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Čl. I
 
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. a zákona č. 218/2003
Sb., se mění takto:
 
10. V § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:
 
"(3) K výkonu duchovní služby v místech, kde se vykonává trest odnětí svobody, jsou oprávněny
pouze ty registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu
tohoto práva podle zvláštního právního předpisu8) (dále jen "církev").
------------------------------------------------------------------
8) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.".
 
11. V § 20 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 8, které znějí:
 
"(4) Církev se může podílet na naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby
zejména
a) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad odsouzených,
b) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k
náboženským úkonům,
c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů,
d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury a zpěvníků,
e) pořádáním přednášek a besed, zejména s etickou tématikou, popřípadě koncertů hudebních skupin
a jednotlivců,
f) při přípravě odsouzených k jejich propuštění,
g) dalšími vhodnými formami přispívajícími k dosažení účelu výkonu trestu.
 
(5) Věznice informuje odsouzené o poskytování duchovní služby ve vnitřním řádu věznice nebo
jiným vhodným způsobem.
 
(6) Odsouzený nesmí být k účasti na bohoslužbách a jiných obřadech nebo k rozhovoru s osobami
pověřenými církví nucen. Požádá-li odsouzený o umožnění návštěvy církví pověřené osoby, je
věznice povinna jí tuto skutečnost neprodleně oznámit.
 
(7) Církví pověřené osoby správa věznice poučí o povinnosti dodržovat právní předpisy pro výkon
trestu a vnitřní řád věznice.
 
(8) Věznice je oprávněna odepřít možnost výkonu duchovní služby osobám, které se dopustily
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů pro výkon trestu nebo vnitřního řádu



věznice.".
 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 9.
 

Čl. III
 
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. a zákona č. 218/2003 Sb., se mění takto:
 
6. V § 15 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:
 
"(2) K výkonu duchovní služby v místech, kde se vykonává vazba, jsou oprávněny pouze ty
registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu tohoto
práva podle zvláštního právního předpisu5a) (dále jen "církev").
------------------------------------------------------------------
5a) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb.".
 
7. V § 15 se doplňují odstavce 3 až 9, které znějí:
 
"(3) Církev se může podílet na poskytování duchovní služby obviněným
a) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k
náboženským úkonům,
b) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad obviněných,
c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů,
d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury a zpěvníků,
e) po dohodě s ředitelem věznice dalšími vhodnými formami přispívajícími k uplatnění práva
obviněného svobodně projevovat své náboženství nebo víru.
 
(4) Při společných formách poskytování duchovní služby musí být dodrženy zásady uvedené v § 7.
K zajištění bezpečnosti osob a pořádku je v těchto případech zpravidla přítomen určený zaměstnanec
Vězeňské služby.
 
(5) Věznice ve vnitřním řádu nebo jiným vhodným způsobem informuje obviněné o poskytování
duchovní služby.
 
(6) Věznice vytváří pro duchovní služby poskytované obviněným vhodné podmínky a podle
konkrétních možností zabezpečuje po dohodě s církví pověřenými osobami vhodné prostory pro
duchovní služby.
 
(7) Církví pověřené osoby správa věznice poučí o povinnosti dodržovat právní předpisy pro výkon
vazby a respektovat vnitřní řád věznice.
 
(8) Věznice je oprávněna odepřít možnost výkonu duchovní služby osobám, které se dopustily
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů pro výkon vazby nebo vnitřního řádu věznice.
 
(9) Obviněný nesmí být k účasti na bohoslužbách a jiných obřadech nebo k rozhovorům s církví
pověřenými osobami nucen. Požádá-li obviněný o umožnění návštěvy církví pověřené osoby, je
věznice povinna jí tuto skutečnost neprodleně oznámit.".
 

ČÁST PÁTÁ



ÚČINNOST
 

Čl.V
 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.
 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

 
 


