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V l á d n í  n á v r h                             

ZÁKON 
ze dne      2020, 

kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací 

detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o výkonu vazby 

Čl. I 
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona 

č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona 
č. 539/2004 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 105/2013 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 203/2019 Sb. a zákona 
č. 165/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 16 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Není-li možné ve věznici uskutečňovat 
návštěvy po dobu delší než jeden měsíc, může ředitel věznice stanovit, že obvinění mají 
právo přijmout více balíčků, než je uvedeno ve větě první, nejvýše však jeden balíček 
za měsíc.“.  

2. V § 26 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Není-li možné ve věznici uskutečňovat 
návštěvy po dobu delší než jeden měsíc, může ředitel věznice stanovit, že mladiství mají 
právo přijmout více balíčků, než je uvedeno ve větě první, nejvýše však jeden balíček 
za měsíc.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody  

Čl. II 
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 165/2020 Sb., se mění takto: 
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1. V § 24 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Není-li možné ve věznici uskutečňovat 
návštěvy po dobu delší než jeden měsíc, může ředitel věznice stanovit, že odsouzení mají 
právo přijmout více balíčků, než je uvedeno ve větě první, nejvýše však jeden balíček 
za měsíc.“. 

2. Na konci § 62 se doplňuje věta „Není-li možné ve věznici uskutečňovat návštěvy po dobu 
delší než jeden měsíc, může ředitel věznice stanovit, že mladiství mají právo přijmout 
více balíčků, než je uvedeno ve větě první, nejvýše však jeden balíček za měsíc.“. 

 
ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence 
Čl. III 

V § 14 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých 
souvisejících zákonů, se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Není-li možné v ústavu 
uskutečňovat návštěvy po dobu delší než jeden měsíc, může ředitel ústavu stanovit, že 
chovanci mají právo přijmout více balíčků, než je uvedeno ve větě první, nejvýše však jeden 
balíček za měsíc.“.  
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ÚČINNOST 

Čl. IV 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
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