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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
(tisk 79)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 22. května 2018

A.

Poslanec Jan Chvojka – SD 790

A.1.

V části první, čl. I, dosavadním bodě 42 se v § 347a odst. 1 za slovo „kterém“ vkládají slova
„prohlásí, že je pravý, ač“

A.2.

V části první, čl. I., dosavadním bodě 42 se v § 347a odst. 2 vypouští, dosavadní odst. 3 a 4
se označují jako odstavce 2 a 3.

A.3.

V části druhé v bodě 8 se slova „maření spravedlnosti podle § 347a odst. 3 a 4 trestního
zákoníku“ vypouštějí.

B.

Poslanec Zdeněk Ondráček – SD 786

Pozměňovací návrhy schválené ústavně právním výborem obsažené v Záznamu ústavně právního
výboru (sněmovní tisk 79/2)
B.1.

V části první, čl. I se vkládá nový bod č. 1, který zní:
„1. V § 33 se za text „(§ 344),“ vkládají slova „křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi
a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření spravedlnosti
(§ 347a),“.“.
Dosavadní body 1 až 44 se označují jako body 2 až 45.

B:2.

V části první, čl. I, dosavadní bod 37 zní:
„37. V § 346 odst. 2 závěrečné části ustanovení a v § 347 odst. 2 se slova „na šest měsíců až“
nahrazují slovy „až na“.

B.3.

V části první, čl. I, dosavadním bodě 42 se v § 347a odst. 1 slova
„předloží důkazní prostředek“ nahrazují slovy „předloží věcný nebo listinný důkazní
prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí“ a za slovo „pozmění“ se vkládá slovo
„takový“.
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B.4.

V části druhé, čl. II se za bod 6 vkládají nové body 7 a 8, které znějí:
„7. V části první hlavě čtvrté oddílu čtvrtém se v nadpisu pododdílu 3 za slovo „nástrojů“
vkládají slova „trestné činnosti“.
8. V nadpisu § 79a se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „trestné činnosti“.
Dosavadní body 7 až 13 se označují jako body 9 až 15.

B.5.

V části druhé, čl. II se v dosavadním bodě 8 nahrazují slova
„§ 345 odst. 3“ slovy „§ 345 odst. 3 až 5“, slova „§ 346 odst. 3“ slovy „§ 346 odst. 3 až 5“,
slova „§ 347 odst. 3“ slovy „§ 347 odst. 3 až 5“ a slova „§ 347a odst. 3 a 4“ slovy „§ 347a
odst. 3 až 6“.

B.6.

V části druhé, čl. II se za bod 15 (dosavadní bod 13) doplňují nové body 16 a 17, které znějí:
„16. V § 265r se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Rozsudek Nejvyššího soudu se ve veřejném zasedání ústně vyhlásí, je-li
při vyhlášení přítomna aspoň jedna z procesních stran nebo její obhájce, zmocněnec, zákonný
zástupce nebo opatrovník anebo veřejnost. Jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze
soudní osoby, rozsudek se vyhlásí vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez
odůvodnění na úřední desce v budově soudu a na elektronické úřední desce (dále jen „úřední
deska soudu“) po dobu patnácti dnů. Předseda senátu může rozhodnout, že tímto způsobem
se uveřejní i nosné důvody rozsudku.
(9) Předseda senátu může rozhodnout též o uveřejnění jiného rozhodnutí Nejvyššího
soudu na úřední desce soudu způsobem uvedeným v odstavci 8.“.
17. V § 268 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Rozsudek Nejvyššího soudu se ve veřejném zasedání ústně vyhlásí, je-li
při vyhlášení přítomna aspoň jedna z procesních stran nebo její obhájce, zmocněnec, zákonný
zástupce nebo opatrovník anebo veřejnost. Jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze
soudní osoby, rozsudek se vyhlásí vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez
odůvodnění na úřední desce soudu po dobu patnácti dnů. Předseda senátu může rozhodnout,
že tímto způsobem se uveřejní i nosné důvody rozsudku.
(4) Předseda senátu může rozhodnout též o uveřejnění jiného rozhodnutí Nejvyššího
soudu na úřední desce soudu způsobem uvedeným v odstavci 3.“.“.
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B.7.

Za část druhou se vkládá část třetí, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. IV
V § 243f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb.,
se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Rozsudek se vyhlašuje ústně, proběhlo-li ve věci jednání a při vyhlášení
je přítomen alespoň jeden účastník nebo osoba zúčastněná na řízení anebo veřejnost. Jsou-li
při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby, rozsudek se vyhlásí vyvěšením
zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce v budově soudu
a na elektronické úřední desce (dále jen „úřední deska soudu“) po dobu patnácti dnů. Předseda
senátu může rozhodnout, že tímto způsobem se uveřejní i nosné důvody rozsudku.
(6) Předseda senátu může rozhodnout též o uveřejnění jiného rozhodnutí Nejvyššího
soudu na úřední desce soudu způsobem uvedeným v odstavci 5.“.“
Dosavadní části třetí až osmá se označují jako části čtvrtá až devátá a dosavadní čl. IV až XI
se označují jako čl. V až XII.

C.

Poslanec Marek Benda

C.1.

SD 769

A)

V části první, čl. I, (Změna trestního zákoníku), se bod 42 zrušuje.

B)

V části druhé, čl. II, (Změna trestního řádu), se v bodě 8 zrušují slova „ , maření spravedlnosti
podle § 347a odst. 3 a 4 trestního zákoníku“.

C.2.

SD 770

A)

V části druhé čl. II (Změna trestního řádu) bodě 11 se slova „a za slovo „podezřelý“ se vkládají
slova „poskytl nebo“ zrušují.

B)

V části druhé čl. II (Změna trestního řádu) se bod 12 zrušuje.
Následující body se přečíslují.

C.3.

SD 781

1)

V části první, čl. I, (Změna trestního zákoníku), bodě 42,
a) v § 347a se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2
až 5.
b) v § 347a se v dosavadních odstavcích 4, 5 a 6 slova „odstavci 1, 2 nebo 3“ nahrazují slovy
„odstavci 1 nebo 2“.
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2)

V části druhé, čl. II, (Změna trestního řádu), se v bodě 8 slova „§ 347a odst. 3 a 4“ nahrazují
slovy „§ 347a odst. 2 a 3“.

3)

V části druhé, čl. II, (Změna trestního řádu), se v bodě 11 slova „§ 347a odst. 3“ nahrazují
slovy „§ 347a odst. 2“.

D.

Poslanec Petr Sadovský – SD 543

D.1.

V části první článku I se vkládá nový novelizační bod č. 1, který zní:

1.

V § 34 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)
doba, po kterou oběť trestného činu těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení
pohlavních orgánů nebo sterilizaci (§ 145), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné
ženy (§ 159), obchodování s lidmi (§ 168), zavlečení spáchaného za účelem donucení jiného k sňatku
(§ 172), vydírání (§ 175) nebo útisku (§ 177) spáchaných za účelem donucení jiného k sňatku nebo
k strpění zákroku směřujícímu k způsobení těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení
pohlavních orgánů nebo některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto zákona
o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti byla mladší osmnácti let,“.
Dosavadní novelizační body č. 1 až 44 se označují jako novelizační body č. 2 až 45.

V Praze 23. května 2018

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., v. r.
zpravodaj garančního ústavně právního výboru

