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V l á d n í  n á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne  2015, 

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, 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, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna trestního řádu 

Čl. I 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona 

č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona 

č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., 

zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona 

č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., 

zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona 

č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., 

zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 

č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 

zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona 

č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., 

zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 

zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 

č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., 

zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., 

zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., 

zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona 

č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., 

zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona 

č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. …/2015 Sb., se mění takto: 
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1. V § 12 odst. 2 písm. e) se slova „, proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo 

ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany“ nahrazují 

slovy „anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku 

státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační 

složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit 

státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany“. 

2. V § 73 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Orgán rozhodující o vazbě může současně 

uložit obviněnému povinnost zdržovat se ve stanoveném časovém období v určeném 

obydlí nebo jeho části, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání 

nebo povolání nebo poskytnutí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb 

v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu; pro stanovení časového období se použije 

přiměřeně § 60 odst. 4 trestního zákoníku. Obviněný je povinen probačnímu úředníkovi 

umožnit vstup do určeného obydlí nebo jeho části.“. 

3. V § 73 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:  

 „(4) V souvislosti s nahrazením vazby některým opatřením uvedeným v odstavci 1 

může orgán rozhodující o vazbě rozhodnout o výkonu elektronické kontroly plnění povinností 

uložených v souvislosti s tímto opatřením prostřednictvím elektronického kontrolního 

systému umožňujícího detekci pohybu obviněného, jestliže obviněný slíbí, že při výkonu 

elektronické kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. Před tím orgán rozhodující 

o vazbě obviněného poučí o průběhu elektronické kontroly.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8. 

4. V § 73 odst. 6 se za slova „odstavci 4“ vkládají slova „nebo 5“. 

5. V § 73a odst. 3 se slova „4 až 6“ nahrazují slovy „5 až 7“. 

6. V § 73b odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

7. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a při nahrazení vazby“. 

8. V § 152 odst. 2 se za slovo „svobody“ vkládají slova „a při nahrazení vazby“. 

9. V § 155 odst. 1 se za slovo „vazby“ vkládají slova „a s využitím elektronického 

kontrolního systému při nahrazení vazby“. 
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10. V § 161 odstavec 7 zní: 

 „(7) Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají 

trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti 

vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou 

příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo 

s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené 

nebo založené Ministerstvem obrany, koná pověřený orgán Vojenské policie.“. 

11. § 334b včetně nadpisu zní: 

„§ 334b 

Kontrola výkonu trestu domácího vězení 

 (1) Kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti nebo 

jím k výkonu elektronické kontroly zřízená organizační složka státu ve spolupráci s Probační 

a mediační službou prostřednictvím elektronického kontrolního systému umožňujícího 

detekci pohybu odsouzeného nebo Probační a mediační služba namátkovou kontrolou 

prováděnou probačním úředníkem. Za tím účelem je odsouzený povinen umožnit orgánu 

zajišťujícímu kontrolu vstup do místa výkonu trestu a strpět pořízení svých biometrických 

údajů orgánem zajišťujícím kontrolu na jeho žádost při zahájení elektronické kontroly, a dále 

v jejím průběhu, existuje-li podezření na porušení kontrolovaných povinností. Pořizovanými 

biometrickými údaji jsou otisky prstů, rysy obličeje a záznam hlasu. 

 (2) Pokud nebyly při výkonu elektronické kontroly podle odstavce 1 zjištěny 

skutečnosti důležité pro trestní řízení, uchovávají se záznamy o pohybu odsouzeného nejdéle 

po dobu dvanácti měsíců po skončení výkonu elektronické kontroly.“. 

12. V § 334c se slova „provozovatel elektronického kontrolního systému nebo probační 

úředník vykonávající kontrolu“ nahrazují slovy „orgán zajišťující kontrolu“. 

13. V § 353 odst. 1 větě druhé se za slovo „Nebude-li“ vkládá slovo „ústavní“. 

14. Za § 360 se vkládá nový § 360a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 360a 

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým 

opatřením nahrazujícím vazbu 

 (1) Elektronickou kontrolu plnění povinností uložených v souvislosti s některým 

opatřením nahrazujícím vazbu zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jím k tomuto účelu 

zřízená organizační složka státu ve spolupráci s Probační a mediační službou. Jakmile 

se rozhodnutí o výkonu elektronické kontroly stane vykonatelným, zašle je orgán rozhodující 

o vazbě bez zbytečného odkladu orgánu zajišťujícímu elektronickou kontrolu.  
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 (2) Obviněný je povinen při výkonu kontroly podle odstavce 1 umožnit orgánu 

zajišťujícímu elektronickou kontrolu vstup do určeného obydlí nebo jeho části (§ 73 odst. 3) 

a strpět pořízení svých biometrických údajů orgánem zajišťujícím kontrolu na jeho žádost při 

zahájení elektronické kontroly, a dále v jejím průběhu, existuje-li podezření na porušení 

kontrolovaných povinností, jakož i jinak orgánu zajišťujícímu kontrolu poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost. Pořizovanými biometrickými údaji jsou otisky prstů, rysy obličeje 

a záznam hlasu. Ustanovení § 334b odst. 2 se použije obdobně.  

 (3) Neplní-li obviněný povinnosti podléhající elektronické kontrole, sdělí tuto 

skutečnost orgán zajišťující elektronickou kontrolu bezodkladně soudu a v přípravném řízení 

státnímu zástupci. Bezodkladně tuto skutečnost sdělí také policejnímu orgánu, který 

obviněného zadrží, je-li důvodná obava, že bude mařit účel vazby; na postup při zadržení 

obviněného se použije obdobně § 75. Orgán zajišťující elektronickou kontrolu sdělí pro tento 

účel policejnímu orgánu údaje potřebné pro identifikaci obviněného a odůvodnění jeho 

případného zadržení.“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 Příslušnost policejního orgánu pro konání úkonů trestního řízení se v řízeních 

zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona posuzuje podle zákona 

č. 141/1961 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

Čl. III 

 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 Sb., se mění takto:  

1. V § 95a odst. 2 větě třetí se za slovo „Nebude-li“ vkládá slovo „ústavní“. 

 

2. V § 95a odst. 4 větě první se za slovo „a“ vkládají slova „v případě ústavního ochranného 

léčení“. 
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ČÁST TŘETÍ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. IV 

 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. …/2015 Sb. a zákona č. …/2015 Sb., se 

mění takto: 

1. V § 92 odst. 4 se za slovo „trestních“ vkládají slova „a na započítání povinnosti zdržovat 

se ve stanoveném časovém období v určeném obydlí nebo jeho části uložené obviněnému 

podle § 73 odst. 3 trestního řádu“. 

 

2. V § 99 odst. 6 se věta první nahrazuje větami „Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje 

jeho účel. Ústavní ochranné léčení trvá nejdéle dvě léta; nebude-li v této době léčba 

ukončena, rozhodne soud před skončením této doby o jejím prodloužení, a to i opakovaně, 

vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění z ochranného léčení nebo 

o změně ústavního léčení na léčení ambulantní, ledaže má pachatel vinu na tom, že soud 

v uvedené době nemohl rozhodnout; v takovém případě soud rozhodne bezodkladně 

po odpadnutí překážky bránící rozhodnutí.“. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. V 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.  
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