
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, 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 

(tisk 503) 

 

Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 139 

z  37.  schůze konané dne 3. září 2015 (tisk 503/3) 

 

A.1.  k části první, čl. I za bod 6 se vkládají nové body 7 a 8, které znějí: 

„7. V § 146a odst. 1 písm. d) se za slovo „odst.“ vkládají slova „1 a“. 

8.  V § 146a odst. 2 se slova „§ 79f odst. 2“ nahrazují slovy „§ 79f odst. 1“. 

Dosavadní novelizační body č. 7 až 14 se označují jako novelizační body č. 9 až 16. 

       

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. února 2016 
 

B. Poslankyně Marie Benešová 

B.1. Část čtvrtá zní:  

„ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. V 
 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po 

dni jeho vyhlášení.“. 

 

C. Poslanec Zdeněk Ondráček 

C.1. V části první čl. I se bod 10 zrušuje. 

 

D. Poslanec Bronislav Schwarz 

D.1. V části třetí se před novelizační bod č. 1 vkládá nový novelizační bod 1, který zní: 

„1. V § 63 odst. 1 se číslo „300“ nahrazuje číslem „400“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 1 a 2 se označují jako novelizační body č. 2 a 3. 

D.2. V části třetí se před novelizační bod č. 1 vkládá nový novelizační bod 1, který zní: 

„1. V § 65 odst. 1 větě první se slova „dvou let“ nahrazují slovy „jednoho roku“.“. 

 

Dosavadní novelizační body č. 1 a 2 se označují jako novelizační body č. 2 a 3. 
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D.3.  V části první, čl. I se  za novelizační bod č. 6 vkládají nové novelizační body č. 7 až 10, které 

znějí: 

7.      V § 78 odst. 1 větě první, odst. 5 větě první, odst. 6 větě první a v § 79 odst. 6 a 7  

  se slovo „hmotnou“ zrušuje. 

8.      V § 78 odst. 4 a v § 79 odst. 1 větě první a odst. 6 se slovo „hmotná“ zrušuje. 

9.      V § 78 odst. 6 větě první, odst. 8 a v § 79 odst. 2, 4 a 5 se slovo „hmotné“ zrušuje. 

10.      V § 78 odst. 7 se slovo „hmotných“ zrušuje. 

Dosavadní novelizační body č. 7 až 14 se označují jako novelizační body č. 11 až 18. 

E. Poslanec Radek Vondráček 

E.1. 1) K části první článku I (změna trestního řádu)  

V části první se za novelizační bod č. 6 vkládá nový novelizační bod 7, který zní: 

„7. V § 88 odst. 1 a v § 158e odst. 1 se slovo „sjednání“ nahrazuje slovem „zjednání“.“. 

 

Dosavadní novelizační body č. 7 až 14 se označují jako novelizační body č. 8 až 15. 

 

2) K části třetí článku IV (změna trestního zákoníku) 

V části třetí se za novelizační bod č. 2 doplňuje nový novelizační bod 3, který zní: 

 

„3.  V § 363 odst. 2 se slovo „sjednání“ nahrazuje slovem „zjednání“.“. 

 

3) Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní:  

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

Čl. V 

V § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

zákona č. 141/2014 Sb., se slovo „sjednání“ nahrazuje slovem „zjednání“ a slovo „poškozování“ se 

nahrazuje slovem „poškození“.“. 

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a Čl. V se označuje jako Čl. VI. 

Pozn. leg. odboru: V případě schválení PN E1 bod 3 bude tento PN promítnut do názvu zákona. 

 

V Praze 12. února 2016 

 

Mgr. Marie Benešová, v. r. 

zpravodajka garančního ústavně právního výboru 

 

JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová, v. r. 

zpravodajka výboru pro bezpečnost 

 

Ing. Václav Klučka, v. r. 

zpravodaj výboru pro obranu 
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