
Pozměňovací a jiné  návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk 358)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 29. dubna 2015 

A. Poslanec Zdeněk Ondráček

A.1. V § 214 odst. 4 se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“ a slovo „osm“ se nahrazuje 
slovem „deset“.

V § 214 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nový odstavec, který zní:
5. Příprava je trestná.

A.2. V § 216 odst. 4 se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“ a slovo „osm“ se nahrazuje 
slovem „deset“.

V § 216 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nový odstavec, který zní:
5. Příprava je trestná.

A.3. V § 214 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

V § 214 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nová alinea, která zní:
„kdo pro spáchání takového činu vytváří podmínky,“.

A.4. V § 216 odst. 1 se za slovo „kdo“ vkládají slova „vytváří podmínky k zakrytí původu, 
tento původ“

V § 216 odst. 1 se za slovem „zastírá“ ruší slovo „původ“

B. Poslanci  Pavel  Blažek,  František  Adámek,  Petr  Adam,  Stanislav  Berkovec,  
Marek Černoch, Zdeněk Ondráček

B.1. V článku I. se doplňuje nový bod 1., který zní:

1. V § 33 se za slova „braní rukojmí (§ 174),“  vkládají  slova „poškození cizích práv
(§ 181), pomluva (§ 184),“, za slova „opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195),“ se vkládají
slova „podvod (§ 209), pojistný podvod (§ 210), úvěrový podvod (§ 211), dotační podvod
(§ 212),“ a za slova „porušení  zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství
(§ 247),“ se vkládají slova „poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260),“.

2. Dosavadní novelizační body 1. až 13. se přeznačí jako body 2 až 14.
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C. Poslanec Marek Benda

C.1. V čl. I bod 8 zní:

„8. V § 298a odst. 1 se za slova „v nikoli malém rozsahu“ vkládají slova „ , byť  
i z hrubé nedbalosti,“.

V Praze dne 29. dubna 2015

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