Pozměňovací návrh
poslance Petra Sadovského
k sněmovnímu tisku č. 624
(zřizování specializovaných oddílů věznic)
1. V části páté se před novelizační bod 1 vkládá nový novelizační bod A, který zní:
„A. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
,,(2) Odsouzení uvedení v § 67, 69 a 70 a příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci
z povolání a strážníci obecní policie, byť jejich služební nebo obdobný poměr již netrvá,
vykonávají na základě doporučení odborných zaměstnanců trest ve specializovaných oddílech
věznic zřízených generálním ředitelem Vězeňské služby.
(3) Na žádost odsouzeného může být trest vykonáván ve specializovaném oddílu věznice,
který zřizuje pro jinou skupinu odsouzených než uvedenou v odstavci 2 se souhlasem ministra
generální ředitel Vězeňské služby.“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
2. V části páté se za dosavadní novelizační bod 1 vkládá nový novelizační bod A, který zní:
„A. V § 58 se odstavec 3 zrušuje.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
Odůvodnění
Navrhovaný pozměňovací návrh přináší změny týkající se zřizování specializovaných oddílů
věznic.
Dosavadní právní úprava obsažená v zákonu č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVTOS“),
počítá se zřizováním těchto specializovaných oddílů:
- podle § 58 odst. 3 ve spojení s § 67 ZVTOS – specializovaný oddíl pro matky nezletilých
dětí,
- podle § 58 odst. 3 ve spojení s § 69 ZVTOS – specializovaný oddíl pro odsouzené trvale
pracovně nezařaditelné (jedná se o osobu starší 65 let, pokud nepožádá o zařazení do práce,
osobu uznanou invalidní ve třetím stupni, ledaže sama požádá o zařazení do práce a její
pracovní schopnost takovéto zařazení připouští, a osobu, jejíž zdravotní stav neumožňuje
trvalé pracovní zařazení),
- podle § 58 odst. 3 ve spojení s § 70 ZVTOS – specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou
duševní a poruchou chování, s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním
návykových látek a pro odsouzené s mentální retardací, a
- podle § 58 odst. 3 ZVTOS – specializované oddíly pro příslušníky bezpečnostních sborů,
vojáky z povolání a strážníky obecní policie, byť jejich služební nebo obdobný poměr již
netrvá.
ZVTOS přitom výslovně neřeší, kdo tyto specializované oddíly zřizuje – toto je upraveno pouze
na úrovni vyhlášky, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, a to pouze ve vztahu
k odsouzeným trvale pracovně nezařaditelným a k odsouzeným s poruchami duševními
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a s poruchami chování (viz § 92 a § 94 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu
trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů), přičemž tyto oddíly zřizuje generální
ředitel Vězeňské služby. Stanoví se proto najisto, že kompetenci zřídit ve věznici
specializované oddíly pro tyto v zákoně stanovené skupiny odsouzených má generální ředitel
Vězeňské služby. Toto se uplatní i při zřizování specializovaných oddílů, které jsou zřizovány
pouze pro část takto zákonem určené skupiny (např. oddíl specializovaný pro výkon trestu
odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním alkoholu a patologickým
hráčstvím, oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací, apod.).
S ohledem na potřebu individuálního přístupu k odsouzeným v praxi vyvstává potřeba
vytvoření i jiných specializovaných oddílů pro další skupiny odsouzených, ty však nejsou dnes
zákonem předvídány. Další změna se tak týká možnosti zřizovat i jiné než zákonem předvídané
specializované oddíly, jejichž účelem může být např. speciální intenzivní příprava odsouzených
na vedení soběstačného života v souladu se zákonem nebo které budou reagovat na aktuální
potřeby v oblasti vězeňství (viz např. odsouzení, kteří jsou dnes zařazeni v tzv. otevřené
věznici). Vzhledem k tomu, že tyto skupiny odsouzených nejsou vymezeny zákonem,
podmiňuje se vznik specializovaných oddílů, do nichž jsou tito odsouzení zařazeni,
(předchozím) souhlasem ministra spravedlnosti, který především může posoudit potřebnost
existence těchto specializovaných oddílů v kontextu celkové trestní politiky, jejíž
neoddiskutovatelnou součástí je i vězeňství. Z totožných důvodů je zařazení do těchto zákonem
nepředvídaných specializovaných oddílů vázáno na žádost samotných odsouzených, kteří tím
projevují svůj souhlas s umístěním do takového specializovaného oddílu. Součástí nařízení
generálního ředitele Vězeňské služby, kterým zřizuje specializovaný oddíl, musí být i přesné
vymezení skupin odsouzených (kritérií), kteří mohou být do tohoto specializovaného oddílu
zařazeni. Odsouzení, kteří takto stanovená kritéria nesplňují, nemohou být do tohoto
specializovaného oddílu zařazeni.
Platné znění zákona o výkonu trestu odnětí svobody s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění
§7
Umísťování odsouzených
(1) 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) 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, poruchami chování,
f) osobami s uloženým ochranným léčením a zabezpečovací detencí a
g) velmi nebezpeční podle § 72a.
(2) Odsouzení uvedení v § 67, 69 a 70 a příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci
z povolání a strážníci obecní policie, byť jejich služební nebo obdobný poměr již netrvá,
vykonávají na základě doporučení odborných zaměstnanců trest ve specializovaných
oddílech věznic zřízených generálním ředitelem Vězeňské služby.
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(3) Na žádost odsouzeného může být trest vykonáván ve specializovaném oddílu
věznice, který zřizuje pro jinou skupinu odsouzených než uvedenou v odstavci 2
se souhlasem ministra generální ředitel Vězeňské služby.
§ 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 specializované
oddíly. Totéž platí pro příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky z povolání a strážníky obecní
policie, byť jejich služební nebo obdobný poměr již netrvá.
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