Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(tisk 57)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 28
z 13. schůze konané dne 28. března 2018 (tisk 57/1)

A.1.

Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených
v trestním řízení
Čl. VI
Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, se mění takto:
1.

V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „rozhodl“ vkládají slova „trestním
příkazem,“.

2.

V § 8 odst. 1 větě druhé se za slovo „moci“ vkládají slova „trestního příkazu nebo“.

3.

V § 8 odst. 3 větě třetí a větě čtvrté se za slova „připojí kopii pravomocného“ vkládají slova
„trestního příkazu nebo“.

4.

V § 8 odst. 3 větě čtvrté se za slova „z rozsudku“ vkládají slova „nebo trestního příkazu“.

5.

V § 10 odst. 2 větě první se za slova „uvedeném v“ vkládají slova „trestním příkazu nebo“.

6.

V § 17 odst. 1 písm. d) se za slova „soud, který vydal“ vkládají slova „trestní příkaz nebo“.
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Čl. VII
Přechodné ustanovení

V případě majetkových trestních sankcí, které byly pravomocně uloženy trestním příkazem
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.“.

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá a dosavadní článek VI se označuje jako článek VIII.

A.2.

V dosavadní části páté článku VI se na konci textu doplňují slova „ , s výjimkou části páté,
která nabývá účinnosti dnem 1. října 2018“.

Ve druhém čtení nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy.

V Praze 22. května 2018

Dominik Feri, v. r.
zpravodaj garančního ústavně právního výboru
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