
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

(tisk 753) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 232 

z  67. schůze konané dne 25. května 2016 (tisk 753/2) 

A.1. V části první, čl. I body 4 a 5 znějí: 

 

„4.  V § 101 odst. 1 úvodní části ustanovení se za text „§ 70“ vkládají slova „odst. 2 písm. a)“. 

 

5.    V § 101 odstavec 2 zní: 

 

       „(2) Soud může uložit zabrání věci, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za 

trestný čin anebo která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící 

odměnu za trestný čin, pokud hodnota věci, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za 

něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná, a pokud taková věc  

a) náleží pachateli, který byl odsouzen za trestný čin, ze kterého věc pochází,  

b) náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 

c) náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil, 

d) náleží nepříčetné osobě, která spáchala čin jinak trestný, 

e) náleží jiné osobě, na kterou pachatel takovou věc převedl nebo která ji jinak nabyla, nebo 

f) je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo obdobném zařízení (dále jen „svěřenský fond“) 

anebo v podílovém fondu.“.“. 

 

A.2. V části první, čl. I v bodě 8 v § 102a odst. 1 se za slova „nebo trestným činem“ vkládají slova 

„výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192),“ a za slova „je v“ se vkládá slovo 

„hrubém“.  

 

A.3. V části první, čl. I v bodě 8 v § 102a odstavec 2 zní: 

„(2) Soud může uložit zabrání části majetku ve vztahu k věci, která by jinak mohla být zabrána 

podle odstavce 1, pokud pachatel takovou věc 

a) převedl na jinou osobu bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek a tato osoba věděla 

nebo mohla a měla vědět, že na ni takovou věc převedl z toho důvodu, aby se vyhnul jejímu 

zabrání, nebo že taková věc byla získána v rozporu se zákonem, 

b) převedl na osobu blízkou, 

c) převedl na právnickou osobu, ve které má sám nebo ve spojení s osobami blízkými většinovou 

majetkovou účast, většinový podíl na hlasovacích právech nebo rozhodující vliv na řízení, a 

takovou věc pachatel bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek užívá, 

d) převedl do majetku ve svěřenském fondu, nebo 

e) nabyl do společného jmění manželů.“. 
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A.4.     V části první, čl. I v bodě 8 se v § 102a odstavec 3 zrušuje. 

            Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. 

  

  A.5.     V části první, čl. I  v bodě 13 se za slovo „jednat“ vkládá čárka. 

A.6. V části první, čl. II se za slovo „výše“ vkládá slovo „hrubého“. 

A.7.     V části druhé, čl. III bodě 41 

a) V § 79b se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Orgán nebo osoba příslušná k provedení 

zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci 

a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených 

v rozhodnutí o zajištění věci.“ 

b) V § 79c se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6. 

 

c) V § 79c dosavadním odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem 

„3“. 

 

d) V § 79c dosavadním odst. 6 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem 

„2“.  

 

e) V § 79c dosavadním odst. 7 se slova „2 až 6“ nahrazují slovy „1 až 5“.  

 

f) V § 79d odst. 3 se slova „3 až 6“ nahrazují slovy „2 až 5“.  

 

 

A.8.  V části druhé, čl. III bodě 70 se slova „§ 79f odst. 2“ nahrazují slovy „§ 79f odst. 1“.  

 

A.9.  

a) V části třetí, čl. IV se bod 2 zrušuje. 

b) Část osmá se zrušuje. Dosavadní část devátá a čl. X se přeznačí. 

c) V dosavadní části deváté se slova „ , s výjimkou části osmé, která nabývá účinnosti dnem 1. 

května 2017“ zrušují. 

 

A.10.   V části čtvrté, čl. V v bodě 11 se za slova „§ 41 odst. 2 a 3“ vkládají slova „trestního řádu“.   

 

A.11.  V části čtvrté, čl. V v bodě 15 se za slovo „opatrovníka“ vkládá slovo „mladistvého“. 
 

A.12.  V části čtvrté, čl. V v bodě 23 se slovo „zástupce“ nahrazuje slovy „zákonného zástupce“. 

 

A.13.  V části páté, čl. VI v bodě 6 se slova „jiných právních předpisů“ nahrazují slovy „zvláštních 

právních předpisů“. 

 

A.14.  V části páté, čl. VI v bodě 8 se text „slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitou věcí“ 

“ nahrazuje textem „slova „s nemovitostí“ se nahrazují slovy „s nemovitou věcí“ “. 

 

A.15.  V části páté, čl. VI v bodě 10 v § 6 odst. 5 se slova „Odstavce 1 a 2“ nahrazují slovy „Odstavce 

1 až 3“. 
 
A.16.  V části páté, čl. VI v bodě 23 se slova „V § 10 odst. 2“ nahrazují slovy „V § 10 odst. 3“. 
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A.17.  V části sedmé, čl. VIII se na konci bodu 3 doplňuje text:  „a za slova „oddílu pátého“ 

se vkládají slova „a sedmého“ “. 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016  
 

B. Poslankyně Helena Válková – SD 4793 

 

K části druhé – změna trestního řádu  

 

B.1.    V novelizačním bodě 39, v § 78 odst. 3 se za slovo „aby“ vkládají slova „předložil nebo“.  

 

B.2. V novelizačním bodě 39, v § 79 odst. 1 se za slovo „vyzvání“ vkládají slova „předložena 

nebo“.  

 

B.3.    V novelizačním bodě 41, v § 79d odst. 1 se slovo „soudem“ nahrazuje slovy „předsedou 

senátu“.  

 

B.4. V novelizačním bodě 41, v § 79g odst. 2 se slovo „soud“ nahrazuje slovy „předseda senátu“.  

 

B.5. Novelizační bod č. 50 zní: 

 

„50.    V § 81 odst. 2 větě druhé se slova „pro nebezpečí zkázy“ zrušují a slovo „obviněnému“ se 

nahrazuje slovy „tomu, komu byla zajištěna,“.“. 

 

B.6. V novelizačním bodě č. 70 se slova „ , nepovolil provedení úkonu týkajícího  

se zajištěné náhradní hodnoty“ zrušují.  

 

K části deváté – účinnost  

 

B.7. Slova „dnem 1. října 2016“ se nahrazují slovy „patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení“. 

 

 

 

  

 

V Praze 9. září 2016 

 

 

 

 prof. JUDr. Helena Válková, CSc., v. r. 

zpravodajka garančního ústavně právního výboru 
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