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Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých
zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, sněmovní tisk č. 980, se mění takto:
V části první čl. I se za bod 7 vkládají body 8 a 9, které znějí:
„8. V § 169 se za odst. 1 vkládá odst. 2, který zní:
„(2) Stejně bude potrestán, kdo dítě od jiného za účelem adopce nebo pro jiný
obdobný účel přijme a v souvislosti s tím poskytne či přislíbí odměnu.“.
Dosavadní odst. 2 a 3 se označují jako odst. 3 a 4.
9. V § 169 odst. 3 písm. a) a v § 169 odst. 4 písm. a) se za slova „odstavci 1“ vkládají slova
„nebo 2“.“.
Následující body se přečíslují.

ODŮVODNĚNÍ
§ 169 trestního zákoníku obsahuje skutkovou podstatu trestného činu svěření dítěte do moci jiného.
Trestného činu se dopustí ten, kdo za odměnu předá jemu svěřené dítě jiné osobě za účelem jeho
osvojení nebo za jiným obdobným účelem.
Tato úprava ovšem nezakládá trestní odpovědnost druhé strany, tedy té osoby, která dítě za odměnu
převezme. Tato osoba je přitom obvykle iniciátorem takového zavrženíhodného obchodu. Dostatečným
se v této situaci nejeví ani § 168, trestný čin obchodování s lidmi, který se vztahuje na jiné, závažnější
případy obchodu s dětmi, ani omezená možnost stíhat osobu jako návodce k trestnému činu.
Předkladatelka považuje zmíněný nedostatek za mezeru v zákoně a navrhuje, aby byla do § 169
doplněna nová skutková podstata. Ta by zakládala trestní odpovědnost osoby přijímající dítě do své
moci za účelem osvojení nebo za podobným účelem, když za získání dítěte poskytla nebo slíbila
odměnu.
Cílem návrhu je zajistit vyšší míru ochrany dětí ve smyslu Úmluvy o právech dítěte a jiných obdobných
mezinárodních závazků přijatých ČR, a zajistit tak, aby se nemohly opakovat případy obdobné těm
nedávno medializovaným (viz brněnský případ prodeje šestiletého syna cizímu muži za sto tisíc korun),
kdy pachatel nemohl být pro nedostatečnost právní úpravy potrestán.

VYZNAČENÍ ZMĚN
§ 169
Svěření dítěte do moci jiného
(1) Kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo dítě od jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel
přijme a v souvislosti s tím poskytne či přislíbí odměnu.
(23) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(34) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

