Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 503 (§ 63 odst. 1 tr. zák.)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
K části třetí článku IV (změna trestního zákoníku)
V části třetí se před novelizační bod č. 1 vkládá nový novelizační bod 1, který zní:
„1. V § 63 odst. 1 se číslo „300“ nahrazuje číslem „400“.“.
Dosavadní novelizační body č. 1 a 2 se označují jako novelizační body č. 2 a 3.
Odůvodnění:
V souvislosti s přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, došlo u trestu obecně
prospěšných prací s účinností od 1. 1. 2010 ke snížení horní hranice sazby ze 400 hodin
na 300 hodin. Snížení horní hranice tohoto trestu však v některých případech může vést
k tomu, že již nadále není plněn jeho účel, kterým je uložit pachateli přiměřenou, ale
dostatečně citelnou a odstrašující trestní sankci, která bude účinně působit směrem k jeho
nápravě a proměně v řádného občana. Navrhuje se proto opětovné zpřísnění právní úpravy
tohoto trestu na úroveň, která zde byla před přijetím trestního zákoníku, aby se tento trest
znovu stal účinnou a v praxi často využívanou alternativou k trestu odnětí svobody.

Úplné znění:
§ 63
Výměra trestu obecně prospěšných prací
(1) Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 300 400 hodin.
(2) Soud může uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení a přiměřené
povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též
uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou přečinem
způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané přečinem.
(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití
výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle
přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z
výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
podmínek stanovených pro mladistvé.

