Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 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. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 588)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 250
z 71. schůze konané dne 2. září 2016 (tisk 588/4)

A.1.

V názvu zákona se slova „zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších
předpisů“ nahrazují slovy „další související zákony“.

A.2.

V části druhé bodě 1, § 4 odst. 1 se slova „nejsou zaměstnáni ve věznici“ nahrazují slovy
„zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým
nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří se mohou spolupodílet na naplňování
účelu trestu nebo kteří se mohou podílet na zajištění začlenění odsouzeného po výkonu trestu
do společnosti nebo na zajištění jeho léčby“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Členem
poradní komise nemůže být zaměstnanec Vězeňské služby.“.

A.3.

V části druhé bodě 1, § 4 odst. 6 se číslo „30“ nahrazuje číslem „31“.

A.4.

V části druhé úvodní věta bodu 4 zní: „Za § 12 se vkládají nové § 12a a 12b, které včetně
nadpisu znějí:“.

A.5.

V části druhé bodě 4 se nad označení § 12a vkládá nadpis, který zní: „Vnitřní členění věznice
s ostrahou“ a nadpis pod označením § 12a se zrušuje.

A.6.

V části druhé bodě 4, § 12a odst. 3 se slovo „druh“ nahrazuje slovem „formu“.

A.7.

V části druhé bodě 4 se v § 12a odstavec 4 zrušuje.

A.8.

V části druhé bodě 4 se za § 12a vkládá nový § 12b, který zní:
„§ 12b

(1) Vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik provede odborná komise, která je složena
z vedoucího oddělení výkonu trestu nebo oddělení výkonu vazby a trestu anebo ředitelem věznice
pověřeného zaměstnance tohoto oddělení, a dále z psychologa, speciálního pedagoga, sociálního
pracovníka, vychovatele a popřípadě dalších zaměstnanců Vězeňské služby určených ředitelem
věznice. Odborná komise toto vyhodnocení včetně doporučení na umístění do některého z oddělení
věznice s ostrahou předá bez zbytečného odkladu řediteli věznice.
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(2) O umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou rozhoduje ředitel věznice, ve které
je odsouzený umístěn. Při svém rozhodování přihlédne k doporučení odborné komise; rozhodne-li
odchylně od jejího doporučení, tento postup odůvodní a o rozhodnutí informuje Ministerstvo
spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). Rozhodnutí je třeba písemně vyhotovit a doručit
odsouzenému.
(3) Odsouzený umístěný do oddělení se středním nebo vysokým stupněm zabezpečení věznice
s ostrahou má právo do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podle odstavce 2 podat návrh na umístění
do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, o čemž musí být poučen. Tento návrh nemá odkladný
účinek.
(4) Návrh podle odstavce 3 se podává u ředitele věznice, který jej spolu s rozhodnutím o umístění
do některého z oddělení věznice s ostrahou, podklady pro vydání tohoto rozhodnutí a dokladem
o doručení tohoto rozhodnutí odsouzenému předloží neprodleně soudu.“.
A.9.

V části druhé se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:

„6.

V § 33 odst. 3 se slova „Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují
slovem „ministerstvo“.“.

Následující body se přečíslují.
A.10. V části třetí bodě 1, § 3a odst. 1 se slova „nejsou zaměstnáni ve věznici“ nahrazují slovy
„zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým
nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří mohou spolupůsobit při výkonu vazby
nebo kteří se mohou podílet na zajištění léčby obviněného“ a na konci odstavce 1 se doplňuje
věta „Členem poradní komise nemůže být zaměstnanec Vězeňské služby.“.
A.11. V části třetí bodě 1, § 3a odst. 6 se číslo „30“ nahrazuje číslem „31“.
A.12. Za část třetí se vkládají nové části čtvrtá a pátá, které včetně nadpisů znějí:
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna trestního řádu
Čl. VI
Za § 324 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona
č. 152/1995 Sb., se vkládá nový § 324a, který včetně nadpisu zní:
„§ 324a
Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice
s ostrahou
(1) O návrhu odsouzeného na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice
s ostrahou podle zákona upravujícího výkon trestu odnětí svobody rozhoduje ve veřejném zasedání
okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává. Nebrání-li tomu důležité důvody,
je třeba o takovém návrhu rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jeho doručení soudu.
(2) Byl-li návrh podle odstavce 1 podán po lhůtě stanovené zákonem upravujícím výkon trestu
odnětí svobody nebo osobou, která k podání návrhu není oprávněna, soud jej zamítne. Toto
rozhodnutí může soud učinit též v neveřejném zasedání.
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(3) Soud na základě návrhu podle odstavce 1 přezkoumá rozhodnutí ředitele věznice o umístění
odsouzeného do některého z oddělení věznice s ostrahou z hlediska jeho zákonnosti a odůvodněnosti.
Shledá-li návrh nedůvodným nebo bylo-li v době od doručení návrhu soudu rozhodnuto o umístění
odsouzeného do jiného oddělení věznice s ostrahou z důvodu změny míry vnějších a vnitřních rizik,
návrh zamítne. Nepostupuje-li soud podle věty druhé, rozhodnutí zruší a je-li vada odstranitelná
ve veřejném zasedání, ve věci sám rozhodne; nelze-li takto postupovat, rozhodnutí zruší a uloží
řediteli věznice, aby o umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou znovu rozhodl.
(4) Ředitel věznice je při novém rozhodování o umístění odsouzeného do některého z oddělení
věznice s ostrahou vázán právním názorem, který ve věci soud vyslovil, a je povinen provést úkony,
jejichž provedení soud nařídil; do vydání nového rozhodnutí nedochází ke změně umístění
odsouzeného.
(5) Rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 se doručuje i řediteli věznice.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. VII
Na konci textu § 4b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění zákona č. 436/2003 Sb. a zákona č. 129/2008 Sb., se doplňují slova „a při rozhodování
o umístění odsouzeného do některého z oddělení věznice s ostrahou“.“.
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část šestá a článek VI se označuje jako článek VIII.

Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení dne 7. září 2016
B.

Poslankyně Gabriela Pecková – SD 4506

V části první, čl. I se doplňuje nový novelizační bod x), který zní:
„x) V § 368 odst. 1 se za slova „braní rukojmí (§ 174)“ vkládají slova „ , pohlavní zneužití (§ 187)“.

V Praze 9. září 2016

Mgr. Marie Benešová
zpravodajka garančního ústavně právního výboru
v z.
JUDr. Jeroným Tejc, v. r.

prof. JUDr. Helena Válková, CSc., v. r.
zpravodajka výboru pro bezpečnost

