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VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu vazby,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31
zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:

Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád
výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.,
vyhlášky č. 377/2004 Sb. a vyhlášky č. 242/2006
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost
a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České repu-
bliky (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím
i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá usta-
novení nestanoví jinak.“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „koordinátor péče o ob-
čany společensky nepřizpůsobené“ nahrazují slovy
„sociální pracovník Vězeňské služby nebo sociální
kurátor“.

3. V § 2 odst. 2 se slova „ , policejní orgán Po-
licie České republiky (dále jen „Policie“), který je ve
věci činný“ nahrazují slovy „a policejní orgán, kteří
jsou činní v řízení, v jehož rámci byl obviněný vzat
do vazby“.

4. V § 5 odst. 1 se slova „ , § 350c nebo § 381
trestního řádu“ nahrazují slovy „nebo § 350c trest-
ního řádu nebo příslušných ustanovení zákona
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest-
ních“.

5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

6. V § 6 odst. 1 se slova „policejní orgán“ na-
hrazují slovy „orgán Policie České republiky (dále
jen „orgán Policie“)“.

7. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Osoba, která osobní prohlídku provádí

nebo je osobní prohlídce přítomna, musí být stej-
ného pohlaví jako obviněný.“.

8. V § 8 odst. 5 a v § 23 odst. 4 se slovo „pre-
ventivní“ zrušuje.

9. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Obvinění, kteří jsou stíháni pro některý
z trestných činů uvedených v § 88 odst. 4 trestního
zákoníku, se umísťují odděleně od ostatních obvině-
ných, nebrání-li tomu zvlášť významná skutečnost,
zejména že ve věznici je pouze jediný obviněný stí-
haný pro takový trestný čin.“.

10. V § 10 odst. 2 se slova „1 písm. d)“ nahra-
zují slovy „2 písm. a)“ a slova „nebo z výkonu tres-
tu“ se nahrazují slovy „ , z výkonu trestu nebo z vý-
konu zabezpečovací detence“.

11. V § 11 odst. 2 se za slovo „lze“ vkládají
slova „na základě doporučení lékaře“.

12. V § 14 odst. 1 a v § 63 odst. 7 se slova
„odst. 1“ zrušují.

13. V § 14 odst. 4 se slova „podle potřeby“ na-
hrazují slovy „v potřebném množství“.

14. V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Cela určená k ubytování pouze jedné osoby nesmí
mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

15. V § 16 odst. 1 se slovo „obhájcům“ nahra-
zuje slovy „jiným orgánům veřejné moci, které ko-
nají úkony v řízení, jež se jich dotýkají, obhájcům,
advokátům, kteří obviněné zastupují v jiné věci,“.

16. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Předvedení obviněného, u něhož je důvo-
dem vazby obava, že bude mařit objasňování skuteč-
ností závažných pro trestní stíhání, k jiným orgánům
veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se ho
dotýkají, nebo k advokátovi, který jej zastupuje v jiné
věci, se uskuteční, pokud s tím orgán činný v trestním
řízení souhlasí.“.
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17. V § 17 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) K policejnímu orgánu se obviněný před-
vede na základě písemné žádosti podepsané nejbliž-
ším oprávněným nadřízeným příslušné osoby slu-
žebně činné v policejním orgánu a opatřené otiskem
kulatého úředního razítka. Má-li být obviněný před-
veden k jinému policejnímu orgánu, je třeba k žádosti
přiložit písemný souhlas policejního orgánu, který je
činný v trestním řízení, v jehož rámci byl obviněný
vzat do vazby.

(3) Při předvádění obviněného k advokátovi,
který obviněného zastupuje v jiné věci, se přiměřeně
použije odstavec 1.“.

18. V § 19 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Jde-li o předání na dobu nepřevyšující 24 hodiny,
musí být žádost schválena ředitelem příslušného
útvaru Policie České republiky, který činí úkony
trestního stíhání obviněného, v jehož rámci byl ob-
viněný vzat do vazby, vedoucím územního odboru
příslušného krajského ředitelství Policie České repu-
bliky, ředitelem Úřadu služby kriminální policie
a vyšetřování Policejního prezidia Policie České re-
publiky nebo vedoucím oddělení Generální inspekce
bezpečnostních sborů; v ostatních případech žádost
schvaluje státní zástupce, který nad věcí vykonává
dozor.“.

19. V § 20 odst. 3 se ve větě první a třetí slovo
„nemocniční“ nahrazuje slovem „lůžkovou“.

20. V § 24 odstavec 3 zní:

„(3) Je-li propouštěný nemocen, postupuje se
v případě potřeby jeho předání do péče dalšího po-
skytovatele zdravotních služeb podle zákona upra-
vujícího poskytování zdravotních služeb.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

21. V § 25 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) O úmrtí obviněného vyrozumí ředitel věz-
nice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské
služby ihned lékaře. Dále vyrozumí osoby uvedené
v § 18 odst. 7 zákona a oznámí jim identifikační
údaje poskytovatele zdravotních služeb provádějí-
cího pitvu.

(3) Pokud osoby uvedené v odstavci 2 ve sta-
novené lhůtě tělo zemřelého nepřevezmou, nebo ze-
mřelý žádné příbuzné nemá, zajistí pohřeb v souladu
se zvláštním právním předpisem obec, v jejímž
územním obvodu se věznice nachází.“.

22. V § 26 odst. 1 se věta poslední včetně po-
známky pod čarou č. 4 zrušuje.

23. V § 30 odst. 1 se slova „(§ 21 odst. 1 zá-
kona)“ zrušují.

24. § 32 zní:

„§ 32

(1) Zdravotní služby obviněnému poskytuje
Vězeňská služba ve svých zdravotnických zařízeních
a v případě potřeby je zajištuje ve spolupráci s jinými
poskytovateli zdravotních služeb.

(2) Pokud zdravotní stav obviněného vyžaduje
poskytnutí neodkladné zdravotní péče a není-li mož-
né ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení Vězeň-
ské služby, musí být orgánem Vězeňské služby při-
volána lékařská pohotovostní služba nebo zdravot-
nická záchranná služba.

(3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské
pohotovostní služby nebo zdravotnické záchranné
služby nařídí převoz za účelem poskytnutí ambu-
lantní nebo lůžkové zdravotní péče v nejbližším
zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele opráv-
něného potřebné zdravotní služby poskytovat,
anebo k hospitalizaci v některém zdravotnickém za-
řízení lůžkové zdravotní péče Vězeňské služby, jsou
jeho pokyny k provedení tohoto postupu pro
orgány Vězeňské služby závazné a musí být splněny
neodkladně.“.

25. V § 33 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.

26. V § 40 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Obviněný může přijímat a odesílat kore-
spondenci pouze písemnou formou prostřednictvím
držitele poštovní licence (dále jen „poštovní
úřad“).“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2
a 3.

27. V § 40 odst. 2 a v § 41 se za slovo „obháj-
cem“ vkládají slova „ , advokátem, který obviněného
zastupuje v jiné věci,“.

28. V § 42 odstavec 1 zní:

„(1) Správa věznice vede přehled o korespon-
denci obviněného podléhající kontrole orgánu, který
vede řízení. Správa věznice eviduje veškerou kore-
spondenci uvedenou v § 13 odst. 3 zákona a v § 60
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odst. 1. Ostatní korespondence se eviduje pouze
v případě, že je zasílána doporučeně; doporučená zá-
silka se obviněnému předá proti podpisu.“.

29. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) § 62 až 64a trestního řádu.
§ 45 až 50l občanského soudního řádu.
§ 19 až 26 správního řádu.“.

30. V § 43 odst. 3 se za slovo „obhájce“ vkládají
slova „ , advokáta, který obviněného zastupuje v jiné
věci,“ a za slovo „obhájcem“ se vkládají slova „nebo
advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci“.

31. V § 43a odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Nejedná-li se o telefonický hovor s osobou uvede-
nou v § 13a odst. 3 zákona, vrchní dozorce u obvi-
něného ve výkonu vazby z důvodu podle § 67
písm. b) trestního řádu telefonický hovor nepovolí,
pokud příslušný orgán činný v trestním řízení ne-
rozhodl jinak.“.

32. V § 43a odst. 4 se slovo „advokátem“ na-
hrazuje slovy „obhájcem nebo osobou uvedenou
v § 13 odst. 3, § 14 odst. 10 nebo § 26 odst. 6 zá-
kona“.

33. V § 43a odstavec 5 zní:

„(5) Veškeré telefonáty obviněného se evidují.“.

34. V § 44 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „6“.

35. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Uskutečnění návštěvy bez sluchové a popří-
padě zrakové kontroly ředitel věznice neumožní, po-
kud je obviněný ve výkonu vazby z důvodu podle
§ 67 písm. b) trestního řádu, nebo hrozí-li narušení
pořádku či bezpečnosti ve věznici.“.

36. Nadpis pod označením § 47 zní: „Styk ob-
viněného s právním zástupcem“.

37. V § 47 odst. 1 se za slovo „obhájcem“ vklá-
dají slova „a advokátem, který obviněného zastupuje
v jiné věci,“.

38. V § 47 odst. 2 se za slovo „advokátem“

vkládají slova „ , který obviněného zastupuje v jiné
věci,“.

39. V § 47 odst. 3 větě první se za slovo „ob-
hájce“ vkládají slova „nebo advokát, který obvině-
ného zastupuje v jiné věci,“.

40. V § 47 odst. 3 větě druhé se za slovo „ob-
hájcem“ vkládají slova „nebo advokátem, který ob-
viněného zastupuje v jiné věci,“.

41. V § 48 odst. 2 se za slovo „jedy“ vkládají
slova „ , potraviny určené pro sportovce a pro osoby
při zvýšeném tělesném výkonu, pomůcky k prová-
dění tetování“, slova „fašismus a podobná hnutí“ se
nahrazují slovy „hnutí směřující k potlačení práv
a svobod člověka“ a slova „jakož i tiskoviny nebo
materiály obsahující popis výroby a použití návyko-
vých látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva“ se na-
hrazují slovy „tiskoviny nebo materiály obsahující
popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a stře-
liva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující po-
pis výroby návykových látek“.

42. V § 48 odst. 4 se slovo „písemný“ zrušuje.

43. V § 50 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Nákup vyhrazených léčiv8) a zdravotnických pro-
středků lze uskutečnit pouze po předchozím písem-
ném souhlasu ošetřujícího lékaře Vězeňské služby.“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění poz-
dějších předpisů.“.

44. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) § 163 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.“.

45. V § 54 odst. 1 se číslo „100“ nahrazuje čís-
lem „60“.

46. V § 57 odst. 1 se slovo „zaměstnanců“ na-
hrazuje slovem „pracovníků“.

47. V § 57 odst. 2 se slovo „zaměstnanci“ na-
hrazuje slovem „pracovníci“ a slova „koordinátory
péče o občany společensky nepřizpůsobené“ se na-
hrazují slovy „sociálními kurátory“.

48. V § 61 se slovo „Pracovníci“ nahrazuje slo-
vem „Zaměstnanci“.

49. V § 62a odstavec 3 zní:

„(3) Prohlídkami prováděnými v zájmu zajišťo-
vání vnitřního pořádku a bezpečnosti ve věznici se
rozumí zejména prohlídka osobní, technická nebo
prohlídka věcí a zavazadel.“.

50. V § 62a se odstavec 5 zrušuje.
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51. Nadpis nad označením § 64 se zrušuje.

52. § 64 včetně nadpisu zní:

„§ 64

Zásady ukládání kázeňských trestů

Při ukládání kázeňských trestů musí být respek-
továny pedagogické zásady, jejichž aplikace posiluje
výchovný účinek uloženého kázeňského trestu, a to
zejména zásady individualizace, přiměřenosti, stup-
ňování, důslednosti a spravedlivosti.“.

53. Pod označením § 65 se vkládá nadpis „Ří-
zení o kázeňských přestupcích“.

54. V § 74 odst. 2 se slova „ , přičemž doba
jejího trvání může být až dvě hodiny“ zrušují.

55. V § 78a odst. 3 se slova „příslušným zdra-
votnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytova-

telem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství
pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství“.

56. V § 78a odst. 7 se slova „dětským lékařem“

nahrazují slovy „lékařem poskytovatele zdravotních
služeb uvedeného v odstavci 3“.

57. V § 79a se slova „České republiky“ zrušují.

58. V § 80 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 1 až 3.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po jejím
vyhlášení.

Ministryně:

prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81
zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svo-
body a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád
výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky
č. 378/2004 Sb. a vyhlášky č. 243/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost
a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České repu-
bliky (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím
i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá usta-
novení nestanoví jinak.“.

2. § 3 zní:

„§ 3

(1) Při přijetí do věznice je nutno ověřit totož-
nost odsouzeného, aby byla s ohledem na všechny
dostupné doklady vyloučena jeho záměna s jinou
osobou. Nemá-li odsouzený, dodaný do výkonu
trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“)
orgánem Policie České republiky, u sebe žádný do-
klad totožnosti, lze odsouzeného přijmout do věz-
nice pouze v případě, že totožnost již byla ověřena
dříve a je o tom na dokladech učiněn záznam pří-
slušným orgánem soudu nebo policejním orgánem.

(2) Nemá-li odsouzený, který má být přijat do
výkonu trestu, u sebe žádný doklad totožnosti, je
třeba jeho totožnost ověřit jiným způsobem, a to
popřípadě, není-li důvod k pochybnostem, i jeho
čestným prohlášením.“.

3. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Při přijetí do věznice se u odsouzeného
provede osobní prohlídka a potřebná hygienická
a protiepidemická opatření. Osoba, která prohlídku

provádí nebo je prohlídce přítomna, musí být stej-
ného pohlaví jako odsouzený.“.

4. V § 4 odst. 2 se za slovo „hodinky,“ vkládají
slova „které neobsahují komunikační nebo zázna-
mové zařízení,“ a za slovo „korespondence,“ se vklá-
dají slova „snubní prsten,“.

5. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Odsouzenému se neumožní používání přehledo-
vých radiopřijímačů, skenerů a transmiterů signálu
do pásma FM.“.

6. § 5 zní:

„§ 5

O nástupu odsouzeného do výkonu trestu
správa věznice odešle hlášení soudu, který ve věci
rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li
odsouzený omezen ve svéprávnosti, územnímu od-
boru krajského ředitelství Policie České republiky
příslušnému podle místa pobytu odsouzeného,
orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálnímu
kurátorovi příslušnému podle místa pobytu odsou-
zeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby,
krajskému vojenskému velitelství, pokud odsouzený
podléhá jeho evidenci, a u důchodců a osob pobíra-
jících výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu
příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.“.

7. V § 6 odst. 2 se slovo „preventivní“ zrušuje.

8. V § 6 odst. 3 se slova „preventivní“ a „hlášení
obsahující“ zrušují.

9. V § 7 odst. 1 se za slovo „věznicích“ vkládají
slova „ , možností poskytovat nebo zajišťovat po-
třebné zdravotní služby“.

10. V § 8 odst. 1 se slovo „přijímají“ nahrazuje
slovem „přijímá“ a za slovo „věznici“ se vkládají
slova „odborná komise ve složení“.

11. V § 8 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

Sbírka zákonů č. 19 / 2015Strana 382 Částka 12



12. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 8a

Předvádění odsouzených

(1) Odsouzení se předvádějí k orgánům činným
v trestním řízení, jiným orgánům veřejné moci, které
konají úkony v řízení, jež se jich dotýkají, obhájcům,
advokátům, kteří odsouzené zastupují v jiné věci,
a znalcům, jakož i k orgánům a osobám pověřeným
prováděním kontroly a dozoru nad výkonem trestu.

(2) K obhájci se odsouzený předvede, pokud
obhájce prokáže oprávnění k rozmluvě nebo k ná-
vštěvě plnou mocí, v níž je zmocněn k zastupování
v trestní věci nebo písemným opatřením soudu
o ustanovení advokáta obhájcem odsouzeného.
Předvedení odsouzeného za účelem návštěvy nebo
rozmluvy s obhájcem nelze odepřít.

(3) K policejnímu orgánu se odsouzený před-
vede na základě písemné žádosti podepsané nejbliž-
ším oprávněným nadřízeným příslušné osoby slu-
žebně činné v policejním orgánu a opatřené otiskem
kulatého úředního razítka.

(4) Při předvádění odsouzeného k advokátovi,
který odsouzeného zastupuje v jiné věci, se přimě-
řeně použije odstavec 2.“.

13. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) na dožádání policejního orgánu schválené ředi-
telem krajského ředitelství Policie České repu-
bliky nebo vedoucím jeho územního odboru,
ředitelem útvaru Policie České republiky s pů-
sobností na celém území České republiky nebo
vedoucím jeho odboru, ředitelem Úřadu služby
kriminální policie a vyšetřování Policejního pre-
zidia České republiky nebo vedoucím oddělení
Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo
jiným vedoucím zaměstnancem, jde-li o jiný
policejní orgán,“.

14. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „potřebné
zdravotní péče“ nahrazují slovy „potřebných zdra-
votních služeb“.

15. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „anebo z důvodu poskytnutí potřeb-
ných zdravotních služeb“.

16. V § 10 odst. 2 se za slovo „odsouzeného“
vkládají slova „do věznice jiného typu“.

17. V § 12 se slovo „umísťuje“ nahrazuje slo-
vem „zařazuje“.

18. V § 13 odst. 1 se slovo „osobní“ zrušuje.

19. V § 13 odst. 3 se slova „ke koordinátorovi
péče o občany společensky nepřizpůsobené“ nahra-
zují slovy „k sociálnímu kurátorovi“.

20. V § 14 odst. 1 se slovo „preventivní“ zru-
šuje a slova „a doklady osobní totožnosti“ se nahra-
zují slovy „ , cennosti, peníze, osobní doklady a do-
kumenty“.

21. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Je-li propouštěný nemocen, postupuje se
v případě potřeby jeho předání do péče dalšího po-
skytovatele zdravotních služeb podle zákona upra-
vujícího poskytování zdravotních služeb.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

22. V § 15 odst. 2 se za slovo „rozhoduje“ do-
plňuje slovo „ošetřující“.

23. V § 16 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.

24. Na konci § 16 se doplňuje věta „Pokud je
odsouzenému přiznána léčebná výživa, nesmí s ní
být doplňková strava v rozporu.“.

25. V § 17 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem
„3“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„v množství odpovídajícím počtu ubytovaných od-
souzených“.

26. V § 17 odst. 3 se za slovo „lůžek“ vkládá
slovo „ , skříněk“.

27. V § 17 odst. 4 se slova „podle potřeby“ na-
hrazují slovy „v potřebném množství“.

28. V § 17 odstavec 5 zní:

„(5) Jsou-li ubytovacími místnostmi cely, musí
být vybaveny sociálním zařízením, které obsahuje
záchod a umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. Záchod
musí být oddělen od zbývajícího prostoru cely ale-
spoň neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí
být zavedeno elektrické osvětlení a signalizační (při-
volávací) zařízení.“.

29. V § 17 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou
„Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jedné
osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

30. V § 18 odst. 1 se na konci textu věty první
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doplňují slova „ ; o nošení sezónních výstrojních
součástek rozhoduje ředitel věznice“ a na konci textu
věty druhé se doplňují slova „ ; v opačném případě
odpovídají za způsobenou škodu“.

31. V § 18 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Za mimopracovní dobu se pro účely no-
šení vlastního oděvu a obuvi považuje veškerá doba
mimo dobu vymezenou v časovém rozvrhu dne pro
realizaci aktivit programu zacházení uvedených
v § 36 odst. 3 až 6.“.

32. V § 21 odst. 2 se slovo „jednou“ nahrazuje
slovem „dvakrát“.

33. V § 21 odst. 3 se za slovo „potřeby“ vklá-
dají slova „zpravidla jednou měsíčně“.

34. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Péče o zdraví

(1) Zdravotní služby odsouzenému poskytuje
Vězeňská služba ve svých zdravotnických zařízeních
a v případě potřeby je zajišťuje ve spolupráci s jinými
poskytovateli zdravotních služeb.

(2) Pokud zdravotní stav odsouzeného vyža-
duje poskytnutí neodkladné zdravotní péče a není-
-li možné ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení
Vězeňské služby, musí být orgánem Vězeňské
služby přivolána lékařská pohotovostní služba nebo
zdravotnická záchranná služba.

(3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské
pohotovostní služby nebo zdravotnické záchranné
služby nařídí převoz za účelem poskytnutí ambu-
lantní nebo lůžkové péče v nejbližším zdravotnickém
zařízení jiného poskytovatele oprávněného potřebné
zdravotní služby poskytovat, anebo k hospitalizaci
v některém zdravotnickém zařízení lůžkové péče Vě-
zeňské služby, jsou jeho pokyny k provedení tohoto
postupu pro orgány Vězeňské služby závazné a musí
být splněny neodkladně.

(4) O odmítání stravy odsouzeným musí být
neprodleně vyrozuměn lékař, který zdravotní stav
odsouzeného soustavně kontroluje a rozhoduje
o způsobu dohledu nad jeho zdravotním stavem,
a státní zástupce, který vykonává dozor nad výko-
nem trestu.

(5) Pro odsouzené v akutní duševní tísni se ve
věznici zřizuje krizové oddělení.

(6) Odsouzeného, který vzhledem ke svému
duševnímu stavu ohrožuje sebe nebo okolí, lze na
základě doporučení lékaře umístit na nezbytně nut-
nou dobu na zvláštní celu, která je součástí krizo-
vého oddělení.

(7) Na základě vlastní žádosti se odsouzený ne-
kuřák umístí vždy odděleně od odsouzených ku-
řáků.“.

35. V § 24 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Odsouzený může přijímat a odesílat kore-
spondenci pouze písemnou formou prostřednictvím
držitele poštovní licence (dále jen „poštovní
úřad“).“.

Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako od-
stavce 2 až 9.

36. V § 24 odst. 4 se slovo „neprodleně“ zru-
šuje a za slovo „předá“ se vkládají slova „ještě týž
den, kdy byla převzata z poštovního úřadu“.

37. V § 24 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují
slovy „3 a 4“.

38. V § 24 odstavec 7 zní:

„(7) Správa věznice eviduje veškerou korespon-
denci uvedenou v § 26 odst. 1 zákona a v § 34
odst. 1. Ostatní korespondence se eviduje pouze
v případě, že je zasílána doporučeně; doporučená zá-
silka se odsouzenému předává proti podpisu.“.

39. V § 25 odst. 2 se slova „zakládají do jeho
osobního spisu“ nahrazují slovem „evidují“.

40. V § 25 odst. 4 se slovo „advokátem“ nahra-
zuje slovy „obhájcem nebo osobou uvedenou v § 17
odst. 3 nebo § 61 odst. 9 zákona“.

41. V § 25 odstavec 5 zní:

„(5) Veškeré telefonáty odsouzeného se evi-
dují.“.

42. V § 26 odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „9“.

43. V § 26 odst. 3 se slova „nebo pasu“ nahra-
zují slovy „ , pasu nebo jiného průkazu totožnosti
vydaného cizím státem, který Česká republika
uznává za platný“.

44. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.
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Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

45. V § 30 se číslo „100“ nahrazuje číslem „60“.

46. V § 31 odstavec 3 zní:

„(3) Základní věci osobní potřeby lze odsouze-
ným uvedeným v § 16 odst. 8 zákona poskytnout
formou poukázky na jejich nákup.“.

47. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(4) Nákup vyhrazených léčiv3) a zdravotnic-
kých prostředků lze uskutečnit pouze po předcho-
zím písemném souhlasu ošetřujícího lékaře Vězeňské
služby.

3) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění poz-
dějších předpisů.“.

48. V § 32 odstavec 2 zní:

„(2) Vydaná potvrzení se evidují.“.

49. V § 32 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „9“.

50. V § 33 odst. 1 se za slovo „jedy“ vkládají
slova „ , potraviny určené pro sportovce a pro osoby
při zvýšeném tělesném výkonu“, slovo „národností“
se nahrazuje slovem „národnostní“, slova „fašismus
a podobná hnutí“ se nahrazují slovy „hnutí směřující
k potlačení práv a svobod člověka“ a slova „jakož
i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby
a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní
a střeliva“ se nahrazují slovy „tiskoviny nebo mate-
riály obsahující popis výroby a použití jedů, výbuš-
nin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo mate-
riály obsahující popis výroby návykových látek“.

51. V § 33 odst. 2 se slovo „písemný“ zrušuje.

52. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti pod-
pisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
ve znění pozdějších předpisů.“.

53. V § 34 odst. 8 se slovo „zpravidla“ nahra-
zuje slovem „nejpozději“ a za slovo „týdne“ se vklá-
dají slova „ode dne, kdy byl ředitel věznice o žádosti
informován“.

54. V § 35 odst. 5 se za slovo „stavu“ vkládají
slova „a dalším zjištěným skutečnostem“ a za slovo

„pedagoga“ se vkládají slova „ , sociálního pracov-
níka, kaplana“.

55. V § 36 odstavec 1 zní:

„(1) Věznice na základě komplexní zprávy
zvolí program zacházení, který pro odsouzeného
považuje za vhodný. Přitom sleduje zejména mini-
malizaci identifikovaných rizik, která měla nebo mají
souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít
vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.“.

56. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova „učilištěm
a odborným učilištěm,“ zrušují.

57. V § 36 odstavec 5 zní:

„(5) Speciálními výchovnými aktivitami pro-
gramu zacházení se rozumí sociální, speciální peda-
gogické, psychologické a terapeutické působení ve-
dené zaměstnanci s potřebným odborným vzdělá-
ním, zaměřené zejména na

a) oblast příčin a důsledků páchání trestné čin-
nosti,

b) rizika a kriminogenní potřeby,

c) osobnost odsouzeného, nebo

d) změnu postojů, myšlení a chování odsouze-
ného.“.

58. V § 36 odst. 6 se slovo „nejrůznější“ zru-
šuje.

59. V § 36 odst. 7 se slova „nabídce alternativ“
nahrazují slovem „realizaci“.

60. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

„§ 36a

(1) Odsouzenému s nízkými riziky se stanoví
program minimálního zacházení, ve kterém se klade
důraz na aktivity pracovní a zájmové. Program mi-
nimálního zacházení je charakterizován menší mírou
odborné intervence.

(2) Odsouzenému se středními až vysokými ri-
ziky se stanoví program standardního zacházení, ve
kterém se klade důraz na aktivity pracovní a vzdělá-
vací. Program standardního zacházení je charakteri-
zován střední mírou odborné intervence a činnostmi
obecně cílenými.

(3) Odsouzenému s vysokými až velmi vyso-
kými riziky se stanoví program speciálního zachá-
zení, ve kterém se klade důraz na aktivity speciálně
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výchovné a vzdělávací. Program speciálního zachá-
zení je charakterizován větší mírou odborné inter-
vence a činnostmi speciálně výchovnými.

(4) Odsouzenému, kterého je, vzhledem k délce
trestu či potřebě pomoci při vytváření příznivých
podmínek pro soběstačný způsob života v souladu
se zákonem, nutno připravit na život po propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody, se stanoví program
výstupního zacházení.

(5) Pravidelnou součástí programu zacházení
jsou dle možností a nabídky věznice zájmové a vol-
nočasové aktivity.

(6) Aktivity uvedené v § 36 odst. 3 až 6 lze
kombinovat tak, aby program zacházení byl sestaven
v potřebné míře individualizovaně. Pokud existuje
více variant programu zacházení, které jsou ve svém
důsledku rovnocenné, umožní se odsouzenému vý-
běr konkrétní varianty. Přijetí programu zacházení
stvrdí odsouzený podpisem.“.

61. § 37 a 38 znějí:

„§ 37

Odsouzený odmítající stvrdit podpisem přijetí
programu zacházení se zařadí do programu základ-
ního motivačního zacházení, ve kterém se klade dů-
raz na dodržování pořádku a bezpečnosti a pracovní
aktivity odpovídající zdravotnímu stavu odsouze-
ného. Motivační program je charakterizován indivi-
duální mírou odborné intervence s cílem motivovat
odsouzeného ke změně postojů a chování.

§ 38

(1) Úspěšnost plnění programu zacházení od-
souzeného v oblasti cílů, jednotlivých aktivit, po-
řádku a kázně se vyhodnocuje zpravidla jednou

a) za měsíc ve věznici pro mladistvé,

b) za dva měsíce ve věznici s dohledem a dozorem
a ve výstupních odděleních věznic s ostrahou
a se zvýšenou ostrahou,

c) za tři měsíce ve věznici s ostrahou,

d) za šest měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou.

(2) Odsouzený je prokazatelně seznámen s vý-
sledky vyhodnocení zaměstnanci oddělení výkonu
trestu (oddělení výkonu vazby a trestu).

(3) Při vyhodnocení se program zacházení ak-

tualizuje v souladu s mírou a úspěšností jeho plnění.
Odsouzený se na aktualizaci programu zacházení
podílí. Aktualizací programu zacházení je i změna
varianty programu zacházení.“.

62. V § 39 odst. 1 se slova „základním podkla-
dem pro návrh na přeřazení odsouzeného do věznice
jiného typu“ nahrazují slovy „součástí komplexního
hodnocení naplňování účelu výkonu trestu“.

63. V § 39 odstavec 2 zní:

„(2) Návrh na přeřazení odsouzeného do věz-
nice jiného typu se zpracovává na základě komplex-
ního hodnocení naplňování účelu výkonu trestu.
Návrh podá soudu ředitel věznice zpravidla na zá-
kladě doporučení odborných zaměstnanců.“.

64. V § 39 odst. 3 se slova „hodnocení pro-
gramu zacházení“ nahrazují slovy „komplexní hod-
nocení naplňování účelu výkonu trestu“.

65. V § 39 odst. 4 se slova „s odsouzeným bylo
zacházeno způsobem navrženým v komplexní
zprávě a“ zrušují.

66. V § 39 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) odsouzený odmítá přijmout nebo neplní pro-
gram zacházení po dobu alespoň tří po sobě
jdoucích hodnotících obdobích, nebo“.

67. V § 39 odst. 5 se slova „Volba a způsob na-
plňování cíle“ nahrazují slovem „Plnění“ a slovo
„zpravidla“ se zrušuje.

68. V § 39 odst. 7 se slova „s nevyjasněným
a kolísavým postojem a přístupem k programu za-
cházení a svým povinnostem“ nahrazují slovy „ , kte-
ří částečně plní program zacházení a převážně se
chovají a jednají v souladu s vnitřním řádem; tato
skupina je určena zpravidla jako vstupní pro odsou-
zené nastupující výkon trestu“.

69. V § 39 odst. 8 písmeno a) zní:

„a) odmítají přijmout nebo neplní program zachá-
zení,“.

70. V § 39 odst. 10 se slova „(§ 38 odst. 1, 2)“
zrušují.

71. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a směřují k minimalizaci rizik, která měla
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nebo mají souvislost s trestnou činností, nebo mo-
hou mít vliv na páchání trestné činnosti v bu-
doucnu.“.

72. V § 41 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a s přihlédnutím k odborným znalostem od-
souzeného, zákazu odsouzenému určitou činnost
vykonávat, nebo k dopadu na pořádek nebo bezpeč-
nost ve věznici“.

73. V § 41 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) který je poživatelem invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně,“.

74. V § 41 odst. 3 se slova „neumožní zájmová
činnost včetně sledování televizního a rozhlasového
vysílání“ nahrazují slovy „umožní jen činnosti smě-
řující k minimalizaci rizik, která měla nebo mají sou-
vislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv
na páchání trestné činnosti v budoucnu“.

75. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Před zařazením do práce, popřípadě během zařa-
zení do práce, jestliže je to důvodné, se odsouzený
podrobí pracovnělékařské prohlídce; k výkonu práce
může být odsouzený zařazen, pokud je k výkonu
práce zdravotně způsobilý nebo je zdravotně způso-
bilý s podmínkou.“.

76. V § 44 odst. 4 se slova „Trvalý dohled“ na-
hrazují slovem „Dohled“.

77. V § 46 odst. 1 se ve větě druhé a třetí slova
„ , učiliště a odborného učiliště“ zrušují.

78. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Odsouzený musí být ke vzdělávání v konkrétním
vzdělávacím programu zdravotně způsobilý.“.

79. V § 47 odstavec 3 zní:

„(3) Prohlídkami prováděnými v zájmu zajišťo-
vání vnitřního pořádku a bezpečnosti ve věznici se
rozumí zejména prohlídka osobní, technická nebo
prohlídka věcí a zavazadel.“.

80. V § 48 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

81. V § 49 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Ve věznici s dohledem a věznici s dozorem, s vý-
jimkou oddělení zřízených ve věznicích pro mladist-

vé, věznicích s ostrahou, věznicích se zvýšenou
ostrahou (§ 8 odst. 3 zákona) nebo ve vazebních věz-
nicích, nejsou užívány speciální stavebně technické
prostředky ani ozbrojené stráže k zabránění útěku
odsouzených.“.

82. V § 50 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „5“.

83. V § 50 se na konci textu odstavce 2 do-
plňuje věta „Důvody pro delší dobu uzamykání jsou
uvedeny ve vnitřním řádu věznice.“.

84. V § 51 odst. 1 se za slovo „V“ vkládá slovo
„určených“.

85. V § 53 odst. 6 se slovo „umístěné“ nahra-
zuje slovem „zařazené“.

86. V § 56 se slova „kázeňských“ a „kázeňské“
zrušují.

87. V § 57 odst. 1 se ve větě první a druhé slovo
„kázeňské“ zrušuje.

88. V § 62 odst. 4 se číslo „1 000“ nahrazuje
číslem „5 000“.

89. V § 63 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„V uzavřeném oddělení není dovoleno mít u sebe
bateriový radiopřijímač.“.

90. V § 63 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

91. V § 66 odst. 1 se slova „a po dobu dočasné
pracovní neschopnosti odsouzeného, nestanoví-li lé-
kař jinak“ nahrazují slovy „nebo stanoví-li tak na
základě zjištěného zdravotního stavu lékař“.

92. V § 84 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) odmítají přijmout nebo neplní program zachá-
zení,“.

93. V § 87 se slova „výchovné zařízení“ nahra-
zují slovy „školské zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy“.

94. V § 91 odstavec 3 zní:

„(3) Zdravotní péči dítěti, o které matka pečuje
ve věznici, zajišťuje Vězeňská služba zpravidla na
základě smlouvy s poskytovatelem oprávněným
k poskytování zdravotních služeb v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské lé-
kařství.“.
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95. V § 91 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako od-
stavce 6 až 9.

96. V § 91 odst. 8 se slova „dětským lékařem“

nahrazují slovy „lékařem poskytovatele zdravotních
služeb uvedeného v odstavci 3“.

97. V § 93 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) podle indikace lékaře se poskytuje nebo zajiš-
ťuje léčebně rehabilitační péče,“.

98. § 95 se zrušuje.

99. V § 96 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 3.

100. V § 99 odstavec 1 zní:

„(1) Ochranné léčení v ústavní formě, jež má
být vykonáno během výkonu trestu, se vykonává
formou jednodenní péče ve zdravotnických zaříze-
ních Vězeňské služby, pokud k poskytování zdra-
votních služeb ve formě jednodenní péče získala Vě-
zeňská služba oprávnění.“.

101. V § 100 odstavec 1 zní:

„(1) Ochranné léčení v ambulantní formě, jež
má být vykonáno během výkonu trestu,

a) nařízené Vězeňské službě poskytuje Vězeňská
služba ve svých zdravotnických zařízeních, po-
kud k poskytování zdravotních služeb v přísluš-
ném oboru získala oprávnění,

b) nařízené jinému poskytovateli zdravotních slu-
žeb zajišťuje Vězeňská služba u tohoto posky-
tovatele, pokud bylo s ochranným léčením za-
počato před nástupem výkonu trestu odnětí
svobody a je to z odborného hlediska s ohledem
na druh ochranného léčení nebo s ohledem na
udržení dosud dosaženého léčebného účinku
důvodné.“.

102. V části druhé se za hlavu devátou vkládá
nová hlava desátá, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA DESÁTÁ

VÝKON TRESTU VELMI NEBEZPEČNÝCH
ODSOUZENÝCH

§ 100a

(1) Velmi nebezpečný odsouzený se neumístí
do oddělení se zesíleným stavebně technickým za-
bezpečením zejména po dobu jeho eskorty či hospi-
talizace ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby,
anebo jde-li o osobu, u které je zřejmé, že neohrozí
bezpečnost jiných osob.

(2) U velmi nebezpečného odsouzeného je ob-
sahem programu zacházení dle § 41 zákona také pů-
sobení na dosažení postojových změn, snaha o jejich
úspěšné přizpůsobení výkonu trestu a odstranění
obtíží, které byly příčinou jeho umístění do oddělení
se zesíleným stavebně technickým zabezpečením,
a jeho opětovné ubytování v běžném oddělení. U této
osoby jsou používány takové formy a metody za-
cházení, které spolu s režimovými a preventivními
opatřeními snižují nežádoucí projevy chování tohoto
odsouzeného vedoucí k maření účelu výkonu trestu.

(3) Hlavním obsahem komplexního působení
na velmi nebezpečného odsouzeného je jeho aktivní
zapojení nejméně do jedné speciálně výchovné akti-
vity. Ta je pro tuto osobu závazná. Míra a kvalita
aktivního zapojení je jedním z podstatných hodno-
tících kritérií pro vyřazení velmi nebezpečného od-
souzeného z oddělení se zesíleným stavebně technic-
kým zabezpečením.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po jejím
vyhlášení.

Ministryně:

prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 2. února 2015

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 31. ledna 2015

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky dodatečných
voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 31. ledna 2015, vyhlášených sdělením Ministerstva vnitra č. 232/
/2014 Sb.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky dodatečných voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 13

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 1 852

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1 347

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 81
v tom podle volebních stran:

80 Nezávislí kandidáti 12

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 69

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

– seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,

– seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

Chovanec v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 2. února 2015

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
konaného dne 31. ledna 2015

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaného
hlasování do zastupitelstev obcí, konaného dne 31. ledna 2015, vyhlášeného sdělením Ministerstva vnitra
č. 288/2014 Sb.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky opakovaného hlasování:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 2

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 51 004

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 12 655

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 65
v tom podle volebních stran:

7 Česká strana sociálně demokratická 7
47 Komunistická strana Čech a Moravy 15
53 Občanská demokratická strana 0
79 NE Bruselu – Národní demokracie 0

119 Unie pro sport a zdraví 0
197 NESPOKOJENÍ OBČANÉ! 0
364 Sdružení SZ, NK 11
456 Sdružení HNHRM, NK 6
480 Sdružení TOP 09, NK 5
520 Sdružení Ú, NK 0
714 Strana svobodných občanů 0
721 TOP 09 0
735 Nezávislí pro Bílinu 2
745 Bílinští sociální demokraté 2
759 Česká Suverenita 0
768 ANO 2011 11

1017 NOVÝ SEVER 6
1024 Otevřená radnice 0
1100 Koalice SZ, Piráti a B10.cz 0

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
– seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,
– seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

Chovanec v. r.

Sbírka zákonů č. 21 / 2015Strana 390 Částka 12



22

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 2. února 2015

o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle usnesení Krajského
soudu v Brně č. j. 64 A 10/2014-136, ze dne 12. listopadu 2014 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem
č. j. 40 A 32/2014-42, ze dne 10. listopadu 2014 opravu celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí.

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášené pod č. 217/2014 Sb., se mění takto:

v písmenu d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí v tom podle volebních stran se u pořa-
dového čísla

88 NEZÁVISLÍ číslovka „228“ nahrazuje číslovkou „229“

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem číslovka „32779“ nahrazuje číslov-
kou „32778“.

Předseda Státní volební komise:

Chovanec v. r.
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