
ZÁKON 

ze dne ……………………. 2016, 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 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 (o soudnictví ve věcech mládeže) ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. I 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 

181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 

Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 

241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 

Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. Na konci § 25 se doplňuje věta „Jestliže však spáchal zvlášť závažný zločin, za 

který je možno uložit výjimečný trest, je trestně odpovědný, pokud dosáhl věku 

třinácti let.“. 

2. V § 35 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 

d), které zní: 

„d) za trestný čin vraždy podle § 140 odst. 2.“. 

3. V § 54 odst. 3 se slova „§ 140 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 140 odst. 2“. 

4. V § 140 se odstavec 2 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

5. V § 140 odst. 2 se v úvodní části ustanovení zrušují slova „nebo 2“. 

6. V § 140 odst. 2 písm. i) se zrušuje slovo „nebo“. 

7. V § 140 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

slovo „nebo“. 

8. V § 140 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno k), které zní:  

„k) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení.“. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

Čl. II 

 

 

 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 zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 

129/2008 Sb., zákona č.41/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 301/2011 Sb., zákona 

č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., 

zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., a zákona č. 86/2015 se 

mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova „anebo kdo nedovršil v době 

spáchání činu jinak trestného, jenž je zvlášť závažným zločinem, za který 

trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, třináctý rok věku,“. 

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se na konci tečka nahrazuje čárkou a za ni se doplňují 

slova: „anebo kdo v době spáchání provinění, které je zvlášť závažným 

zločinem, za který trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, dovršil 

třináctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.“. 

3. V § 31 odst. 1 se slovo „pět“ nahrazuje slovem „sedm“. 

4. V § 31odst. 3 se slovo „deset“ nahrazuje slovem „patnáct“. 

5. V § 54 odstavci 3 se na konci doplňuje věta, která zní: „Pravomocný odsuzující 

rozsudek ve věci zvlášť závažného provinění, za které soud uložil odnětí 

svobody alespoň osm let, lze uveřejnit s uvedením jména a příjmení 

mladistvého a obce jeho trvalého pobytu.“. 

6. V § 89 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „to 

neplatí v případě uvedeném v § 25 větě druhé trestního zákoníku“.  

7. V § 89 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 „(4) Pokud se čin jinak trestný, jenž je zvlášť závažným zločinem, za který 

trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, posuzuje a projednává 

podle hlavy II, ustanovení této hlavy se nepoužijí.“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. III 
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017. 
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