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USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 53. schůze
dne 4. března 2009

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 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 (tisk 574)
___________________________________________________________________________
Po vyjádření zástupkyně Ministerstva spravedlnosti Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové,
zpravodaje posl. Ing. Radima Chytky a po rozpravě
ústavně právní výbor
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. Název zákona zní:
„Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony“,
2. k části první, čl. I, bod 8
se zrušuje,
 ostatní body se přečíslují
3. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 19
na konci věty druhé se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou
důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 větě druhé.“,
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4. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 24, § 175a odst. 1
slova „na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice
nepřevyšuje pět let“ se nahrazují slovy „s výjimkou trestných činů vraždy (§ 140
trestního zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), těžkého ublížení na zdraví
podle § 145 odst. 3 trestního zákoníku, mučení a jiného nelidského a krutého
zacházení podle § 149 odst. 2 až 4 trestního zákoníku, šíření nakažlivé lidské
nemoci podle § 152 odst. 3 a 4 trestního zákoníku, obchodování s lidmi podle §
168 odst. 5 trestního zákoníku, svěření dítěte do moci jiného podle § 169 odst. 3
trestního zákoníku, zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 3 trestního
zákoníku, omezování osobní svobody podle § 171 odst. 4 trestního zákoníku,
zavlečení podle § 172 odst. 4 trestního zákoníku, loupeže podle § 173 odst. 2 až 4
trestního zákoníku, braní rukojmí podle § 174 odst. 2 až 4 trestního zákoníku,
vydírání podle § 175 odst. 2 až 4 trestního zákoníku, znásilnění podle § 185 odst. 3
a 4 trestního zákoníku, sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 5 a 6 trestního
zákoníku, pohlavního zneužití podle § 187 odst. 2 až 4 trestního zákoníku,
kuplířství podle § 189 odst. 4 trestního zákoníku, výroby a jiného nakládání
s dětskou pornografií podle § 192 odst. 4 trestního zákoníku, zneužití dítěte
k výrobě pornografie podle § 193 odst. 3 trestního zákoníku, opuštění dítěte nebo
svěřené osoby podle § 195 odst. 4 trestního zákoníku, týrání svěřené osoby podle §
198 odst. 2 a 3 trestního zákoníku, týrání osoby žijící ve společném obydlí podle §
199 odst. 2 a 3 trestního zákoníku, únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou
podle § 200 odst. 3 a 4 trestního zákoníku, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2
a 3 trestního zákoníku, nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce
nebezpečné látky podle § 281 odst. 3 trestního zákoníku, nedovolené výroby a
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst.
4 trestního zákoníku, výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem
podle § 288 odst. 4 trestního zákoníku, vlastizrady (§ 309 trestního zákoníku),
rozvracení republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311
trestního zákoníku), teroru (§ 312 trestního zákoníku), sabotáže (§ 314 trestního
zákoníku), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315 trestního
zákoníku), vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku), válečné zrady (§ 320 trestního
zákoníku), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 3 trestního
zákoníku, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle
§ 340 odst. 4 trestního zákoníku, účasti na organizované zločinecké skupině
podle § 361 odst. 2 a 3 trestního zákoníku, genocidia (§ 400 trestního zákoníku),
útoku proti lidskosti (§ 401 trestního zákoníku), apartheidu a diskriminace skupiny
lidí (§ 402 trestního zákoníku), přípravy útočné války (§ 406 trestního zákoníku),
použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411
trestního zákoníku), válečné krutosti (§ 412 trestního zákoníku) a perzekuce
obyvatelstva (§ 413 trestního zákoníku)“,
5. k části první, čl. I, za dosavadní bod 33 se vkládá nový bod 34, který zní:
„34. V § 265d odst. 2 se slova „(§ 125 odst. 3)“ nahrazují slovy „(§ 125 odst. 4)“.“,


ostatní body se přečíslují

6. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 41
slovo „sedmý“ se nahrazuje slovem „osmý“, slovo „šestý“ se nahrazuje slovem
„sedmý“ a nově vkládané § 314l až § 314o se označují jako § 314o až § 314s,
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Související úpravy:
a) V části první, v bodě 31 se slova „§ 314l až § 314o“ nahrazují slovy „§ 314o
až § 314s“.
b) V části první, v dosavadním bodě 36 se slova „§ 314l“ nahrazují slovy
„§ 314o“.
c) V části první, v dosavadním bodě 40 se slova „§ 314l odst. 1“ nahrazují slovy
„§ 314o odst. 1“.
d) V části první, v dosavadním bodě 41, v dosavadním § 314o se slova „podle
§ 314l odst. 3 nebo § 314n odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 314o odst. 3 nebo
§ 314r odst. 2“.
7. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 41, dosavadnímu § 314n odst. 1
slovo „přiměřenosti“ se zrušuje,
8. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 41, dosavadnímu § 314n odst. 2
slova „Soud dohodu o vině a trestu neschválí, je-li zřejmě nepřiměřená, zejména
z hlediska druhu a výše navrženého trestu, případně ochranného opatření, nebo
zřejmě nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody, anebo zjistí-li, že
došlo k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině
a trestu. V takovém případě“ se nahrazují slovy „Pokud soud dohodu o vině a
trestu neschválí,“,
9. k části první, čl. I, za dosavadní bod 41 se doplňuje nový bod 42, který zní:
„42. Za § 334g se doplňuje nový § 334h, který zní:
„§ 334h
Ministerstvo spravedlnosti může vyhláškou stanovit podrobnosti kontroly výkonu
trestu domácího vězení.“.“,
10. za část druhou se vkládá nová část třetí, která zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Čl. III
V § 1 odst. 4 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí
v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 253/2006
Sb., se za slova „obžaloby“ vkládají slova „ , návrhu na schválení dohody o
prohlášení viny a přijetí trestu“ a za slova „obžalobou“ se vkládají slova „ ,
návrhem na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu“.“,
Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a článek III se označuje jako
čl. IV.
11. k dosavadní části třetí, čl. III
slova „1. července 2009“ se nahrazují slovy „1. ledna 2010“,

4

III.

p o v ě ř u j e p ředsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

IV.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru,

V.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Ing. Radim CHYTKA v. r.
zpravodaj výboru

PaedDr. Jana RYBÍNOVÁ v. r.
ověřovatelka výboru
Marek BENDA v. r.
předseda výboru

