylo podle odstavce 4 rozhodnuto o odložení výkonu trestu odnětí 

svobody za současného vyslovení dohledu nebo za současného uložení přiměřených 

omezení nebo přiměřených povinností směřujících k tomu, aby odsouzená vedla řádný 

život, použijí se na postup při výkonu dohledu a kontrole chování přiměřeně 

§ 330a odst. 1 a § 334b až 334e.  

(6) Je-li obava, že odsouzený uprchne, zneužívá-li povoleného odložení nebo odpadl-

li důvod, pro který byl výkon trestu odnětí svobody odložen, předseda senátu odklad 

výkonu trestu odvolá. Odvolat odklad výkonu trestu odnětí svobody podle odstavce 4 

může předseda senátu i tehdy, nevede-li odsouzená po dobu tohoto odkladu řádný život 

nebo poruší-li omezení či povinnosti uložené jí podle odstavce 4.  

(4) (7) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 3, 3 a 4 je přípustná stížnost, jež má, nejedná-

li se o stížnost pouze proti výroku o vyslovení dohledu a o uložení přiměřených omezení 

a přiměřených povinností podle odstavce 4, odkladný účinek.   

 

§ 325 

(1) Je-li odsouzený, na němž se vykonává trest odnětí svobody, stižen těžkou nemocí, 

může předseda senátu výkon trestu na potřebnou dobu přerušit; předseda senátu vždy přeruší 

výkon trestu na těhotné ženě nebo matce dítěte mladšího jednoho roku.  

(2) Je-li obava, že odsouzený uprchne, nebo zneužívá-li povoleného přerušení, předseda 

senátu přerušení výkonu trestu odvolá.  

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost.  

 

§ 325 

(1) Je-li odsouzený, na němž se vykonává trest odnětí svobody, stižen těžkou nemocí, 

může předseda senátu výkon trestu na potřebnou dobu přerušit.  

(2) Předseda senátu přeruší výkon trestu odnětí svobody na těhotné ženě 

po dokončení 12. týdne těhotenství a matce pečující o dítě do jednoho roku věku, která 

byla odsouzena za jiný trestný čin než za zvlášť závažný zločin, a to na dobu jednoho 

roku po porodu.  

(3) Výkon trestu odnětí svobody na těhotné ženě a matce pečující o dítě do jednoho 

roku věku, která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, může předseda senátu 

přerušit na dobu jednoho roku po porodu; zároveň může vyslovit nad odsouzenou 

dohled, uložit, aby se ve stanovené části doby, na kterou byl výkon trestu odnětí svobody 

přerušen, zdržovala ve stanovené době v určeném obydlí nebo jeho části, uložit 

přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedla řádný život, 

nebo, jde-li o odsouzenou ve věku blízkém věku mladistvých, uložit v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů též některá z výchovných opatření 

uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek 

stanovených pro mladistvé. Při rozhodování podle věty první předseda senátu zohlední 

nejlepší zájem dítěte, osobu odsouzené, povahu a závažnost činu, za který byla 

odsouzena, a potřebu účinné ochrany společnosti; za tím účelem si vyžádá stanovisko 

ředitele věznice a zprávu probačního úředníka, ke které bude přiložena zpráva orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí.     
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(4) Jestliže bylo podle odstavce 3 rozhodnuto o přerušení výkonu trestu odnětí 

svobody za současného vyslovení dohledu nebo za současného uložení přiměřených 

omezení nebo přiměřených povinností směřujících k tomu, aby odsouzená vedla řádný 

život, použijí se na postup při výkonu dohledu a kontrole chování přiměřeně § 330a 

odst. 1 a § 334b až 334e.  

(5) Je-li obava, že odsouzený uprchne, zneužívá-li povoleného přerušení nebo 

odpadl-li důvod, pro který byl výkon trestu odnětí svobody přerušen, předseda senátu 

přerušení výkonu trestu odvolá. Odvolat přerušení výkonu trestu odnětí svobody podle 

odstavce 3 může předseda senátu i tehdy, nevede-li odsouzená po dobu tohoto přerušení 

řádný život nebo poruší-li omezení či povinnosti uložené jí podle odstavce 3.  

(6) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 je přípustná stížnost, jež má, nejedná-li se 

o stížnost pouze proti výroku o vyslovení dohledu a o uložení přiměřených omezení 

a přiměřených povinností podle odstavce 3, odkladný účinek.   

 

 

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky  

§ 2  

Úkoly Vězeňské služby 

(1) Vězeňská služba 

a) spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem 

stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, 

b) spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence, 

c) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence 

a ve výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné 

výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně 

po ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, 

d) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí 

svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit 

předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění, 

e) provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu 

vazby a při výkonu trestu odnětí svobody, 

f) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva 

a v jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek 

a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství, 

g) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu 

zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, 

h) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody, případně i osob ve výkonu vazby, 

i) vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu 

odnětí svobody na území České republiky, 

j) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, 
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k) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen "příslušníci") a občanských 

zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Akademie Vězeňské služby, a vzdělávání 

osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné 

učiliště, 

l) poskytuje zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu vazby, 

osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, 

příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby 

zabezpečuje zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb, 

m) poskytuje nebo zajišťuje odbornou péči10) osobám s adiktologickou poruchou, které jsou 

ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, 

n) zabezpečuje zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb 

dětem, které má ve výkonu vazby nebo trestu jejich matka u sebe; za tím účelem 

zajišťuje jejich převoz k mimovězeňským poskytovatelům zdravotních služeb, 

n) o) v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem2) objasňuje a prověřuje vlastními 

pověřenými orgány (dále jen „pověřené orgány Vězeňské služby“) trestné činy osob 

ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence; ve spolupráci 

s Generální inspekcí bezpečnostních sborů se podílí na předcházení a odhalování trestné 

činnosti příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců zařazených k výkonu 

práce ve Vězeňské službě spáchané při výkonu služby nebo při plnění pracovních úkolů. 

(2) Vězeňská služba plní i další úkoly podle zvláštních právních předpisů3). 

 

§ 3  

(1) Úkoly stanovené v § 2 zajišťují ve Vězeňské službě vězeňská stráž, justiční stráž, 

správní služba, Akademie Vězeňské služby a pověřené orgány Vězeňské služby. 

(2) Vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu 

zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, eskortuje tyto osoby do výkonu 

ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, 

zajišťuje převoz dětí, které má ve výkonu vazby nebo trestu jejich matka u sebe, 

k mimovězeňským poskytovatelům zdravotních služeb, střeží vazební věznice, věznice, 

ústavy pro výkon zabezpečovací detence a je-li podle odstavce 5 povolána k plnění úkolů 

justiční stráže, střeží budovy soudů, státních zastupitelství a ministerstva. Při této činnosti 

zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. 

(3) Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství 

a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti. Je-li justiční stráž dočasně povolána k plnění 

úkolů vězeňské stráže, střeží vazební věznice a věznice, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu 

vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody a zajišťuje 

převoz dětí, které má ve výkonu vazby nebo trestu jejich matka u sebe, 

k mimovězeňským poskytovatelům zdravotních služeb. Při této činnosti zajišťuje 

stanovený pořádek a kázeň. 

(4) Příslušníci zařazení ve vězeňské stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů 

justiční stráže jen v mimořádných případech, zejména nemůže-li justiční stráž vlastními 

prostředky zajistit výkon služby, a to pouze se souhlasem generálního ředitele. Příslušníci 

zařazení ve vězeňské stráži mohou být rozhodnutím ředitele věznice dočasně pověřeni 

plněním úkolů správní služby, pokud správní služba jí svěřené úkoly nemůže plnit vlastními 

silami. 
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(5) Příslušníci zařazení v justiční stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů 

vězeňské stráže v místech výkonu vazby, výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu trestu 

odnětí svobody jen v mimořádných případech, nemůže-li vězeňská stráž zajistit vlastními 

prostředky pořádek a bezpečnost v těchto místech, a to pouze se souhlasem generálního 

ředitele. 

(6) Správní služba rozhoduje ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů 

a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další 

odbornou činnost. 

(7) Příslušníci zařazení do správní služby mohou být rozhodnutím ředitele věznice 

dočasně pověřeni plněním úkolů vězeňské stráže, pokud vězeňská stráž jí svěřené úkoly 

nemůže vlastními silami plnit. 

(8) Pověřené orgány Vězeňské služby mají postavení policejního orgánu v řízení 

o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, 

spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence2); 

náleží jim též oprávnění používat podpůrné operativně pátrací prostředky podle tohoto 

zákona. 

 

 

Změna zákona o výkonu vazby 

§ 16 

Nákup potravin a věcí osobní potřeby, přijímání balíčků a peněz 

(1) Obviněný má právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby nejméně jednou týdně 

v zaručeném sortimentu, který stanoví vnitřní řád věznice. Nákup se uskutečňuje formou 

bezhotovostní platby. 

(2) Obviněný má právo jedenkrát za 3 měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi 

osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Omezení se nevztahuje na balíčky obsahující oblečení 

zasílané za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk a časopisy a hygienické potřeby 

a na balíčky obsahující věci pro potřeby dítěte, které má ve výkonu vazby jeho matka 

u sebe.  

(3) Balíčky podléhají kontrole orgánů Vězeňské služby. Obviněnému se nepředají věci, 

které odporují účelu vazby, nebo které není dovoleno mít podle řádu výkonu vazby v cele, 

zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané 

věci se odešlou zpět odesilateli na náklady obviněného. Nemá-li obviněný finanční prostředky 

na odeslání nepředaných věcí, odešlou se na náklady věznice a náklady se mu předepíší 

k úhradě. 

(4) Obviněný může přijímat bez omezení peníze, které mu byly do věznice poslány. 

Věznice je povinna zajistit jejich bezpečné převzetí do úschovy a umožnit obviněnému na 

jeho náklady s nimi disponovat. Obviněný nesmí mít u sebe během výkonu vazby finanční 

hotovost. 
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§ 21a 

Povinnost nahradit náklady spojené s výkonem vazby 

(1) Ředitel věznice rozhodne o povinnosti obviněného nahradit náklady spojené 

s výkonem vazby, kterými jsou 

a) náklady na odeslání nepředaných věcí podle § 16 odst. 3, 

b) náklady na zdravotní služby podle § 18 odst. 4 části věty za středníkem a podle § 21 odst. 6 

písm. h) a na regulační poplatky, na regulační poplatky a na zdravotní služby 

podle § 28c odst. 2 větě druhé, 

c) zvýšené náklady na střežení, dopravu a předvedení podle § 18 odst. 8, 

d) náklady na vyšetření ke zjištění, zda obviněný užil návykovou látku, v případě, že se 

prokáže přítomnost návykové látky, podle § 21 odst. 6 písm. f). 

(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 musí být jednotlivé náklady vyčísleny. Proti tomuto 

rozhodnutí může obviněný do 3 dnů od doručení podat stížnost, o které rozhoduje generální 

ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Podání stížnosti 

má odkladný účinek. 

(3) Výkon rozhodnutí, kterým byla obviněnému uložena povinnost nahradit náklady 

podle odstavce 1, se po dobu výkonu vazby provádí srážkami z pracovní odměny, peněz 

uložených ve věznici nebo přikázáním pohledávky. 

 

§ 22 

Kázeňské přestupky, kázeňské tresty a ochranná opatření zabrání věci 

(1) Zaviněné porušení povinností podle § 21 při výkonu vazby je kázeňským přestupkem, 

za nějž může být obviněnému uložen kázeňský trest. Méně závažný kázeňský přestupek lze 

vyřídit napomenutím nebo převedením obviněného z oddělení pro výkon vazby se zmírněným 

režimem do oddělení s běžným režimem. Výkonem kázeňského trestu není dotčena povinnost 

obviněného uhradit případně způsobenou škodu.  

(2) Kázeňskými tresty jsou: 

a) důtka,  

b) pokuta do výše 1000 Kč, 

c) zákaz nákupu potravin a věcí osobní potřeby (s výjimkou hygienických potřeb) až na dobu 

jednoho měsíce, 

d) propadnutí věci,  

e) umístění do samovazby až na 10 dní.  

(3) Uložený kázeňský trest musí být úměrný závažnosti kázeňského přestupku. Není-li 

stanoveno jinak, lze obviněnému za kázeňský přestupek uložit jen jeden kázeňský trest.  

(4) Při výměře pokuty je třeba přihlédnout též k osobním poměrům obviněného. Věznice 

může výkon tohoto kázeňského trestu provést převodem příslušné částky z prostředků, které 

má obviněný ve věznici uloženy. Vlastníkem této částky se stává stát. Uložené prostředky 

obviněného nesmějí klesnout pod 500 Kč.  

(5) Propadnutí věci je možno uložit samostatně nebo vedle jiného kázeňského trestu 

obviněnému, jde-li o věc, která mu náleží a 
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a) kterou použil ke spáchání kázeňského přestupku, nebo  

b) která byla ke spáchání kázeňského přestupku určena, anebo  

c) kterou spácháním kázeňského přestupku získal.  

(6) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze 

kázeňského přestupku. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.  

(7) Samovazbou se rozumí umístění obviněného do zvláštní cely. K uložení tohoto 

kázeňského trestu je nezbytné předchozí posouzení lékaře, že obviněný je zdravotně 

způsobilý podrobit se jeho výkonu. Po dobu umístění v samovazbě nesmí obviněný přijímat 

návštěvy s výjimkou obhájce a advokáta zastupujícího obviněného v jiné věci, nemá právo na 

přijetí balíčku, nákup potravin a věcí osobní potřeby (s výjimkou hygienických potřeb), není 

mu dovoleno čtení časopisů a knih (s výjimkou právnické, vzdělávací nebo náboženské 

literatury), jakož i hraní společenských her a používání vlastního přenosného radiopřijímače 

a televizoru. Obviněný však smí přijímat a odesílat korespondenci a je mu dovoleno čtení 

denního tisku. Doba výkonu kázeňského trestu umístění do samovazby se nezapočítává 

do doby rozhodné pro vznik nároku na přijetí návštěvy.  

(8) Kázeňský trest umístění do samovazby nelze uložit těhotné ženě, ženě, která má 

ve výkonu vazby u sebe dítě, a obviněnému, u něhož by výkonem takového trestu bylo 

ohroženo jeho zdraví.  

(9) Jestliže uložení kázeňského trestu propadnutí věci brání skutečnost, že obviněného 

nelze kázeňsky stíhat, nebo věc nenáleží pachateli přestupku, lze rozhodnout o jejím zabrání, 

vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku, popřípadě jiný obdobný obecný zájem. 

Vlastníkem zabrané věci se stává stát. 

 

HLAVA VII  

Výkon vazby na matkách nezletilých dětí  

§ 28a 

Výkon vazby na matce nezletilých dětí 

(1) U těhotné ženy, u které je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování 

skutečností závažných pro trestní stíhání, je účast otce u porodu možná pouze se 

souhlasem soudce a v přípravném řízení státního zástupce. Je-li těhotná žena umístěna 

v souvislosti s porodem u poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované 

Vězeňskou službou, projedná podmínky účasti otce u porodu Vězeňská služba 

s poskytovatelem zdravotních služeb.  

(1) (2) Obviněná žena, které se během výkonu vazby narodí dítě, může mít toto dítě 

u sebe a starat se o ně, pokud toto dítě nebylo soudem svěřeno do péče jiné osoby. 

(2) (3) O narození dítěte během výkonu vazby obviněné ženy věznice neprodleně 

informuje okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a příslušný orgán sociálně-právní 

ochrany dětí, v jehož obvodu se věznice nachází. 

(3) (4) Na žádost obviněné ženy ve vazbě ředitel věznice rozhodne, že obviněná žena 

může mít u sebe své dítě a starat se o ně zpravidla po dobu do jednoho roku jeho věku, pokud 

toto dítě nebylo soudem svěřeno do péče jiné osoby, popřípadě řízení v této věci před soudem 

neprobíhá, a vyhovění žádosti je ve prospěch dítěte. Před rozhodnutím si ředitel vyžádá 

posouzení ošetřujícího lékaře a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušného podle místa 

dosavadního bydliště nezletilého dítěte poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
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praktické lékařství pro děti a dorost a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušného 

podle místa dosavadního bydliště nezletilého dítěte, zda je takový postup ve prospěch 

dítěte, a psychologický posudek obviněné ženy. 

(4) (5) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle odstavce 3 odstavce 4 může obviněná žena 

podat do 3 dnů od jeho oznámení stížnost. O stížnosti rozhoduje generální ředitel Vězeňské 

služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby. 

(5) (6) Byla-li žádost podle odstavce 3 4 zamítnuta, může ji obviněná žena opakovat 

nejdříve po 14 dnech od právní moci rozhodnutí, pokud důvody, které vedly k zamítnutí 

žádosti, zřejmě pominuly. 

(7) Ředitel věznice může rozhodnout o zrušení povolení mít ve výkonu vazby u sebe 

své dítě a starat se o ně, a to na základě negativního vyjádření ošetřujícího lékaře 

obviněné, poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti 

a dorost, psychologa anebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu pobytu dítěte 

s matkou ve věznici, nebo pokud obviněná spáchá ve věznici trestný čin nebo závažným 

způsobem neplní povinnosti nebo porušuje zákazy stanovené v § 21.  Proti rozhodnutí 

ředitele věznice podle věty první může obviněná žena podat do 3 dnů od jeho oznámení 

stížnost, která nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje bezodkladně generální 

ředitel Vězeňské služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby. 

(6) (7) (8) O rozhodnutí ředitele podle odstavce 3 odstavců 4 a 7 informuje věznice 

neprodleně okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a orgán sociálně-právní ochrany 

dětí, uvedený v odstavcích 2 a 3 3 a 4. 

(7) (8) (9) Věznice umožní příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí12) pravidelně 

sledovat vývoj dítěte, o které obviněná žena ve věznici pečuje. Je-li důvodem vazby obviněné 

ženy obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání3), postupuje 

se podle § 14 odst. 2.  

 

§ 28b 

Práva dítěte, které má matka ve výkonu vazby u sebe  

(1) Dítě může se souhlasem matky přijímat návštěvy blízkých osob, které probíhají 

v čase a rozsahu určeném ředitelem věznice nebo jím pověřeného zaměstnance Vězeňské 

služby. Ředitel věznice může povolit ze závažného důvodu i návštěvu jiné osoby než 

osoby dítěti blízké. Ustanovení § 14 odst. 2 a 8 se použije přiměřeně.  

(2) Na poskytování duchovních a sociálních služeb dítěti se přiměřeně použije § 15. 

  

§ 28c 

Péče o zdraví dítěte, které má matka ve výkonu vazby u sebe  

(1) Dítě má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek stanovených 

zákonem upravujícím zdravotní služby a podmínky jejich poskytování.  

(2) Náklady na zdravotní služby související s péčí o zdraví dítěte, které má matka 

ve výkonu vazby u sebe a které není pojištěncem podle zákona upravujícího veřejné 

zdravotní pojištění, hradí z vlastních prostředků matka. Nemůže-li tyto náklady hradit 

z vlastních prostředků uložených ve věznici, hradí je v rozsahu nákladů souvisejících 

s poskytnutím neodkladné a akutní zdravotní péče a u cizinců v rozsahu nákladů podle 
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zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky Vězeňská služba 

z prostředků státního rozpočtu, pokud úhrada nákladů není zajištěna jinak. 

 

 

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 

§ 17 

(1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb pojištěncům 

uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny, 

zřízené podle jiného právního předpisu28), smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě 

hrazených služeb. Smlouvy podle věty první včetně jejich změn a dodatků, které se týkají 

způsobu úhrady, výše úhrady a regulačních omezení úhrady, vždy obsahují určení období, 

pro které se způsob úhrady, výše úhrady a regulační omezení úhrady sjednané v takové 

smlouvě použijí. Dojde-li mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k dohodě o způsobu 

a výši úhrady hrazených služeb a regulačních omezení až v průběhu kalendářního roku, 

na který mají být dohodnuty, mohou se poskytovatel a zdravotní pojišťovna dohodnout, že se 

tato dohoda vztahuje na stanovení způsobu a výše úhrady hrazených služeb a regulačních 

omezení pro celý tento kalendářní rok či jeho část. Smlouvu o poskytování a úhradě 

hrazených služeb lze uzavřít pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn 

poskytovat. Součástí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle věty první, 

včetně jejích změn a dodatků, které se týkají rozsahu hrazených služeb, na něž je smlouva 

uzavřena, je vždy výčet zdravotních výkonů ze seznamu zdravotních výkonů vydaného 

vyhláškou podle odstavce 4, které tato smlouva zahrnuje. Smlouvy se nevyžadují při 

poskytování 

a) neodkladné péče pojištěnci, 

b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo 

výkonu zabezpečovací detence poskytovatelem určeným Vězeňskou službou, 

c) zdravotních služeb pojištěncům, kteří jsou dětmi, které má matka u sebe ve výkonu 

vazby nebo trestu odnětí svobody, poskytovatelem určeným Vězeňskou službou, 

c) d) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení nařízeného soudem, 

jde-li o zdravotní služby poskytované v souvislosti s onemocněním, pro které je pojištěnec 

povinen se léčení podrobit. 

(2) Smlouva podle odstavce 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem se 

řídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů 

zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních poskytovatelů 

zastupovaných svými zájmovými sdruženími. Dohodovací řízení může vyvolat kterákoliv 

z jeho stran nebo Ministerstvo zdravotnictví. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány 

Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními předpisy 

a veřejným zájmem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému 

zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního 

pojištění (dále jen "veřejný zájem"), a poté je vydá jako vyhlášku. Pokud mezi účastníky 

dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do šesti měsíců nebo 

pokud předložená rámcová smlouva odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu, je 

oprávněno učinit rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva obsahuje vždy 

ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 

1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní 

lhůta musí být nejméně šest měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v důsledku 
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závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění smlouvy. Dále rámcová smlouva 

musí obsahovat způsob provádění úhrady poskytovaných hrazených služeb, práva 

a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1, pokud nejsou stanoveny zákonem, obecné 

podmínky kvality a účelnosti poskytování hrazených služeb, podmínky nezbytné pro plnění 

smlouvy podle odstavce 1, kontrolní mechanismus kvality poskytovaných hrazených služeb 

a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných 

ke kontrole plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, způsob a důvody 

ukončení smlouvy podle odstavce 1, ustanovení o rozhodčím řízení. 

(3) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby jsou povinni 

ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazené služby 

poskytli. 

(4) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby při vykazování zdravotních 

výkonů používají seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich 

vykazování a zdravotní pojišťovna tento způsob vykazování akceptuje, nedohodnou-li si se 

zdravotní pojišťovnou jiný způsob vykazování. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou 

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování. 

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb 

a regulační omezení se vždy na následující kalendářní rok dohodnou v dohodovacím řízení 

zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven 

a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. 

Svolavatelem dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví. Dojde-li k dohodě, posoudí 

její obsah Ministerstvo zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným 

zájmem. Je-li dohoda v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji Ministerstvo 

zdravotnictví jako vyhlášku. Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 30. 6. příslušného 

kalendářního roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu 

s právními předpisy nebo veřejným zájmem, stanoví hodnotu bodu, výši úhrad hrazených 

služeb, výši záloh na úhradu hrazených služeb a regulační omezení na následující kalendářní 

rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v termínu do 31. října kalendářního roku. Vyhláška 

podle věty čtvrté a páté se použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna za podmínky 

dodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, 

výši úhrady a regulačních omezeních jinak. 

(6) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů 

lékárenské péče, léčivé přípravky paušální částkou, jejíž výše se sjedná ve smlouvě podle 

odstavce 1. Nad rámec sjednané paušální částky příslušná zdravotní pojišťovna uhradí, 

ve výši stanovené Ústavem, poskytovatelům poskytujícím ambulantní zdravotní péči, léčivé 

přípravky, u nichž rozhodne Ústav o takovém způsobu úhrady. Ve smlouvě může zdravotní 

pojišťovna sjednat jiný způsob úhrady léčivých přípravků při poskytování ústavní péče, 

u kterých sjednala výši a podmínky úhrady s držitelem rozhodnutí o registraci nebo 

s výrobcem. 

(7) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě: 

a) lékařského předpisu vystaveného smluvním poskytovatelem, lékařem poskytujícím 

neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby v zařízení 

sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, manželovi, svým 

rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje 

Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař 

uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou 
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1. poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to i tehdy, 

nemá-li s poskytovatelem lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1, 

2. jiným osobám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji zdravotnických 

prostředků (dále jen "smluvní výdejci"), pouze individuálně zhotovované zdravotnické 

prostředky, zdravotnické prostředky ortopedicko protetické, zdravotnické prostředky pro 

přístrojovou lymfodrenáž, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility, 

zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou sluchu, zdravotnické prostředky 

kompenzační pro zrakově postižené, zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro 

aplikaci enterální výživy a opravy a úpravy těchto zdravotnických prostředků podle přílohy 

č. 3 k tomuto zákonu, 

3. očním optikám pouze zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou zraku podle přílohy 

č. 3 k tomuto zákonu,  

b) předloženého účtu smluvním poskytovatelům 

1. stomatologické protetické náhrady a léčebné rehabilitační pomůcky, 

2. ortodontické aparáty, 

c) předloženého účtu smluvním poskytovatelům nebo jiným smluvním subjektům servisní 

zásahy na poskytnuté zdravotnické prostředky, 

d) smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona 

o léčivech, léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle 

antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví, 

e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem 

osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu 

těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy. 

(8) Došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních 

služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

podle zákona o zdravotních službách60), na jinou osobu, které bylo v návaznosti na to uděleno 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba zdravotní služby 

na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb 

po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách61) nebo následně jí 

uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavře zdravotní pojišťovna s touto 

osobou na její žádost smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu 

jako s původním poskytovatelem, a to do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní 

pojišťovně; smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna uzavřít v případě, že původnímu 

poskytovateli smlouvu vypověděla. Žádost může osoba uvedená ve větě první podat 

nejpozději do 30 dnů ode dne udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li 

o osobu, na niž byla převedena majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních 

služeb, nebo do 30 dnů ode dne udělení osvědčení o splnění podmínek pro pokračování 

v poskytování zdravotních služeb, jde-li o osobu, která pokračuje v poskytování zdravotních 

služeb po zemřelém poskytovateli. Do doby uzavření smlouvy o poskytování a úhradě 

hrazených služeb má osoba uvedená ve větě první právo na úhradu poskytnutých hrazených 

služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené 

mezi původním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, nejdéle však po dobu 210 dnů ode 

dne převodu majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb nebo ode 

dne, od kterého pokračuje v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého 

poskytovatele. 
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(9) Zdravotní pojišťovna zveřejní smlouvu podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. a) bodů 2 

a 3 a písm. d) způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření 

takové smlouvy. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě zveřejní zdravotní pojišťovna každý 

dodatek nebo změnu smlouvy podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d), 

z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli za poskytnuté hrazené služby 

nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb (dále jen „dodatek“). Smlouva podle odstavce 1 

a odstavce 7 písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d) nebo dodatek nabývají účinnosti dnem zveřejnění 

podle věty první. Pokud se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu 

nebo výši úhrady, než je pro daný kalendářní rok stanoveno vyhláškou podle odstavce 5, 

zveřejní tuto skutečnost při zveřejnění smlouvy podle věty první. Zdravotní pojišťovna 

nezveřejní informace a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů. 

Zdravotní pojišťovna dále nezveřejní smlouvu, informace a údaje, které se týkají 

poskytovatele, který je zároveň zpravodajskou službou. 

 

 

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

§ 7 

Umísťování odsouzených 

Odděleně se umísťují odsouzení muži od odsouzených žen, odsouzené ženy, které mají 

ve výkonu trestu u sebe dítě, odsouzení s infekčním onemocněním nebo u nichž je podezření 

na infekční onemocnění a dále zpravidla odsouzení, kteří jsou: 

a) mladiství od dospělých, 

b) recidivisté od odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé, 

b) opakovaně ve výkonu trestu od odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé; 

k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu se nepřihlíží, 

c) odsouzeni za úmyslně spáchané trestné činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti, 

d) trvale pracovně nezařaditelní, 

e) osobami s poruchami duševními a poruchami chování, 

f) osobami s uloženým ochranným léčením a zabezpečovací detencí a 

g) velmi nebezpeční podle § 72a. 

 

§ 24  

Přijetí balíčku 

(1) Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi 

osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Právo na přijetí balíčku vzniká a lhůta podle věty první 

počíná dnem nástupu do výkonu trestu nebo dnem převedení z výkonu vazby. 

(2) Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců Vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají 

věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, 

kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Věci, které nemohou být 

předány odsouzenému a se kterými není třeba naložit podle právních předpisů jiným 

způsobem, se odešlou na náklady odsouzeného zpět odesílateli, kromě potravin s krátkodobou 

trvanlivostí nebo prošlou lhůtou spotřeby, které se zlikvidují. 
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(3) Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro 

vzdělávání nebo zájmovou činnost a na balíčky obsahující věci pro potřeby dítěte, které 

má ve výkonu trestu jeho matka u sebe, se nevztahují omezení uvedená v odstavci 1. 

(4) Balíček, na jehož přijetí nemá odsouzený právo nebo jehož přijetí odsouzený odmítl, 

odešle věznice na náklady odsouzeného odesílateli. 

(5) Nemá-li odsouzený finanční prostředky na odeslání nepředaných věcí nebo balíčku 

odesílateli, odešlou se na náklady věznice a vynaložené náklady se předepíší odsouzenému 

k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody. 

 

§ 27 

Omezení a zbavení některých práv a svobod 

(1) Po dobu výkonu trestu jsou odsouzení povinni podrobit se omezením některých práv 

a svobod, jejichž výkon by byl v rozporu s účelem výkonu trestu nebo která nemohou být 

vzhledem k výkonu trestu uplatněna.  

(2) Z důvodů uvedených v odstavci 1 jsou omezena práva a svobody na nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí, svobodu pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství 

a tajemství jiných písemností, záznamů a zpráv a právo svobodné volby povolání.  

(3) Po dobu výkonu trestu odsouzeným nepřísluší právo na stávku, výkon práva 

sdružovat se ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích, zakládat odborové organizace 

a výkon práva sdružovat se v nich, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, 

právo svobodné volby poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení pro sebe 

a dítě, které má matka ve výkonu trestu odnětí svobody u sebe. Odsouzení nemohou 

ve výkonu trestu zakládat politické strany nebo politická hnutí, vykonávat právo sdružovat se 

v nich a nemohou vykonávat volené a jiné veřejné funkce.  

(4) O omezeních, jež budou uplatněna vůči odsouzenému ve výkonu trestu, proti němuž 

je vedeno trestní stíhání, a jsou-li splněny důvody vazby, rozhoduje soud podle zvláštního 

zákona. 

 

§ 36 

Povinnost nahradit další náklady spojené s výkonem trestu 

(1) Ředitel věznice rozhodne o povinnosti odsouzeného nahradit další náklady spojené 

s výkonem trestu, kterými jsou 

a) náklady na odeslání nepředaných věcí nebo balíčku podle § 24 odst. 5, 

b) náklady na zdravotní služby podle § 28 odst. 2 písm. k) a na regulační poplatky, 

na regulační poplatky a na zdravotní služby podle § 67b odst. 2 věty druhé, 

c) náklady na vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, v případě, že se prokáže 

přítomnost 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 střežení a náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení 

poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou, jestliže 

odsouzený 
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a) si úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně umožnil způsobit mu újmu na zdraví anebo se 

opakovaně dopustil porušování léčebného režimu, 

b) zneužil poskytnutí zdravotních služeb předstíráním poruchy zdraví, nebo 

c) se z vlastního rozhodnutí nepodrobil poskytnuté zdravotní službě, k níž dal předchozí 

souhlas nebo o kterou požádal. 

(3) V rozhodnutí podle odstavce 1 musí být jednotlivé náklady vyčísleny. Proti tomuto 

rozhodnutí může odsouzený do 3 dnů od oznámení podat stížnost, o níž rozhoduje generální 

ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Podání stížnosti 

má odkladný účinek. 

(4) Výkon rozhodnutí podle odstavce 1 se po dobu výkonu trestu provádí srážkami 

z pracovní odměny, peněz uložených ve věznici nebo přikázáním pohledávky. 

(5) Podle odstavce 4 se postupuje i při náhradě neuhrazených nákladů spojených 

s výkonem vazby předcházející tomuto výkonu trestu. 

(6) Pro náhradu nákladů podle odstavců 1 a 5 se obdobně použijí ustanovení § 35 odst. 3 

až 5. 

 

§ 66 

Kázeňské tresty ukládané odsouzeným ženám 

Těhotné ženě a ženě, u níž od porodu dítěte neuplynula doba delší než 6 měsíců která má 

ve výkonu trestu u sebe dítě, lze uložit za kázeňský přestupek jen některý z těchto 

kázeňských trestů: 

a) důtku,  

b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců, 

c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce, 

d) pokutu až do výše 5 000 Kč,  

b) e) propadnutí věci,  

c) f) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.  

 

§ 67 

Výkon trestu u matek nezletilých dětí 

(1) Na účast otce u porodu se použije přiměřeně § 19 odst. 2 věta třetí. 

(1) (2) V případech hodných zvláštního zřetele, jestliže takový postup umožňují 

podmínky ve věznici a osobnostní předpoklady odsouzené ženy, může být odsouzené ženě 

na její žádost povoleno, aby ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své dítě zpravidla 

do 3 let jeho věku, pokud takové dítě nebylo soudem svěřeno do výchovy jiné osoby. 

Před rozhodnutím si ředitel věznice vyžádá posouzení lékaře a klinického psychologa 

a orgánu sociálněprávní ochrany dětí, zda je takový postup ve prospěch dítěte poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a orgánu sociálněprávní 

ochrany dětí, zda je takový postup ve prospěch dítěte, a psychologický posudek 

odsouzené ženy. 
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(2) (3) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle odstavce 1 2 může odsouzená žena podat 

do 3 dnů od jeho oznámení stížnost, jež má odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje generální 

ředitel Vězeňské služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec Vězeňské služby. 

(3) (4) Byla-li žádost podle odstavce 1 2 zamítnuta, může ji odsouzená žena opakovat 

nejdříve po 3 měsících od právní moci rozhodnutí. 

(4) (5) Věznice umožní příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany dětí pravidelně 

sledovat vývoj dítěte, o které odsouzená žena pečuje ve věznici. 

(5) (6) Základem programu zacházení je u matky, které bylo povoleno mít u sebe a starat 

se o své dítě, celodenní péče o dítě. 

(6) (7) Ředitel věznice může rozhodnout o zrušení povolení mít ve výkonu trestu u sebe 

své dítě a starat se o ně, a to na základě negativního vyjádření lékaře nebo klinického 

psychologa anebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu pobytu dítěte s matkou 

ve věznici ošetřujícího lékaře odsouzené, poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, psychologa anebo orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí k dalšímu pobytu dítěte s matkou ve věznici, nebo pokud odsouzená neplní program 

zacházení, spáchá ve věznici trestný čin nebo závažným způsobem neplní povinnosti 

nebo porušuje zákazy stanovené v § 28. O tomto rozhodnutí ředitele informuje věznice 

neprodleně okresní soud a orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jejichž obvodu se věznice 

nachází.  

(7) (8) Proti rozhodnutí ředitele věznice podle odstavce 6 7 může odsouzená žena podat 

do 3 dnů od jeho oznámení stížnost, která nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje 

bezodkladně generální ředitel Vězeňské služby nebo k tomu zmocněný zaměstnanec 

Vězeňské služby. 

 

§ 67a 

Práva dítěte, které má matka ve výkonu trestu u sebe 

(1) Dítě může se souhlasem matky přijímat návštěvy blízkých osob, které probíhají 

v čase a rozsahu určeném ředitelem věznice nebo jím pověřeného zaměstnance Vězeňské 

služby. Ředitel věznice může povolit ze závažného důvodu i návštěvu jiné osoby než 

osoby dítěti blízké. Ustanovení § 19 odst. 2 a 7 až 9 se použije přiměřeně. 

(2) Na poskytování duchovních a sociálních služeb dítěti se přiměřeně použije § 20. 

  

§ 67b 

Péče o zdraví dítěte, které má matka ve výkonu trestu u sebe  

(1) Dítě má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek stanovených 

zákonem upravujícím zdravotní služby a podmínky jejich poskytování.  

(2) Náklady na zdravotní služby související s péčí o zdraví dítěte, které má matka 

ve výkonu trestu u sebe a které není pojištěncem podle zákona upravujícího veřejné 

zdravotní pojištění, hradí z vlastních prostředků matka. Nemůže-li tyto náklady hradit 

z vlastních prostředků uložených ve věznici, hradí je v rozsahu nákladů souvisejících 

s poskytnutím neodkladné a akutní zdravotní péče a u cizinců v rozsahu nákladů podle 

zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky Vězeňská služba 

z prostředků státního rozpočtu, pokud úhrada nákladů není zajištěna jinak.  
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Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

 

§ 176 

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince 

(1) Cizinci se po dobu zajištění na území poskytnou zdravotní služby 

a) neodkladná péče při stavech, které 

1. bezprostředně ohrožují život, 

2. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí, 

3. způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotních služeb trvalé chorobné změny, 

4. působí náhlé utrpení a bolest, 

5. způsobují změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samého nebo jeho okolí, 

nebo 

6. se týkají těhotenství a porodu, s výjimkou umělého přerušení těhotenství na žádost 

cizince, 

b) v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou 

veřejného zdraví. 

(2) Náklady na zdravotní služby poskytnuté podle odstavce 1 nebo podle § 134 odst. 2 

hradí stát, a to i tehdy, pokud bylo zajištění přerušeno. 

(3) Nelze-li zdravotní služby poskytnout v zařízení, zajistí ministerstvo poskytnutí těchto 

služeb u poskytovatele zdravotních služeb mimo zařízení. 

(4) Způsobil-li si cizinec v době zajištění újmu na zdraví svévolně, má povinnost uhradit 

náklady léčení, včetně skutečně vynaložených nákladů na ostrahu a dopravu k poskytovateli 

zdravotních služeb a zpět. 

(5) V případě, kdy náklady poskytnutých zdravotních služeb hradí stát a nejedná se 

o žadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajišťuje úhradu nákladů 

a) ministerstvo za cizince zajištěného v zařízení, 

b) policie v ostatních případech. 

(6) Zdravotní služby se cizinci ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu 

trestu odnětí svobody nebo cizinci, který je dítětem, které má ve věznici u sebe jeho 

matka, poskytují v rozsahu uvedeném v odstavci 1 a v § 134 odst. 2. Náklady za poskytnuté 

zdravotní služby podle věty první, které nejsou hrazeny podle zvláštního právního předpisu 

nebo mezinárodní smlouvy, hradí stát. Zdravotní služby poskytnuté cizinci na jeho žádost nad 

rámec vymezený ve větě první hradí cizinec z vlastních prostředků. 

*****  

 

Změna zákona o Probační a mediační službě  

§ 2 

(1) Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování a vykonávání dohledu 

nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným (dále jen "obviněný"), kontrola výkonu 
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trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování 

chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody,, kontrola výkonu omezení a povinností uložených obviněnému a dále 

individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem 

nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních 

i společenských vztahů. 

(2) Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem 

řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu 

vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem 

obviněného a poškozeného. 

 

§ 4 

Činnost Probační a mediační služby 

(1) Probační a mediační služba vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být 

ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo aby 

mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, aby výkon trestu odnětí 

svobody uloženého za zvlášť závažný zločin mohl být těhotné ženě nebo matce pečující 

o dítě do jednoho roku věku odložen nebo přerušen anebo vazba byla nahrazena jiným 

opatřením. Za tím účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje 

a kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém žije 

a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život.  

(2) Probační a mediační činnost podle odstavce 1 spočívá zejména 

a) v obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí, 

b) ve vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, nebo pro 

schválení narovnání, zejména projednání a uzavření dohody mezi obviněným 

a poškozeným o náhradě škody nebo o vydání bezdůvodného obohacení, nebo dohody 

o narovnání, případně podmínek pro další takové procesní postupy či tresty nespojené 

s odnětím svobody, 

c) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy bylo rozhodnuto 

o nahrazení vazby probačním dohledem, 

d) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy byl dohled uložen, 

ve sledování a kontrole obviněného v průběhu zkušební doby, v kontrole výkonu dalších 

trestů nespojených s odnětím svobody, včetně trestu obecně prospěšných prací, 

ve sledování výkonu ochranných opatření,  

d) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy byl dohled 

uložen, v provádění kontroly ve stanoveném rozsahu nad dodržováním podmínek, 

omezení, povinností a opatření uložených obviněnému, pokud nebyl dohled uložen, 

nebo při nahrazení vazby jiným opatřením anebo při odložení nebo přerušení výkonu 

trestu odnětí svobody, a v kontrole výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, 

e) ve sledování a kontrole chování odsouzeného v průběhu zkušební doby v případech, kdy 

bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody. 

(3) Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování následků trestného 

činu poškozeným a dalším osobám dotčeným trestným činem. 
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(4) Probační a mediační služba věnuje zvláštní péči mladistvým obviněným a obviněným 

ve věku blízkém věku mladistvých, přispívá k ochraně práv osob poškozených trestnou 

činností a ke koordinaci sociálních a terapeutických programů práce s obviněnými, zejména 

jde-li o mladistvé a uživatele omamných a psychotropních látek.  

(5) Probační a mediační služba se podílí na prevenci trestné činnosti. 

(6) Úkony probace a mediace, pokud nejsou tímto nebo zvláštním zákonem svěřeny 

do výlučné působnosti Probační a mediační služby, mohou vykonávat nebo se na nich podílet 

i jiné osoby. 

(7) Probační a mediační služba provádí v rámci své působnosti úkony na pokyn orgánů 

činných v trestním řízení a ve vhodných případech v oblasti mediace i bez takového pokynu 

zejména z podnětu obviněného a poškozeného; v těchto případech o tom neprodleně 

informuje příslušný orgán činný v trestním řízení, který může rozhodnout, že věc se k mediaci 

nepředává a mediace proto dále prováděna nebude.  

(8) V souvislosti s úkony probace a mediace je Probační a mediační služba oprávněna 

opatřovat informace a poznatky o osobě obviněného nebo o stanoviscích poškozeného 

významných pro rozhodnutí soudu či státního zástupce.  

(9) Policejní orgán a státní zástupce vyrozumívá středisko o věcech vhodných k mediaci; 

zejména v trestních věcech mladistvých postupuje tak, aby mediace byla využita od počátku 

trestního stíhání nebo místo něj. 

 

§ 7 

(1) Úředník Probační a mediační služby je při výkonu své funkce povinen řídit se zákony, 

jinými právními předpisy a pokyny předsedy senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení 

státního zástupce, které však nesmí směřovat ke způsobu a výsledku prováděné mediace. 

Přitom musí postupovat odpovědně, respektovat a chránit lidská práva a svobody, důstojnost 

člověka a vyvarovat se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu trestního řízení nebo 

vzbuzovalo pochybnosti o jeho objektivitě a nestrannosti. Při nedodržení těchto povinností 

může předseda senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce věc úředníkovi 

Probační a mediační služby odejmout. 

(2) Úředník Probační a mediační služby je oprávněn zjišťovat stanovisko obviněného 

k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo 

k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody, a pokud jde o schválení narovnání, 

zjišťovat stanovisko obviněného i poškozeného.  

(3) Poruší-li obviněný podmínky, omezení či povinnosti stanovené mu v rámci dohledu, 

nebo omezení či povinnosti uložené mu v rámci některého trestu nespojeného s odnětím 

svobody, podmíněného zastavení trestního stíhání anebo podmíněného propuštění 

prováděného úředníkem Probační a mediační služby, informuje o tom úředník, odložení nebo 

přerušení výkonu trestu odnětí svobody anebo podmíněného propuštění, informuje 

o tom úředník Probační a mediační služby předsedu senátu nebo samosoudce 

a v přípravném řízení státního zástupce. Při méně závažném porušení stanovených podmínek, 

omezení či povinností může úředník Probační a mediační služby upozornit obviněného 

na zjištěné nedostatky a dát mu poučení, že v případě opakování nebo závažnějšího porušení 

stanovených podmínek, omezení či povinností bude o tom informovat předsedu senátu nebo 

samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. 
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(4) Úředník Probační a mediační služby má právo v mezích její působnosti nahlížet 

do trestních spisů vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie České republiky 

a do spisů vedených Vězeňskou službou České republiky, činit si z nich výpisky 

a poznámky a pořizovat si kopie spisů a jejich částí.  

(5) Úředník Probační a mediační služby nesmí v téže věci provádět úkony probace 

a mediace.  

(6) Jednotlivé úkony podle pokynů úředníka Probační a mediační služby provádějí 

a organizačně zabezpečují asistenti střediska, kteří vykonávají i potřebné administrativní 

práce. Pokud asistenti vykonávají jednotlivé úkony podle pokynů úředníka, platí pro ně 

obdobně odstavce 1 až 5. 

 

 

Změna trestního zákoníku 

§ 49 

Pojem a účel dohledu 

(1) Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační 

a mediační služby (dále jen „probační úředník“), spolupráce při vytváření a realizaci 

probačního plánu dohledu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených 

pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona.  

(2) Účelem dohledu je  

a) sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana společnosti a snížení 

možnosti opakování trestné činnosti,  

b) odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život. 

(3) Dohled nad pachatelem provádí probační úředník. 

 

 

Změna zákona o zdravotních službách 

§ 29 

(1) Volba poskytovatele a zdravotnického zařízení v případě nezletilých pacientů 

a) umístěných do dětských domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy, do zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové 

služby, byla-li soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo dětí 

svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 

soudu náleží statutárnímu orgánu tohoto zařízení, 

b) svěřených do pěstounské péče nebo do výchovy jiných osob náleží pěstounovi nebo jiné 

osobě, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen 

(dále jen „pěstoun nebo jiná pečující osoba“). , 

c) umístěných společně s matkou ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody náleží 

Vězeňské službě. 

(2) Možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje na 
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a) zdravotnickou záchrannou službu a poskytovatele, ke kterému poskytovatel zdravotnické 

záchranné služby pacienta převáží, 

b) pracovnělékařské služby, 

c) nařízenou izolaci, karanténu nebo ochranné léčení, 

d) osoby umístěné v policejních celách zřízených u útvarů Policie České republiky; tyto osoby 

si mohou na své vlastní náklady přizvat k poskytnutí zdravotních služeb zvoleného 

zdravotnického pracovníka, 

e) osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, v zařízení pro 

zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku, 

f) osoby, jejichž zdravotní stav je posuzován pro účely poskytování služeb v oblasti 

zaměstnanosti19) a pro účely sociálního zabezpečení20), 

g) vojáky v činné službě a vojáky v záloze zařazené v aktivní záloze za podmínek 

stanovených zákonem o vojácích z povolání, 

h) případy, kdy jiný právní předpis stanoví posuzujícího poskytovatele, nebo jde-li o určení 

poskytovatele osobou k tomu oprávněnou na základě jiného právního předpisu, 

i) záchytnou službu. 
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