VYZNAČENÍ ZMĚN
Platné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 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 dvou typech
věznic, a to
a) ve věznici, nebo
b) ve věznici se zvýšenou ostrahou.
(2) Soud zpravidla zařadí
a) do věznice pachatele, u kterého nejsou splněny podmínky pro zařazení do věznice se
zvýšenou ostrahou,
b) do věznice 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 z vazby nebo
z výkonu trestu.
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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 z věznice se zvýšenou
ostrahou do věznice 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 dosud nevykonal alespoň jednu čtvrtinu 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.
(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; to neplatí pro odsouzeného, kterému byl
uložen trest odnětí svobody na doživotí.
(6) 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.
(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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§ 99
Ochranné léčení
(1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1, nebo
jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na
svobodě je nebezpečný.
(2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže
a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt na
svobodě je nebezpečný, nebo
b) pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem
nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení však neuloží, je-li vzhledem k osobě
pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout.
(3) Ochranné léčení může soud uložit i vedle trestu anebo při upuštění od potrestání.
(4) Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží ochranné léčení ústavní
nebo ambulantní. Byl-li vedle ústavního ochranného léčení uložen trest odnětí svobody,
ochranné léčení se vykonává zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici.
Jestliže ochranné léčení nelze vykonat po nástupu výkonu trestu ve věznici, vykoná se ústavní
ochranné léčení ve zdravotnickém zařízení před nástupem výkonu trestu odnětí svobody,
pokud se tím lépe zajistí splnění účelu léčení, jinak se vykoná ve zdravotnickém zařízení po
výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody. Ambulantní ochranné léčení se vykoná
zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici; jestliže výkon ambulantního
ochranného léčení ve věznici nelze uskutečnit, vykoná se až po výkonu trestu odnětí svobody.
Nepostačí-li délka výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ke splnění účelu ochranného
léčení, soud může rozhodnout o jeho pokračování v zdravotnickém zařízení poskytujícím
ústavní nebo ambulantní péči. Ochranné léčení lze vykonat ve věznici i ve věznici se
zvýšenou ostrahou.
(5) Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní a naopak.
Ústavní ochranné léčení může soud změnit za podmínek § 100 odst. 1 nebo 2 na
zabezpečovací detenci. Bez podmínek § 100 odst. 1 nebo 2 může soud změnit ústavní
ochranné léčení na zabezpečovací detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení
neplní svůj účel nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že
pachatel utekl ze zdravotnického zařízení, užil násilí vůči zaměstnancům zdravotnického
zařízení nebo jiným osobám ve výkonu ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací
nebo léčebné výkony či jinak projevil negativní postoj k ochrannému léčení.
(6) Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však dvě léta;
nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne soud před skončením této doby o jejím
prodloužení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění
z ochranného léčení. Trvání ochranného léčení uloženého podle odstavce 2 písm. b) může být
ukončeno, jakmile se během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu nelze dosáhnout; je-li
nebezpečí, že odsouzený spáchá další trestný čin, soud v rozhodnutí o propuštění z
ochranného léčení uloží odsouzenému dohled nad jeho chováním až na dobu pěti let; na
výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. O propuštění z ochranného léčení
rozhoduje soud.
(7) Od výkonu ochranného léčení soud upustí, pominou-li před jeho započetím
okolnosti, pro něž bylo uloženo.
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Úplné znění zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§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
a) věznice,
b) věznice 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.
§ 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.
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(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.
§ 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.
§ 56
Přerušení výkonu trestu
(1) V případě úspěšného plnění programu zacházení a dosahování účelu výkonu trestu
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.
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(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.
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
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.
§ 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,
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po kterou je přerušen výkon trestu, až o 10 dnů v kalendářním roce k návštěvě dítěte, které se
nachází v péči jiné osoby.
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.
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