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III. 
 

N á v r h  

ZÁKON 
ze dne      2019, 

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační 

a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 

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, 
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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., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., 
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., 
zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona 
č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. a zákona 
č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní: 
„c) za dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest odnětí svobody, trest zákazu 

činnosti nebo trest zákazu pobytu; v těchto případech se zájmové sdružení občanů může 
připojit k návrhu odsouzeného na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo 
k návrhu na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu 
pobytu. Za tím účelem se může zájmové sdružení občanů se souhlasem odsouzeného 
informovat o jeho chování a dosavadním průběhu výkonu trestu.“. 

2. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
„(2) Orgány činné v trestním řízení ve vhodných případech spolupracují s Probační 

a mediační službou, které mohou předávat informace pro plnění úkolů v rámci její 
působnosti.“. 

3. § 27b včetně nadpisu zní: 
„§ 27b 

Probační úředník 
Úředník Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“) provádí v trestním 

řízení úkony probace a mediace, zjišťuje informace o osobě podezřelého nebo obviněného 
a jeho rodinných a sociálních poměrech a vytváří podmínky pro rozhodnutí o podmíněném 
odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo 
pro schválení narovnání, a to na základě pověření vydaného orgánem činným v trestním řízení 
Probační a mediační službě anebo, stanoví-li tak tento nebo jiný zákon, i bez takového 
pověření.“. 

4. V § 88d odst. 2 větě druhé se za slovo „pověření“ vkládají slova „Probační a mediační 
služby“. 

5. V § 179g odstavec 3 zní: 
„(3) V rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání se stanoví 

zkušební doba na šest měsíců až dva roky, v případě rozhodnutí podle odstavce 2 na šest 
měsíců až pět let; zkušební doba počíná běžet právní mocí tohoto rozhodnutí. Zkušební doba 
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může být stanovena delší, než je doba, po kterou se podezřelý zavázal zdržet se určité činnosti 
podle odstavce 2 písm. a).“. 

6. V § 179g se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Do doby, po kterou se podezřelý zavázal zdržet se určité činnosti podle odstavce 2 

písm. a), se započítává doba, po kterou mu bylo před rozhodnutím o podmíněném odložení 
podání návrhu na potrestání oprávnění k činnosti, která je předmětem závazku, v souvislosti 
s trestným činem odňato podle jiného právního předpisu nebo na základě opatření orgánu 
veřejné moci nesměl již tuto činnost vykonávat.“. 
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8. 

7. V § 179g odst. 6 větě první se slova „výši peněžité částky určené státu na peněžitou 
pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které se podezřelý během zkušební 
doby zavazuje zdržet“ nahrazují slovy „v případě závazku zdržet se určité činnosti dobu 
jeho trvání, předpokládané datum ukončení doby jeho trvání a určení činnosti, které se 
podezřelý během zkušební doby zavazuje zdržet, a v případě postupu podle odstavce 2 
písm. b) výši peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti“. 

8. V § 179g se na konci odstavce 7 doplňují věty „Státní zástupce může též stanovit nad 
podezřelým dohled; na výkon dohledu se použijí obdobně § 49 až 51 trestního zákoníku. 
Jde-li o podezřelého ve věku blízkém věku mladistvých, může státní zástupce v zájmu 
využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně 
nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností, též některá z výchovných 
opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 
podmínek stanovených pro mladistvé.“. 

9. V § 179h odst. 1 se slova „prodloužit zkušební dobu až o jeden rok; zkušební doba však 
nesmí překročit pět let. Povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné 
obohacení a jiná povinnost, k jejímuž splnění se podezřelý zavázal, i další uložená 
omezení trvají i v průběhu prodloužené zkušební doby“ zrušují. 

10. V § 179h se na konci textu odstavce 1 doplňují písmena a) až e), která znějí: 
„a) stanovit nad podezřelým dosud neuložený dohled, 
b) prodloužit zkušební dobu až o dva roky, přičemž celková délka zkušební doby nesmí 

překročit pět let, 
c) stanovit podezřelému dosud neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti 

směřující k tomu, aby vedl řádný život,  
d) stanovit podezřelému dosud neuložená výchovná opatření směřující k tomu, aby vedl řádný 

život, je-li ve věku blízkém věku mladistvých, nebo  
e) přijmout prodloužení závazku zdržet se určité činnosti podle § 179g odst. 2 písm. a) nebo 

přijmout nový závazek podle téhož ustanovení“. 
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11. Za § 179h se vkládá nový § 179i, který zní: 
„§ 179i 

(1) Jestliže podezřelý vede ve zkušební době řádný život a plněním svých povinností 
prokázal polepšení, může státní zástupce některé nebo všechna uložená přiměřená omezení, 
přiměřené povinnosti nebo výchovná opatření zrušit, pokud lze očekávat, že povede řádný 
život i bez nich, anebo může zrušit uložený dohled, pokud již není zapotřebí zvýšeně sledovat 
a kontrolovat jeho chování; toto rozhodnutí může státní zástupce učinit nejdříve tehdy, pokud 
uplynula jedna třetina zkušební doby, nejméně však šest měsíců. Stanovená zkušební doba 
zůstává rozhodnutím podle věty první nedotčena. Na rozhodnutí o tom, zda se zruší uložené 
přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled, se přiměřeně 
použije § 330a. 

(2) Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 
za současného stanovení  
a) dohledu, použije se na postup při jeho výkonu přiměřeně § 330a a 350k, 
b) dosud neuloženého přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného 

opatření, použije se na postup při výkonu jeho kontroly přiměřeně § 329 a 350l. 
(3) Po uplynutí poloviny doby, po kterou se podezřelý zavázal zdržet se určité činnosti 

podle § 179g odst. 2 písm. a), může státní zástupce na návrh podezřelého rozhodnout, 
že zbytek závazku nebude vykonán, pokud podezřelý v době trvání tohoto závazku prokázal 
způsobem svého života, že jeho dalšího výkonu není třeba. Přitom státní zástupce může 
zohlednit, zda se podezřelý úspěšně podrobil vhodnému programu sociálního výcviku 
a převýchovy nebo psychologického poradenství zaměřeného na činnost, na kterou se 
vztahoval jeho závazek podle § 179g odst. 2 písm. a). 

(4) Současně s rozhodnutím podle odstavce 3 může státní zástupce prodloužit zkušební 
dobu podmíněného odložení návrhu na potrestání až o dva roky, přičemž celková délka 
zkušební doby nesmí překročit pět let. 

(5) Proti rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 mohou podezřelý a poškozený podat stížnost, 
která má odkladný účinek.“. 

12. V § 181 odst. 3 větě první se slova „probačního úředníka“ nahrazují slovy „Probační 
a mediační služby“. 

13. V § 184 odst. 2 se slovo „probační“ nahrazuje slovem „Probační“. 

14. V § 184 odst. 3 se slova „vytváří probační“ nahrazují slovy „vytváří Probační“ a slova 
„podle pokynu předsedy senátu probační úředník“ se nahrazují slovy „na základě 
pověření předsedy senátu Probační a mediační služba“. 

15. V § 278 odst. 1 větě druhé se text „6 a 7“ nahrazuje textem „7 a 8“.  

16. V § 307 odstavec 3 zní: 
„(3) Souhlasem obviněného s podmíněným zastavením trestního stíhání se rozumí 

i souhlas s podmíněným odložením návrhu na potrestání.“. 
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17. V § 307 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 
„(4) V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba 

na šest měsíců až dva roky, v případě rozhodnutí podle odstavce 2 na šest měsíců až pět let; 
zkušební doba počíná běžet právní mocí tohoto rozhodnutí. Zkušební doba může být 
stanovena delší, než je doba, po kterou se obviněný zavázal zdržet se určité činnosti podle 
odstavce 2 písm. a). 

(5) Do doby, po kterou se obviněný zavázal zdržet se určité činnosti podle odstavce 
2 písm. a), se započítává doba, po kterou mu bylo před rozhodnutím o podmíněném zastavení 
trestního stíhání oprávnění k činnosti, která je předmětem závazku, v souvislosti s přečinem 
odňato podle jiného právního předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl 
již tuto činnost vykonávat.“. 
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9. 

18. V § 307 odst. 7 větě první se slova „výši peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 
obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které se podezřelý během zkušební doby 
zavazuje zdržet“ nahrazují slovy „v případě závazku zdržet se určité činnosti dobu jeho 
trvání, předpokládané datum ukončení doby jeho trvání a určení činnosti, které se 
obviněný během zkušební doby zavazuje zdržet, a v případě postupu podle odstavce 
2 písm. b) výši peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti“. 

19. V § 307 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Soud a v přípravném řízení státní zástupce 
může též stanovit nad obviněným dohled; na výkon dohledu se použijí obdobně § 49 až 
51 trestního zákoníku. Jde-li o obviněného ve věku blízkém věku mladistvých, může 
soud a v přípravném řízení státní zástupce v zájmu využití výchovného působení rodiny, 
školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení 
a přiměřených povinností, též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně 
o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro 
mladistvé.“. 

20. V § 308 odst. 1 se slova „prodloužit zkušební dobu až o jeden rok; zkušební doba však 
nesmí překročit pět let. Povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné 
obohacení a jiná povinnost, k jejímuž splnění se obviněný zavázal, i další uložená 
omezení trvají i v průběhu prodloužené zkušební doby“ zrušují. 

21. V § 308 se na konci textu odstavce 1 doplňují písmena a) až e), která znějí: 
„a) stanovit nad obviněným dosud neuložený dohled, 
b) prodloužit zkušební dobu až o dva roky, přičemž celková délka zkušební doby nesmí 

překročit pět let, 
c) stanovit obviněnému dosud neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti 

směřující k tomu, aby vedl řádný život,  
d) stanovit obviněnému dosud neuložená výchovná opatření směřující k tomu, aby vedl řádný 

život, je-li ve věku blízkém věku mladistvých, nebo  
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e) přijmout prodloužení závazku zdržet se určité činnosti podle § 307 odst. 2 písm. a) nebo 

přijmout nový závazek podle téhož ustanovení“. 

22. Za § 308 se vkládá nový § 308a, který zní: 
„§ 308a 

(1) Jestliže obviněný vede ve zkušební době řádný život a plněním svých povinností 
prokázal polepšení, může soud a v přípravném řízení státní zástupce některé nebo všechna 
uložená přiměřená omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovná opatření zrušit, pokud lze 
očekávat, že povede řádný život i bez nich, anebo může zrušit uložený dohled, pokud již není 
zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chování; toto rozhodnutí může soud 
a v přípravném řízení státní zástupce učinit nejdříve tehdy, pokud uplynula jedna třetina 
zkušební doby, nejméně však šest měsíců. Stanovená zkušební doba zůstává rozhodnutím 
podle věty první nedotčena. Na rozhodnutí o tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, 
přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled, se přiměřeně použije § 330a. 

(2) Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání za současného 
stanovení 
a) dohledu, použije se na postup při jeho výkonu přiměřeně § 330a a 350k, 
b) dosud neuloženého přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného 

opatření, použije se na postup při výkonu kontroly přiměřeně § 329 a 350l. 
(3) Po uplynutí poloviny doby, po kterou se obviněný zavázal zdržet se určité činnosti 

podle § 307 odst. 2 písm. a), může soud a v přípravném řízení státní zástupce na návrh 
obviněného rozhodnout, že zbytek závazku nebude vykonán, pokud obviněný v době trvání 
tohoto závazku prokázal způsobem svého života, že jeho dalšího výkonu není třeba. Přitom 
soud a v přípravném řízení státní zástupce může zohlednit, zda se obviněný úspěšně podrobil 
vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy nebo psychologického poradenství 
zaměřeného na činnost, na kterou se vztahoval jeho závazek podle § 307 odst. 2 písm. a). 

(4) Současně s rozhodnutím podle odstavce 3 může soud a v přípravném řízení státní 
zástupce prodloužit zkušební dobu podmíněného zastavení trestního stíhání až o dva roky, 
přičemž celková délka zkušební doby nesmí překročit pět let. 

(5) Proti rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 mohou obviněný a poškozený podat stížnost, 
která má odkladný účinek. Učiní-li takové rozhodnutí soud, má toto právo též státní 
zástupce.“. 

23. V § 324 odst. 1 se slovo „žádost“ nahrazuje slovem „návrh“ a slova „podnětu okresní 
soud“ se nahrazují slovy „návrhu předseda senátu okresního soudu“. 

24. V § 324a odst. 1 větě první se slova „okresní soud“ nahrazují slovy „předseda senátu 
okresního soudu“. 
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25. V § 324a odst. 2 větě první, § 324a odst. 3 větě třetí, § 324a odst. 4, § 327 odst. 2, 
§ 334f odst. 2, § 350a odst. 4 větě druhé a v § 350h odst. 4 větě první se slovo „soud“ 
nahrazuje slovy „předseda senátu“. 

26. V § 324a odst. 2 větě druhé se slova „soud učinit též v neveřejném zasedání“ nahrazují 
slovy „předseda senátu učinit mimo veřejné zasedání“. 

27. V § 324a odst. 3 větě první, § 327 odst. 1 a 3 a v § 334f odst. 1 a 3 se slovo „Soud“ 
nahrazuje slovy „Předseda senátu“. 

28. § 328 se zrušuje. 

29. § 329 až 331 včetně nadpisů znějí: 
„Podmíněné odsouzení 

§ 329  
(1) Předseda senátu pravidelně, nejméně jednou za šest měsíců, zjišťuje, zda podmíněně 

odsouzený vede řádný způsob života a dodržuje uložené přiměřené omezení nebo přiměřenou 
povinnost anebo výchovné opatření; to neplatí pro přiměřené omezení, přiměřenou povinnost 
nebo výchovné opatření, jehož kontrolou byla pověřena Probační a mediační služba.  

(2) Zájmové sdružení občanů činné na pracovišti odsouzeného nebo v jeho bydlišti může 
předseda senátu požádat o výchovné spolupůsobení, pokud nabídlo záruku za převýchovu 
odsouzeného.  

 
§ 330 

(1) O tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil, zruší se uložené přiměřené omezení 
nebo přiměřená povinnost anebo výchovné opatření, ponechá se podmíněné odsouzení 
v platnosti nebo se trest vykoná, rozhodne předseda senátu na návrh odsouzeného, státního 
zástupce nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání; zamítnout návrh pouze z důvodu, 
že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro zrušení uloženého přiměřeného omezení 
nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření, může též předseda senátu mimo 
veřejné zasedání. Návrh na zrušení uloženého přiměřeného omezení nebo přiměřené 
povinnosti anebo výchovného opatření může odsouzený podat jen, pokud k němu připojí 
kladné stanovisko probačního úředníka, vykonává-li kontrolu tohoto přiměřeného omezení, 
přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření; jinak předseda senátu o takovém návrhu 
nerozhoduje a vrátí jej odsouzenému s poučením o nutnosti připojit k němu uvedené 
stanovisko probačního úředníka. 

(2) Byl-li návrh odsouzeného na zrušení uloženého přiměřeného omezení nebo přiměřené 
povinnosti anebo výchovného opatření zamítnut, může jej odsouzený opakovat až po uplynutí 
šesti měsíců ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí; to neplatí, byl-li zamítnut 
pouze z důvodu, že doposud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro zrušení uloženého 
přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření. 

(3) Rozhodnutí, že se podmíněně odsouzený osvědčil a rozhodnutí, kterým se zruší 
uložené přiměřené omezení nebo přiměřená povinnost anebo výchovné opatření, může se 
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souhlasem státního zástupce učinit předseda senátu mimo veřejné zasedání. Při rozhodování 
o osvědčení podmíněně odsouzeného se předseda senátu opírá též o vyjádření zájmového 
sdružení občanů. 

(4) Považuje-li předseda senátu podklady a důkazy obsažené ve spise za postačující pro 
rozhodnutí o tom, zda se ponechá podmíněné odsouzení v platnosti nebo zda se trest vykoná, 
může se souhlasem odsouzeného a státního zástupce takové rozhodnutí učinit mimo veřejné 
zasedání; před rozhodnutím umožní odsouzenému, aby se k věci vyjádřil. 

(5) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 4 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. 
 

§ 330a  
(1) Při výkonu dohledu nelze podmíněně odsouzenému ukládat jiné povinnosti, než které 

vyplývají ze zákona nebo z odsuzujícího rozsudku. 
(2) Považuje-li to předseda senátu za vhodné, požádá o spolupůsobení orgány veřejné 

správy, zájmová sdružení občanů a další orgány, instituce a osoby. 
(3) Na rozhodnutí o tom, zda se podmíněně odsouzený, u něhož byl vysloven dohled, 

osvědčil, zruší se uložené přiměřené omezení nebo přiměřená povinnost anebo výchovné 
opatření, ponechává se podmíněné odsouzení s dohledem v platnosti nebo se trest vykoná, se 
obdobně použije § 330.  

(4) O tom, zda se zruší uložený dohled, rozhodne na návrh odsouzeného, státního 
zástupce nebo i bez takového návrhu předseda senátu ve veřejném zasedání; zamítnout návrh 
pouze z důvodu, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro zrušení dohledu, může též 
předseda senátu mimo veřejné zasedání. Návrh na zrušení uloženého dohledu může 
odsouzený podat jen, pokud k němu připojí kladné stanovisko probačního úředníka; jinak 
předseda senátu o takovém návrhu nerozhoduje a vrátí jej odsouzenému s poučením 
o nutnosti připojit k němu uvedené stanovisko probačního úředníka. Proti rozhodnutí podle 
věty první je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.  

(5) Byl-li návrh odsouzeného na zrušení uloženého dohledu zamítnut, může 
jej odsouzený opakovat až po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí právní moci zamítavého 
rozhodnutí; to neplatí, byl-li zamítnut pouze z důvodu, že doposud neuplynula lhůta 
stanovená v zákoně pro zrušení dohledu. 

(6) Rozhodnutí o tom, že se zruší uložený dohled, může se souhlasem státního zástupce 
učinit předseda senátu mimo veřejné zasedání. 

 
Podmíněné propuštění 

§ 331 
(1) O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje soud na návrh 

odsouzeného, státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, nebo i bez 
takového návrhu ve veřejném zasedání. Odsouzený může návrh na podmíněné propuštění 
podat pouze prostřednictvím ředitele věznice, jinak mu soud návrh vrátí s poučením 
o nutnosti podat jej tímto způsobem. Soud vyrozumí o konání veřejného zasedání 
o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody uloženého pro zločin i poškozeného, který 
o to požádal (§ 228 odst. 4).  

(2) Navrhne-li podmíněné propuštění ředitel věznice, v níž odsouzený vykonává trest, 
nebo se k takovému návrhu připojí, může rozhodnutí o tom, že se odsouzený podmíněně 
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propouští, učinit se souhlasem státního zástupce též předseda senátu mimo veřejné zasedání.  
(3) K návrhu odsouzeného na podmíněné propuštění se může připojit též zájmové 

sdružení občanů, pokud nabídne převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného. Souhlasí-
li s tím odsouzený, může zájmové sdružení občanů před připojením se k návrhu odsouzeného 
požádat ředitele věznice, v níž se vykonává trest, aby mu sdělil stav převýchovy odsouzeného. 

(4) Byl-li návrh odsouzeného na podmíněné propuštění zamítnut, může ho odsouzený 
opakovat až po uplynutí šesti měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí; to neplatí, byl-li 
zamítnut pouze z důvodu, že doposud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné 
propuštění.“. 

30. Za § 331 se vkládá nový § 331a, který zní: 
„§ 331a 

(1) Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění za současného  
a) vyslovení dohledu nad odsouzeným, použije se na postup při výkonu dohledu přiměřeně 

§ 330a a 350k, 
b) uložení přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření, 

použije se na postup při výkonu kontroly přiměřeně § 329 a 350l, 
c) rozhodnutí, aby se podmíněně propuštěný ve zkušební době zdržoval ve svém obydlí, 

použije se na postup při výkonu této povinnosti přiměřeně § 334b až 334e, 
d) rozhodnutí, aby podmíněně propuštěný odsouzený ve zkušební době vykonal práce 

ve prospěch poskytovatele obecně prospěšných prací, použije se na postup při výkonu této 
povinnosti přiměřeně § 336 až 339,  

e) rozhodnutí, aby podmíněně propuštěný složil na účet soudu částku určenou na peněžitou 
pomoc obětem trestné činnosti, může předseda senátu na žádost odsouzeného z důležitých 
důvodů  
1. odložit složení této částky, a to na dobu nejvýše šesti měsíců ode dne, kdy rozhodnutí 

nabylo právní moci, nebo  
2. povolit splácení této částky v měsíčních splátkách tak, aby byla celá zaplacena 

nejpozději do konce stanovené zkušební doby.  
(2) Považuje-li soud výchovné spolupůsobení zájmového sdružení občanů za prospěšné, 

postupuje přiměřeně podle § 329 odst. 2.“. 

31. V § 332 odstavec 1 zní: 
„(1) Na rozhodnutí o tom, zda se podmíněně propuštěný osvědčil, zruší se uložené 

přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled, anebo zda 
se zbytek trestu vykoná nebo se ponechává podmíněné propuštění v platnosti, se obdobně 
použije § 330a.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSW4X)

aspi://module='ASPI'&link='141/1961%20Sb.%2523334b-334e'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='141/1961%20Sb.%2523329'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

10 
 

32. V § 333 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „; zamítnout návrh pouze 
z důvodu, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné propuštění, 
může též předseda senátu tohoto soudu mimo veřejné zasedání“, ve větě druhé se slova 
„nebo žádosti“ zrušují a ve větě třetí se slovo „soud“ nahrazuje slovy „předseda senátu 
soudu“. 

33. V § 333 odst. 2 a 3 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“. 

34. V § 333 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo uložení dohledu anebo 
uložení jiných opatření uvedených v § 89 odst. 2 trestního zákoníku“. 

35. V § 333 odst. 3 větě druhé se text „a 332“ zrušuje. 

36. § 333b včetně nadpisu zní: 
„§ 333b 

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení 
(1) O přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení rozhoduje soud na návrh 

odsouzeného, státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, anebo i bez 
takového návrhu, a to ve veřejném zasedání; zamítnout návrh pouze z důvodu, že dosud 
neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího 
vězení, může též předseda senátu mimo veřejné zasedání. Odsouzený může návrh podle věty 
první podat pouze prostřednictvím ředitele věznice, jinak mu soud návrh vrátí s poučením 
o nutnosti podat jej tímto způsobem. 

 (2) Navrhne-li přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení ředitel věznice, 
v níž odsouzený vykonává trest, nebo se k takovému návrhu připojí, může rozhodnutí o tom, 
že se trest odnětí svobody přemění na trest domácího vězení, učinit se souhlasem státního 
zástupce též předseda senátu mimo veřejné zasedání. 

(3) Byl-li návrh odsouzeného na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení 
podle odstavce 1 zamítnut, může jej odsouzený opakovat až po uplynutí šesti měsíců ode dne 
nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí; to neplatí, byl-li zamítnut pouze z důvodu, 
že doposud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro přeměnu trestu odnětí svobody v trest 
domácího vězení. 

(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, která má odkladný 
účinek.“. 

37. § 334c včetně nadpisu zní: 
„§ 334c 

Kontrola podmínek výkonu trestu domácího vězení 
(1) Pokud bylo odsouzenému zároveň uloženo přiměřené omezení nebo přiměřená 

povinnost uvedené v § 48 odst. 4 písm. b), d) nebo h) trestního zákoníku anebo výchovné 
opatření uvedené v § 18 odst. 1 písm. c) nebo g) nebo § 19 odst. 1 písm. e), g) nebo h) zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže, může předseda senátu pověřit Probační a mediační službu 
sledováním jeho dodržování; odsouzený je povinen v rámci sledování dodržování uloženého 
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přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření spolupracovat 
s probačním úředníkem způsobem, který mu stanoví, a dostavovat se k němu v určených 
lhůtách. 

(2) Nedodržuje-li odsouzený stanovené podmínky domácího vězení a uložená přiměřená 
omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovná opatření anebo nevede-li řádný život, sdělí 
tuto skutečnost orgán zajišťující kontrolu bezodkladně soudu, který výkon trestu nařídil.“. 

38. § 334e včetně nadpisu zní: 
„§ 334e 

Změna trestu domácího vězení  
 (1) Probační úředník může po dohodě s odsouzeným z důležitých důvodů stanovit jiné 

místo výkonu trestu domácího vězení nebo doby, kdy se zde má odsouzený zdržovat; přitom 
se nesmí změnit počet hodin v týdnu, po které se má odsouzený v obydlí zdržovat. O změně 
místa výkonu trestu domácího vězení nebo doby, kdy se zde má odsouzený zdržovat, 
informuje probační úředník bez zbytečného odkladu soud, který trest domácího vězení uložil. 
Jiné místo výkonu trestu domácího vězení se stanoví zejména po vykázání ze společného 
obydlí podle jiného právního předpisu. 

(2) Nedojde-li k dohodě probačního úředníka a odsouzeného o změně místa výkonu 
trestu domácího vězení nebo doby, kdy se zde má odsouzený zdržovat, anebo nesouhlasí-li 
předseda senátu se změnami podle odstavce 1, rozhodne o změně na návrh odsouzeného, 
státního zástupce nebo probačního úředníka nebo i bez takového návrhu předseda senátu 
soudu, který trest domácího vězení uložil.  

(3) Na návrh odsouzeného, státního zástupce nebo probačního úředníka nebo i bez 
takového návrhu rozhodne předseda senátu z důležitých důvodů o změně přiměřených 
omezení a přiměřených povinností nebo výchovných opatření uložených odsouzenému; 
přitom nesmí v neprospěch odsouzeného změnit rozsah přiměřených omezení, přiměřených 
povinností a výchovných opatření.  

(4) Na rozhodnutí o tom, zda se zruší přiměřené omezení nebo přiměřená povinnost 
anebo výchovné opatření uložené odsouzenému, kterému byl uložen trest domácího vězení, se 
obdobně použije § 330. 

(5) Proti rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 je přípustná stížnost, která má odkladný 
účinek.“. 

39. § 334g včetně nadpisu zní: 
„§ 334g 

Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody 
(1) O přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí svobody rozhodne předseda senátu 

na návrh státního zástupce, probačního úředníka nebo i bez takového návrhu ve veřejném 
zasedání. 

(2) Považuje-li předseda senátu podklady a důkazy obsažené ve spise za postačující pro 
rozhodnutí o přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí svobody, může se souhlasem 
odsouzeného a státního zástupce takové rozhodnutí učinit mimo veřejné zasedání; před 
rozhodnutím umožní odsouzenému, aby se k věci vyjádřil. 
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(3) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, která má odkladný 
účinek.“. 

40. Nadpis nad § 336 se zrušuje. 

41. § 336 zní: 
„§ 336 

(1) Jakmile se stane vykonatelným rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest obecně 
prospěšných prací, předseda senátu zašle jeho opis středisku Probační a mediační služby 
v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí. Pokud bylo odsouzenému zároveň 
uloženo přiměřené omezení nebo přiměřená povinnost uvedené v § 48 odst. 4 písm. b), d) 
nebo h) trestního zákoníku anebo výchovné opatření uvedené v § 18 odst. 1 písm. c) nebo g) 
nebo § 19 odst. 1 písm. e), g) nebo h) zákona o soudnictví ve věcech mládeže, může předseda 
senátu pověřit Probační a mediační službu sledováním jeho dodržování; odsouzený je povinen 
v rámci sledování dodržování uloženého přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti 
anebo výchovného opatření spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu 
stanoví, a dostavovat se k němu v určených lhůtách. 

(2) Považuje-li soud výchovné spolupůsobení zájmového sdružení občanů za prospěšné, 
postupuje přiměřeně podle § 329 odst. 2.“. 

42. Za § 336 se vkládá nový § 336a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 336a 

Stanovení druhu a místa výkonu obecně prospěšných prací 
(1) Odsouzený je povinen dostavit se na výzvu probačního úředníka v jím stanoveném 

termínu na středisko Probační a mediační služby k projednání podmínek výkonu trestu obecně 
prospěšných prací. Ve výzvě probační úředník odsouzeného upozorní na následky nesplnění 
této povinnosti.  

(2) Po projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací stanoví probační 
úředník po dohodě s odsouzeným druh a místo výkonu obecně prospěšných prací, 
poskytovatele obecně prospěšných prací a den nástupu výkonu tohoto trestu; pokud má být 
trest obecně prospěšných prací vykonáván mimo obvod okresního soudu, ve kterém 
odsouzený bydlí, informuje o tom soud, který trest obecně prospěšných prací uložil. Probační 
úředník obviněného poučí o povinnosti nastoupit ve stanovený den k výkonu trestu obecně 
prospěšných prací ke stanovenému poskytovateli obecně prospěšných prací a upozorní jej 
na následky nesplnění této povinnosti. 

(3) Při stanovení druhu a místa výkonu obecně prospěšných prací, poskytovatele obecně 
prospěšných prací a dne nástupu výkonu tohoto trestu vychází probační úředník z potřeby 
výkonu těchto prací v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, a přihlíží 
ke zdravotnímu stavu odsouzeného a k tomu, aby odsouzený trest vykonával co nejblíže místu 
jeho bydliště; přitom postupuje v součinnosti s poskytovatelem obecně prospěšných prací, 
u něhož budou obecně prospěšné práce vykonávány, a pokud má být trest obecně prospěšných 
prací vykonáván mimo obvod okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, též v součinnosti 
se střediskem Probační a mediační služby v obvodu soudu, ve kterém má být trest obecně 
prospěšných prací vykonáván. 
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(4) Nedojde-li k dohodě probačního úředníka a odsouzeného o druhu a místě výkonu 
obecně prospěšných prací nebo poskytovateli obecně prospěšných prací, rozhodne na návrh 
probačního úředníka předseda senátu soudu, který trest obecně prospěšných prací uložil. 
V rozhodnutí předseda senátu odsouzeného poučí o jeho povinnosti dostavit se na výzvu 
probačního úředníka v jím stanoveném termínu na středisko Probační a mediační služby 
za účelem projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací a o jeho povinnosti 
dostavit se v den stanovený probačním úředníkem ke stanovenému poskytovateli obecně 
prospěšných prací; zároveň jej upozorní na následky nesplnění těchto povinností.  

(5) Na změnu druhu nebo místa výkonu obecně prospěšných prací anebo poskytovatele 
obecně prospěšných prací se přiměřeně použijí odstavce 1 až 4.“. 

43. § 337 a 338 znějí: 
„§ 337  

(1) Při výkonu kontroly trestu obecně prospěšných prací postupuje probační úředník 
v součinnosti s poskytovatelem obecně prospěšných prací, u něhož jsou obecně prospěšné 
práce vykonávány.  

(2) Nesplní-li odsouzený povinnosti stanovené v § 336a odst. 1, 2 a 4, bez závažného 
důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, zaviněně 
nevykonává ve stanovené době uložený trest, nedodržuje přiměřené omezení, přiměřenou 
povinnost nebo výchovné opatření, pokud bylo zároveň uloženo, nebo jinak maří výkon 
tohoto trestu anebo nevede řádný život, probační úředník nebo jeho prostřednictvím 
poskytovatel obecně prospěšných prací, u něhož jsou obecně prospěšné práce vykonávány, 
tuto skutečnost bezodkladně sdělí soudu, který trest obecně prospěšných prací uložil. Rovněž 
soudu bez odkladu sdělí, kdy odsouzený uložený trest obecně prospěšných prací vykonal.  
 

§ 338 
(1) Poskytovatelé obecně prospěšných prací sdělují své požadavky na vykonání obecně 

prospěšných prací středisku Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém 
mají být obecně prospěšné práce prováděny. Zároveň jsou povinny mu sdělit každou 
podstatnou změnu týkající se takového požadavku, aby středisko mělo průběžný přehled 
o potřebě těchto prací. Probační úředník informuje soud na jeho žádost o potřebě obecně 
prospěšných prací v požadovaném obvodu. 

(2) Při získávání požadavků na provedení obecně prospěšných prací vhodných pro 
odsouzené a při výkonu trestu obecně prospěšných prací probační úředník spolupracuje 
s poskytovateli obecně prospěšných prací.“. 

44. Za § 338 se vkládá nový § 338a, který zní: 
„§ 338a 

Na rozhodnutí o tom, zda se zruší přiměřené omezení nebo přiměřená povinnost anebo 
výchovné opatření uložené odsouzenému, kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací, 
se obdobně použije § 330.“. 
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45. V§ 340b odst. 1 větě první se slova „výchovných omezení“ nahrazují slovy „výchovných 
opatření“ a slova „probačního úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu 
nebo na návrh obecního úřadu nebo instituce, u nichž“ se nahrazují slovy „státního 
zástupce, probačního úředníka, poskytovatele, u něhož“. 

46. V 340b odstavec 2 zní: 
„(2) Pokud byl trest obecně prospěšných prací ponechán v platnosti při uložení dalších 

dosud neuložených přiměřených omezení nebo přiměřených povinností uvedených 
v § 48 odst. 4 písm. b), d) nebo h) trestního zákoníku anebo výchovných opatření uvedených 
v § 18 odst. 1 písm. c) nebo g) nebo § 19 odst. 1 písm. e), g) nebo h) zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže, může předseda senátu pověřit Probační a mediační službu sledováním 
jejich dodržování; odsouzený je povinen v rámci sledování dodržování uloženého 
přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření spolupracovat 
s probačním úředníkem způsobem, který mu stanoví, a dostavovat se k němu v určených 
lhůtách.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

47. § 350 včetně nadpisu zní: 
„§ 350 

Výkon trestu zákazu činnosti 
(1) Předseda senátu rozhodne ihned po právní moci rozsudku, jímž byl odsouzenému 

uložen trest zákazu činnosti, o započtení doby, po kterou bylo odsouzenému před právní mocí 
rozsudku oprávnění k činnosti, která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem 
odňato podle jiného právního předpisu, nebo na základě opatření státního orgánu nesměl již 
tuto činnost vykonávat, do doby výkonu uloženého trestu zákazu činnosti.  

(2) O podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti rozhoduje předseda 
senátu na návrh odsouzeného, státního zástupce nebo i bez takového návrhu ve veřejném 
zasedání; zamítnout návrh pouze z důvodu, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro 
podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, může též předseda senátu mimo 
veřejné zasedání. Zájmového sdružení občanů se může připojit k návrhu odsouzeného, 
nabídne-li převzetí záruky za dovršení jeho nápravy. Byl-li návrh odsouzeného na upuštění 
od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti zamítnut, může jej odsouzený opakovat 
až po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí; to neplatí, 
byl-li zamítnut pouze z důvodu, že doposud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro 
podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.  

(3) Rozhodnutí o tom, že se podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, 
může se souhlasem státního zástupce učinit předseda senátu mimo veřejné zasedání.  

(4) Rozhodnutí o zamítnutí návrhu podle odstavce 2 z důvodu, že dosud neuplynula lhůta 
stanovená v zákoně pro podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, může 
učinit předseda senátu mimo veřejné zasedání.  

(5) Na rozhodnutí o tom, zda se odsouzený, u něhož se podmíněně upustilo od výkonu 
zbytku trestu zákazu činnosti, osvědčil, ponechá se podmíněné upuštění v platnosti nebo se 
zbytek trestu zákazu činnosti vykoná, se obdobně použije § 330.  

(6) Proti rozhodnutí podle odstavce 3 je přípustná stížnost proti výroku o stanovení délky 
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zkušební doby. Proti rozhodnutí podle odstavců 1, 2 a 4 je přípustná stížnost, která má 
odkladný účinek.“. 

48. V § 350a odst. 4 větě první se slova „činnou vojenskou“ nahrazují slovy „vojenskou 
činnou“. 

49. V § 350a odst. 5 se slova „užije ustanovení § 331 až 333“ nahrazují slovy „použije § 350. 
Na rozhodnutí o tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení nebo přiměřená povinnost 
anebo výchovné opatření, se obdobně použije § 330“. 

50. V § 350e se slova „Jestliže soud“ nahrazují slovy „Jestliže se“, za slovo „vyrozumí“ se 
vkládají slova „předseda senátu“ a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje. 

51. V § 350i odst. 1 se slova „, a zároveň pověří opatřením probačního úředníka činného 
v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu zákazu vstupu na sportovní, 
kulturní a jiné společenské akce“ zrušují. 

52. V § 350i odst. 2 a 3 se slova „pověřený kontrolou výkonu trestu zákazu vstupu 
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce“ zrušují. 

53. V 350j se slova „užijí ustanovení § 331 až 333“ nahrazují slovy „použije § 350“. 

54. V části třetí hlavě dvacáté první nadpis oddílu šestého zní: 
„Kontrola chování odsouzeného probačním úředníkem“. 

55. § 350k včetně nadpisu zní: 
„§ 350k 

Výkon dohledu prováděný probačním úředníkem 
(1) Jakmile se stane vykonatelným rozhodnutí, kterým byl odsouzenému uložen dohled, 

zašle předseda senátu jeho opis středisku Probační a mediační služby, v jehož obvodu 
odsouzený bydlí, pracuje nebo se zdržuje.  

(2) Pokud bylo odsouzenému zároveň uloženo přiměřené omezení nebo přiměřená 
povinnost uvedené v § 48 odst. 4 písm. b), d) nebo h) trestního zákoníku anebo výchovné 
opatření uvedené v § 18 odst. 1 písm. c) nebo g) nebo v § 19 odst. 1 písm. e), g) nebo h) 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže, může předseda senátu pověřit Probační a mediační 
službu sledováním jeho dodržování; odsouzený je povinen v rámci sledování dodržování 
uloženého přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření 
spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu stanoví, a dostavovat se k němu 
v určených lhůtách. 

(3) Považuje-li to předseda senátu za potřebné, požádá Probační a mediační službu, aby 
v pravidelných termínech, které předseda senátu stanoví, probační úředník vykonávající 
dohled informoval soud o průběhu výkonu dohledu, dodržování uložených podmínek, 
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probačního plánu, přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření 
pachatelem a o jeho poměrech.  

(4) Pokud odsouzený, kterému byl uložen dohled, poruší závažným způsobem nebo 
opakovaně podmínky dohledu nebo probační plán, nedodržuje přiměřené omezení, 
přiměřenou povinnost nebo výchovné opatření, kontrolou kterého byla pověřena Probační 
a mediační služba, neposkytne probačnímu úředníku součinnost anebo se k němu v určené 
lhůtě nedostaví, informuje o tom probační úředník bez zbytečného odkladu předsedu senátu. 
Při méně závažném porušení upozorní probační úředník odsouzeného na zjištěné nedostatky 
a poučí jej, že v případě opakování nebo závažnějšího porušení uložených podmínek nebo 
probačního plánu, nedodržení přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného 
opatření, neposkytnutí součinnosti nebo nedostavení se bude informovat předsedu senátu. 

(5) Shledá-li probační úředník, že jsou dány podmínky pro rozhodnutí o osvědčení, 
zrušení uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti, výchovného opatření nebo 
dohledu, přeměně trestu nebo jeho zbytku, nařízení výkonu trestu nebo jeho zbytku anebo 
o tom, zda se podmíněně odsouzenému ukládá trest, podá soudu návrh na vydání takového 
rozhodnutí.“. 

56. Za § 350k se vkládá nový § 350l, který včetně nadpisu zní: 
„§ 350l 

Kontrola přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření 
probačním úředníkem 

(1) Jakmile se stane vykonatelným rozhodnutí, kterým bylo odsouzenému uloženo 
přiměřené omezení nebo přiměřená povinnost uvedené v § 48 odst. 4 písm. b), d) nebo h) 
trestního zákoníku anebo výchovné opatření uvedené v § 18 odst. 1 písm. c) nebo g) anebo 
v § 19 odst. 1 písm. e), g) nebo h) zákona o soudnictví ve věcech mládeže, může předseda 
senátu zaslat jeho opis středisku Probační a mediační služby, v jehož obvodu odsouzený 
bydlí, pracuje nebo se zdržuje, považuje-li to s ohledem na způsob jejich kontroly za vhodné.  

(2) Předseda senátu zároveň pověří Probační a mediační službu sledováním dodržování 
uloženého přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření, 
a může požádat, aby v pravidelných termínech, které zároveň stanoví, informoval probační 
úředník soud o dodržování uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo 
výchovného opatření; odsouzený je povinen v rámci sledování dodržování uloženého 
přiměřeného omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření spolupracovat 
s probačním úředníkem způsobem, který mu stanoví, a dostavovat se k němu v určených 
lhůtách. 

(3) Shledá-li probační úředník, který sleduje dodržování uloženého přiměřeného omezení 
nebo přiměřené povinnosti anebo výchovného opatření, že jsou dány podmínky pro 
rozhodnutí o osvědčení, zrušení uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo 
výchovného opatření, přeměně trestu nebo jeho zbytku, nařízení výkonu trestu nebo jeho 
zbytku anebo o tom, zda se podmíněně odsouzenému ukládá trest, podá soudu návrh 
na vydání takového rozhodnutí. Při méně závažném porušení upozorní probační úředník 
odsouzeného na zjištěné nedostatky a poučí jej, že v případě opakování nebo závažnějšího 
nedodržení přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření, 
neposkytnutí součinnosti nebo nedostavení se bude informovat předsedu senátu. 

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, byl-li rozhodnutím uvedeným v odstavci 1 
zároveň uložen dohled, trest domácího vězení nebo trest obecně prospěšných prací.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSW4X)



 

17 
 

57. V části třetí hlavě dvacáté první se za oddíl šestý vkládá nový oddíl sedmý, který včetně 
nadpisu zní: 

„Oddíl sedmý 
Promlčení výkonu trestu 

§ 350m 
O promlčení výkonu trestu rozhoduje soud usnesením. Proti tomuto usnesení může státní 

zástupce podat stížnost, která má odkladný účinek.“. 
Dosavadní oddíly sedmý a osmý se označují jako oddíly osmý a devátý. 

58. V § 359 odstavec 1 zní: 
„(1) Na návrh odsouzeného rozhodne předseda senátu ve veřejném zasedání o upuštění 

od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, které bylo 
uloženo pro trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), pokud 
odsouzený uhradil dlužné výživné; odůvodňují-li vyhovění návrhu odsouzeného podklady 
a důkazy obsažené ve spise, může předseda senátu rozhodnout mimo veřejné zasedání.“. 

59. V § 359a větě první se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „zruší se uložené přiměřené 
omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled, anebo“. 

60. V § 362 odst. 1 se slova „, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce zajistí, 
aby složená peněžitá částka byla vrácena obviněnému“ nahrazují slovy „anebo trestní 
stíhání obviněného, v němž se pokračovalo, protože se neosvědčil ve zkušební době 
podmíněného zastavení trestního stíhání, neskončilo vyslovením jeho viny, předseda 
senátu a v přípravném řízení státní zástupce zajistí, aby mu složená peněžitá částka byla 
vrácena“. 

61. V § 362 odst. 2 se slova „opis rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu 
obviněného; nemá-li obviněný trvalý pobyt na území České republiky, zašle opis tohoto 
rozhodnutí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností se sídlem v sídle soudu nebo 
státního zastupitelství. Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce zašle 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému ve větě první rovněž opis 
rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci, kterým se rozhodlo, že se obviněnému 
ponechává podmíněné zastavení trestního stíhání v platnosti a prodlužuje se zkušební 
doba, a opis rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci, kterým se rozhodlo, zda se 
obviněný ve zkušební době osvědčil, nebo mu oznámí, ke kterému dni se má za to, že se 
osvědčil“ nahrazují slovy „bezodkladně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
příslušnému podle místa trvalého pobytu obviněného a nemá-li obviněný trvalý pobyt 
na území České republiky, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v sídle soudu 
nebo státního zastupitelství, opis pravomocného rozhodnutí o“. 
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62. V § 362 se na konci textu odstavce 2 doplňují písmena a) až e), která znějí: 
„a) podmíněném zastavení trestního stíhání, 
b) tom, že zbytek závazku zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního 

stíhání řízení motorových vozidel nebude vykonán,  
c) ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti, 
d) přijetí prodloužení závazku zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení 

trestního stíhání řízení motorových vozidel nebo o přijetí takového nového závazku, nebo 
e) neosvědčení se ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání“. 

 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

Řízení o žádosti o podmíněné propuštění podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se dokončí podle zákona č. 141/1961 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 
Změna trestního zákoníku  

Čl. III 
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. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., 
zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona 
č. 287/2018 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., 
se mění takto: 

1. V § 48 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
„(6) Jestliže pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, vede ve zkušební 

době řádný život a plněním svých povinností prokázal polepšení, může soud některé nebo 
všechna uložená přiměřená omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovná opatření zrušit, 
pokud lze očekávat, že povede řádný život i bez nich, anebo může zrušit uložený dohled, 
pokud již není zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chování; toto rozhodnutí může 
soud učinit nejdříve po uplynutí šesti měsíců uložené zkušební doby. Stanovená zkušební 
doba zůstává rozhodnutím podle věty první nedotčena.“. 
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9. 
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2. V § 51 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

3. V § 51 větě první se slova „předsedy senátu směřující“ nahrazují slovy „, které dal 
předseda senátu Probační a mediační službě a které směřují“. 

4. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 60a 

Zrušení přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření 
Jestliže odsouzený, kterému byl uložen trest domácího vězení, vede řádný život 

a plněním svých povinností prokázal polepšení, může soud některé nebo všechna uložená 
přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovná opatření zrušit, pokud lze 
očekávat, že povede řádný život i bez nich; toto rozhodnutí může soud učinit nejdříve tehdy, 
pokud odsouzený vykonal alespoň jednu třetinu uloženého trestu domácího vězení, nejméně 
však šest měsíců.“. 

5. V § 61 se za slova „uložený trest“ vkládají slova „anebo nevede řádný život“. 

6. V § 62 odst. 2 a v § 65 odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 

7. V § 62 odst. 3 větě první se slova „spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu 
a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo 
ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají“ 
nahrazují slovy „ve prospěch poskytovatele obecně prospěšných prací, kterým může být 
stát, kraj, obec nebo právnická osoba, která se zabývá“ a na konci textu věty první se 
doplňují slova „a která tuto činnost nevykonává za účelem dosažení zisku“. 

8. V § 65 odst. 1 větě první se slova „, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu“ nahrazují slovy 
„stanoveného jako den nástupu výkonu tohoto trestu“. 

9. V § 65 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Jestliže odsouzený, kterému byl uložen trest obecných prospěšných prací, vede řádný 

život a plněním svých povinností prokázal polepšení, může soud některé nebo všechna 
uložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti anebo výchovná opatření zrušit, pokud 
lze očekávat, že povede řádný život i bez nich; toto rozhodnutí může soud učinit nejdříve 
po uplynutí šesti měsíců ode dne stanoveného jako den nástupu výkonu tohoto trestu.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

10. V § 73 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Při stanovení výměry trestu zákazu činnosti soud přihlédne též k tomu, v jakém 

rozsahu pachatel nevykonával činnost, která je předmětem zákazu, protože se k tomu zavázal 
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pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání.“. 

11. V § 75 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
„(6) Jestliže odsouzený, kterému byl uložen trest zákazu pobytu, vede po dobu jeho 

výkonu řádný život a plněním svých povinností prokázal polepšení, může soud některé nebo 
všechna uložená přiměřená omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovná opatření zrušit, 
pokud lze očekávat, že povede řádný život i bez nich; toto rozhodnutí může soud učinit 
nejdříve tehdy, pokud odsouzený vykonal alespoň jednu třetinu uloženého trestu zákazu 
pobytu, nejméně však šest měsíců.“. 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

12. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 82a 

Zrušení přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření 
Jestliže podmíněně odsouzený vede řádný život a plněním svých povinností prokázal 

polepšení, může soud některé nebo všechna uložená přiměřená omezení, přiměřené 
povinnosti nebo výchovná opatření zrušit, pokud lze očekávat, že povede řádný život i bez 
nich; toto rozhodnutí může soud učinit nejdříve tehdy, pokud uplynula jedna třetina zkušební 
doby, nejméně však šest měsíců. Stanovená zkušební doba zůstává rozhodnutím podle věty 
první nedotčena.“. 

13. Za § 85 se vkládá nový § 85a, který včetně nadpisu zní: 
 „§ 85a  

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných 
opatření 

Jestliže podmíněně odsouzený, kterému byl uložen dohled, vede ve zkušební době řádný 
život a plněním svých povinností prokázal polepšení, může soud některé nebo všechna 
uložená přiměřená omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovná opatření zrušit, pokud lze 
očekávat, že povede řádný život i bez nich, anebo může zrušit uložený dohled, pokud již není 
zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chování; toto rozhodnutí může soud učinit 
nejdříve tehdy, pokud uplynula jedna třetina uložené zkušební doby, nejméně však šest 
měsíců. Stanovená zkušební doba zůstává rozhodnutím podle věty první nedotčena.“. 

14. V § 89 odst. 2 větě druhé se slova „obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných 
institucí“ nahrazují slovy „poskytovatelů obecně prospěšných prací“. 

15. V § 91 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 
„(1) Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně upustilo 

od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, 
kulturní a jiné společenské akce, vede ve zkušební době řádný život a plněním svých 
povinností prokázal polepšení, může soud některé nebo všechna uložená přiměřená omezení, 
přiměřené povinnosti nebo výchovná opatření zrušit, pokud lze očekávat, že povede řádný 
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život i bez nich, anebo může zrušit uložený dohled, pokud již není zapotřebí zvýšeně sledovat 
a kontrolovat jeho chování; toto rozhodnutí může soud učinit nejdříve tehdy, uplynula-li jedna 
třetina uložené zkušební doby, nejméně však šest měsíců. Stanovená zkušební doba zůstává 
rozhodnutím podle věty první nedotčena.“. 
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6. 

16. V § 91 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Na výkon dohledu se použijí obdobně § 49 až 51.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

17. V § 91 odst. 5 se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“. 
 

 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Probační a mediační službě  

Čl. IV  
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační 
službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. 
a zákona č. …/2019 Sb.,  se mění takto: 

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
„1) 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. 

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.“. 

2. V § 1 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo řízení ve věcech dětí mladších 
patnácti let“. 
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3. V § 2 odst. 1 se za slovo „nad“ vkládají slova „podezřelým anebo“, slova „včetně 
uložených povinností a omezení,“ se zrušují a slova „dále individuální pomoc“ se 
nahrazují slovy „kontrola výkonu omezení a povinností uložených podezřelému nebo 
obviněnému v souvislosti s podmíněným upuštěním od potrestání, podmíněným 
odložením podání návrhu na potrestání, podmíněným zastavením trestního stíhání, 
nahrazením vazby některým opatřením, podmíněným propuštěním nebo výkonem trestu, 
dále individuální pomoc podezřelému nebo“. 

4. V § 2 odst. 2 větě první a v § 4 odst. 2 písm. b) se za slovo „mezi“ vkládají slova 
„podezřelým nebo“. 

5. V § 2 odst. 2 větě druhé se za slovo „souhlasem“ vkládají slova „podezřelého nebo“. 

6. V § 4 odstavec 1 zní: 
„(1) Probační a mediační služba vytváří ve vhodných případech předpoklady k tomu, aby 

věc mohla být projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, vazba mohla být 
nahrazena jiným opatřením nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím 
svobody nebo mohlo být uloženo a vykonáno vhodné přiměřené omezení, přiměřená 
povinnost nebo jiné opatření při podmíněném propuštění nebo mohl být přeměněn trest odnětí 
svobody v trest domácího vězení anebo mohl být odsouzený podmíněně propuštěn. Za tím 
účelem poskytuje podezřelému, obviněnému nebo odsouzenému odborné vedení a pomoc, 
sleduje a kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, 
ve kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život.“. 

7. V § 4 odst. 2 písm. a) a v § 4 odst. 8 se za slovo „osobě“ vkládají slova „podezřelého 
nebo“. 

8. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova „rozhodnutí o“ vkládají slova „podmíněném odložení 
podání návrhu na potrestání, odstoupení od trestního stíhání,“. 

9. V § 4 odst. 2 písmeno d) zní: 
„d) ve vykonávání dohledu nad chováním podezřelého nebo obviněného v případech, kdy 

byl dohled uložen, v provádění kontroly ve stanoveném rozsahu nad dodržováním podmínek, 
omezení, povinností a opatření uložených podezřelému nebo obviněnému v průběhu zkušební 
doby, pokud nebyl dohled uložen, nebo při nahrazení vazby některým opatřením, a v kontrole 
výkonu dalších trestů nespojených s odnětím svobody,“. 

10. V § 4 odstavec 7 zní: 
„(7) Probační a mediační služba vykonává svou působnost v případech stanovených 

zákonem nebo na základě pověření orgánů činných v trestním řízení. Před zahájením trestního 
stíhání provádí Probační a mediační služba v rámci své působnosti úkony pouze na základě 
pověření orgánu činného v trestním řízení. Po zahájení trestního stíhání může ve vhodných 
případech provádět úkony mediace i bez pověření orgánu činného v trestním řízení, a to 
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zejména z podnětu obviněného a poškozeného; o tom neprodleně informuje příslušný orgán 
činný v trestním řízení, který může rozhodnout, že mediace prováděna nebude.“. 

11. V § 4 odst. 9 se slovo „stíhání“ nahrazuje slovem „řízení“. 

12. V § 5 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 
„(1) Probační a mediační služba při výkonu své působnosti úzce spolupracuje s orgány 

činnými v trestním řízení a soudy pro mládež v řízení podle hlavy III zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže.“. 
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6. 

13. V § 5 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

14. V § 5 odst. 6 se slova „Je-li vedeno trestní řízení proti obviněnému“ nahrazují slovy „Je-li 
osoba, vůči níž směřuje úkon probace nebo mediace“, slovo „jeho“ se nahrazuje slovem 
„jejího“, slova „obviněného ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody“ se nahrazují 
slovy „této osoby“, slovo „obviněný“ se nahrazuje slovy „tato osoba“, slovo „jej“ se 
nahrazuje slovem „ji“ a slovo „obviněné“ se nahrazuje slovem „osoby“. 

15. V § 7 odst. 1 větě první se slova „předsedy senátu nebo samosoudce a v přípravném 
řízení státního zástupce“ nahrazují slovy „dané předsedou senátu a v přípravném řízení 
státním zástupcem Probační a mediační službě“ a věta poslední se zrušuje. 

16. V § 7 odst. 2 větě první se slova „obviněného k“ nahrazují slovy „podezřelého nebo 
obviněného k podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání, k“, slova „, k uložení 
trestu obecně prospěšných prací“ se zrušují a za slova „narovnání, zjišťovat stanovisko“ 
se vkládají slova „podezřelého nebo“. 

17. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Před zahájením trestního stíhání je úředník 
Probační a mediační služby oprávněn zjišťovat stanovisko podle věty první pouze 
na základě pověření orgánu činného v trestním řízení vydaného Probační a mediační 
službě.“. 

18. V § 7 se odstavec 3 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.  

19. V § 7 odst. 5 větě druhé se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“. 

20. § 8 zní: 
„§ 8 

(1) Úředník i asistent Probační a mediační služby jsou vyloučeni z provádění úkonů 
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probace a mediace z obdobných důvodů, které zákon stanoví pro vyloučení orgánů činných 
v trestním řízení. Jakmile se úředník nebo asistent dozví o skutečnostech, pro které by mohl 
být vyloučen, oznámí to neprodleně svému přímému nadřízenému, který posoudí, zda jsou 
dány důvody vyloučení. Do doby tohoto posouzení může úředník nebo asistent provádět 
v řízení jen takové úkony, které nesnesou odkladu. 

(2) Shledá-li přímý nadřízený, že jsou dány důvody pro vyloučení probačního úředníka 
nebo asistenta Probační a mediační služby, přidělí věc jinému probačnímu úředníkovi nebo 
asistentovi.“. 

21. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní: 
„§ 15a 

Ustanovení § 2, 4 a 7 se použijí přiměřeně i v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let 
podle hlavy III zákona o soudnictví ve věcech mládeže.“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o Rejstříku trestů  

Čl. V  
 

V § 8 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 193/2012 Sb., 
se za slovo „stíhání,“ vkládají slova „o tom, že zbytek závazku zdržet se během zkušební 
doby podmíněného zastavení trestního stíhání určité činnosti nebude vykonán,“. 
 
 

ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

Čl. VI 
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 17 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „; ustanovení § 72c tím není 
dotčeno“. 

 

2. V části první nadpis hlavy V zní: 
„PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNA TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY 

A PROPUŠTĚNÍ Z VÝKONU TRESTU“. 
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3. Za § 72b se vkládá nový § 72c, který včetně nadpisu zní: 
 „§ 72c 

Podmíněné propuštění a přeměna trestu odnětí svobody 
(1) Návrh odsouzeného na podmíněné propuštění zašle věznice do deseti pracovních dnů 

po jeho podání okresnímu soudu, v jehož obvodu se věznice nachází; k návrhu připojí 
stanovisko ředitele věznice, vyhodnocení průběhu a účinnosti programu zacházení 
s odsouzeným, zhodnocení průběhu a úspěšnosti výkonu ochranného léčení, pokud bylo 
odsouzenému uloženo, a uvede i další skutečnosti, které mohou mít význam pro rozhodnutí 
soudu. 

(2) Pokud ředitel věznice nevydá kladné stanovisko k návrhu odsouzeného na podmíněné 
propuštění podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku, postup podle odstavce 1 se neuplatní a návrh 
se odsouzenému vrátí.  

(3) Pokud by byl návrh odsouzeného na podmíněné propuštění postupem podle odstavce 
1 podán soudu před uplynutím lhůty stanovené pro podmíněné propuštění, na tuto skutečnost 
věznice odsouzeného bez zbytečného odkladu upozorní. Trvá-li odsouzený i nadále na podání 
tohoto návrhu, zašle jej věznice do 5 pracovních dnů ode dne oznámení odsouzeného, 
že na podání návrhu trvá, okresnímu soudu, v jehož obvodu se věznice nachází; doklady 
podle odstavce 1 k návrhu nepřipojí. 

(4) Při podání návrhu odsouzeného na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího 
vězení se postupuje přiměřeně podle odstavců 1 až 3.“. 
 

ČÁST ŠESTÁ 
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu) 

Čl. VII 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., 
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., 
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 
Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona 
č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona 
č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., 
zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona 
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., 
zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb. 
a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 82 odst. 1 písmeno h) zní: 
„h) nevykonává závazek zdržet se řízení motorových vozidel, ke kterému se zavázala pro 
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účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení 
trestního stíhání.“. 

2. V § 87a odst. 3 písm. d) se slova „v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se 
řízení motorových vozidel“ nahrazují slovy „pro jehož účely se zavázala zdržet se řízení 
motorových vozidel“. 

3. V § 94a odst. 1, § 102 odst. 5 a v § 102 odst. 6 písm. c) se slova „v průběhu jehož 
zkušební doby“ nahrazují slovy „pro jehož účely“. 

4. V § 94a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, anebo kterým bylo rozhodnuto 
o přijetí nového závazku zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení 
trestního stíhání“. 

5. V § 102 odstavec 1 zní: 
„(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na žádost osoby, která 

pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a, o jeho vrácení po  
a) výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 

motorových vozidel, 
b) upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo správního trestu zákazu 

činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, 
c) výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby podmíněného upuštění od potrestání 

s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení 
motorových vozidel, nebo po rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, 

d) rozhodnutí o neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, 

e) uplynutí doby závazku zdržet se řízení motorových vozidel pro účely podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, nebo 

f) rozhodnutí o tom, že zbytek závazku zdržet se řízení motorových vozidel pro účely 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního 
stíhání nebude vykonán.“. 

6. V § 102 odst. 2 písm. d) se slova „osvědčení nebo“ zrušují a slova „stíhání nebo datum, 
ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení“ se nahrazují slovy „stíhání 
nebo datum ukončení doby trvání závazku zdržet se řízení motorových vozidel pro účely 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení 
trestního stíhání anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí o tom, že zbytek tohoto 
závazku nebude vykonán“. 
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7. V § 102 odst. 3 písm. b) se slova „osvědčení nebo“ zrušují a za slova „podmíněného 
zastavení trestního stíhání“ se vkládají slova „nebo rozhodnutí o tom, že zbytek závazku 
zdržet se řízení motorových vozidel pro účely podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání nebude vykonán“. 

8. V § 119 odst. 2 písm. j) se slova „zkušební době podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet 
se řízení motorových vozidel během této zkušební doby“ nahrazují slovy „závazku zdržet 
se řízení motorových vozidel pro účely podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání“. 

9. V § 123e odst. 3 se slova „ve zkušební době“ nahrazují slovy „po dobu výkonu závazku 
zdržet se řízení motorových vozidel pro účely“ a slova „, během které se řidič zavázal 
zdržet se řízení motorových vozidel,“ se zrušují. 

10. V § 123e se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; to neplatí, trval-li výkon trestu 
nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel 
nebo výkon závazku zdržet se řízení motorových vozidel pro účely podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání 
nejméně jeden rok“. 

11. V § 124 odst. 5 písm. n) bodě 1 se slova „během zkušební doby“ nahrazují slovem „pro 
účely“. 

12. V § 124 odst. 5 písm. n) bodě 2 se slova „během zkušební doby tohoto podmíněného 
odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání 
zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila, nebo o tom, 
že se má za to, že se osvědčila“ nahrazují slovy „zdržet se řízení motorových vozidel 
pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného 
zastavení trestního stíhání, která byla podána v průběhu výkonu tohoto závazku“. 

 

ČÁST SEDMÁ 
Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

Čl. VIII 
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. 459/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona 
č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona 
č. 150/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., 
zákona č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 
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1. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Jestliže mladistvý, u něhož bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření, 

vede ve zkušební době řádný život a plněním svých povinností prokázal polepšení, může soud 
pro mládež některé nebo všechna uložená výchovná opatření zrušit, pokud lze očekávat, 
že povede řádný život i bez nich, nebo již není zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho 
chování; toto rozhodnutí může soud pro mládež učinit nejdříve po uplynutí šesti měsíců 
uložené zkušební doby. Stanovená zkušební doba zůstává rozhodnutím podle věty první 
nedotčena.“. 
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

2. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
„(5) Na výkon dohledu se použije obdobně § 16.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.  

3. V § 14 odst. 7 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“. 

4. V § 15 se na konci odstavce 5 doplňují věty „V ostatních případech může soud pro 
mládež zrušit uložené výchovné opatření nejdříve tehdy, pokud uplynula jedna třetina 
doby, na kterou bylo uloženo, nejdříve však po uplynutí šesti měsíců. Stanovená zkušební 
doba zůstává rozhodnutím podle věty druhé nedotčena.“. 

5. V § 17 odst. 4 větě první se slova „probačního úředníka“ nahrazují slovy „Probační 
a mediační službu“.  

6. V § 22 na konci odstavce 3, v § 23 na konci odstavce 1 a v § 49 na konci odstavce 1 se 
doplňuje věta „Na výkon dohledu se použije obdobně § 16.“.  

 

7. V § 61 odst. 1 větě druhé se slova „pověřen probační úředník, který také může být 
požádán“ nahrazují slovy „pověřena Probační a mediační služba, která může být také 
požádána“. 

8. V § 69 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; zkušební dobu v případě ponechání 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení 
trestního stíhání v platnosti lze prodloužit až o jeden rok, přičemž celková délka zkušební 
doby nesmí překročit tři roky“. 

9. V § 74 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
„(2) Ve vykonávacím řízení může být Probační a mediační služba pověřena předsedou 

senátu soudu pro mládež zjišťováním potřebných údajů o osobě mladistvého a jeho 
poměrech.“. 
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10. § 75 se včetně nadpisu zrušuje. 

11. V § 77 odst. 2, § 79 odst. 1 větě první a třetí a v § 83 odst. 1 se slovo „soud“ nahrazuje 
slovy „předseda senátu soudu“.  

12. V § 78 odstavec 2 zní: 
„(2) Délka zkušební doby při podmíněném propuštění podle odstavce 1 u odsouzených 

za přečin se stanoví až na tři roky a u odsouzených za zločin až na pět let. Jestliže bylo 
rozhodnuto o podmíněném propuštění mladistvého za současného vyslovení dohledu, použije 
se na výkon dohledu obdobně § 16.“. 

13. V § 80 odstavec 1 zní: 
„(1) Výkonem dohledu pověří předseda senátu soudu pro mládež a v přípravném řízení 

státní zástupce Probační a mediační službu; dohled vykonává probační úředník střediska 
Probační a mediační služby, v jehož obvodu mladistvý bydlí nebo se zdržuje.“. 

14. V § 80 odst. 2 se slova „, na pracovišti a ve škole“ nahrazují slovy „a, je-li to účelné, též 
na pracovišti, ve škole či na jiném vhodném místě“. 

15. V § 80 odstavec 5 zní: 
„(5) Považuje-li to předseda senátu soudu pro mládež nebo v přípravném řízení státní 

zástupce, který dohled uložil, za potřebné, požádá Probační a mediační službu, aby jej 
probační úředník vykonávající dohled v pravidelných termínech, které stanoví, informoval 
o průběhu výkonu dohledu nad mladistvým, o plnění uložených výchovných opatření 
mladistvým a o jeho osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci.“. 

16. V § 80 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 
„(6) O tom, zda se zruší uložený dohled, rozhodne na návrh mladistvého, státního 

zástupce, probačního úředníka nebo i bez takového návrhu předseda senátu soudu pro mládež 
ve veřejném zasedání; zamítnout návrh pouze z důvodu, že dosud neuplynula lhůta stanovená 
v zákoně pro zrušení dohledu probačního úředníka, může též předseda senátu tohoto soudu 
mimo veřejné zasedání. Návrh na zrušení uloženého dohledu může mladistvý podat jen, 
pokud k němu připojí kladné stanovisko probačního úředníka; jinak předseda senátu soudu 
pro mládež o takovém návrhu nerozhoduje a vrátí se mladistvému s poučením o nutnosti 
připojit k němu uvedené stanovisko probačního úředníka. Proti rozhodnutí podle věty první 
je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Rozhodnutí o tom, že se zruší uložený 
dohled, může se souhlasem státního zástupce učinit předseda senátu soudu pro mládež mimo 
veřejné zasedání. 

(7) Byl-li návrh mladistvého na zrušení uloženého dohledu zamítnut, může jej mladistvý 
opakovat až po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí; 
to neplatí, byl-li zamítnut pouze z důvodu, že doposud neuplynula lhůta stanovená v zákoně 
pro zrušení dohledu probačního úředníka.“. 
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17. § 81 včetně nadpisu zní: 
„§ 81 

Kontrola a změna výchovných opatření 
(1) Předseda senátu soudu pro mládež pravidelně, nejméně jednou za šest měsíců, 

zjišťuje, zda mladistvý, kterému bylo uloženo výchovné opatření, vede řádný způsob života 
a dodržuje uložené výchovné opatření; to neplatí pro opatření, jehož kontrolou byla pověřena 
Probační a mediační služba.  

(2) Jakmile se stane vykonatelným rozhodnutí, kterým byla mladistvému uložena 
výchovná povinnost uvedená v § 18 odst. 1 písm. c) nebo g) nebo výchovné omezení uvedené 
v § 19 odst. 1 písm. e), g) nebo h), může předseda senátu soudu pro mládež zaslat jeho opis 
středisku Probační a mediační služby, v jehož obvodu mladistvý bydlí nebo se zdržuje, 
považuje-li to s ohledem na způsob jejich kontroly za vhodné; ustanovení § 350l odst. 2 a 3 
trestního řádu se použijí přiměřeně. 

(3) O změně nebo zrušení výchovných opatření rozhoduje ve veřejném zasedání předseda 
senátu soudu pro mládež, který výchovné opatření uložil, a to na návrh mladistvého, státního 
zástupce, probačního úředníka, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo i bez 
takového návrhu; zamítnout návrh pouze z důvodu, že dosud neuplynula lhůta stanovená 
v zákoně pro zrušení výchovného opatření, může též předseda senátu tohoto soudu mimo 
veřejné zasedání. Návrh na zrušení nebo změnu uloženého výchovného opatření může 
mladistvý podat jen, pokud k němu připojí kladné stanovisko probačního úředníka, vykonává-
li kontrolu tohoto opatření; jinak předseda senátu soudu pro mládež o takovém návrhu 
nerozhoduje a vrátí jej mladistvému s poučením o nutnosti připojit k ní uvedené stanovisko 
probačního úředníka. Byl-li návrh mladistvého na zrušení uloženého výchovného opatření 
zamítnut, může jej opakovat až po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí právní moci 
zamítavého rozhodnutí; to neplatí, byl-li zamítnut pouze z důvodu, že doposud neuplynula 
lhůta stanovená v zákoně pro zrušení uloženého výchovného opatření. 

(4) Rozhodnutí, kterým se zruší výchovné opatření, může se souhlasem státního zástupce 
učinit předseda senátu soudu pro mládež mimo veřejné zasedání.  

(5) Považuje-li předseda senátu soudu pro mládež podklady a důkazy obsažené ve spise 
za postačující pro rozhodnutí o změně výchovných opatření, může se souhlasem odsouzeného 
a státního zástupce takové rozhodnutí učinit mimo veřejné zasedání; před rozhodnutím 
umožní mladistvému, aby se k věci vyjádřil. 

(6) Proti rozhodnutí podle odstavců 3 a 5 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. 
(7) O změně nebo zrušení výchovných opatření rozhodne předseda senátu soudu pro 

mládež do 30 dnů od zahájení řízení.“. 

18. V § 83 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Rozhodnutí o tom, že se upouští od výkonu ochranné výchovy před jejím započetím, 

může se souhlasem státního zástupce učinit předseda senátu soudu pro mládež mimo veřejné 
zasedání.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
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19. V § 84 odst. 1, § 85 odst. 1, § 86 odst. 1 a v § 87 odst. 1 se slova „okresní soud“ nahrazují 
slovy „předseda senátu okresního soudu“. 

20. V § 84 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Rozhodnutí o tom, že se mladistvý propustí z ochranné výchovy, může se souhlasem 

státního zástupce učinit předseda senátu soudu pro mládež mimo veřejné zasedání. 
Při rozhodování o propuštění z ochranné výchovy se předseda senátu soudu pro mládež opírá 
též o vyjádření výchovného zařízení.“. 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

21. V § 85 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Rozhodnutí o tom, že se mladistvý umísťuje mimo výchovné zařízení, může 

se souhlasem státního zástupce učinit předseda senátu soudu pro mládež mimo veřejné 
zasedání. Při rozhodování o umístění mladistvého mimo výchovné zařízení se předseda senátu 
soudu pro mládež opírá též o vyjádření výchovného zařízení.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

22. V 86 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Považuje-li předseda senátu soudu pro mládež podklady a důkazy obsažené ve spise 

za postačující pro rozhodnutí o prodloužení ochranné výchovy, může se souhlasem 
mladistvého a státního zástupce takové rozhodnutí učinit mimo veřejné zasedání; před 
rozhodnutím umožní mladistvému, aby se k věci vyjádřil. Při rozhodování o prodloužení 
ochranné výchovy se předseda senátu soudu pro mládež opírá též o vyjádření výchovného 
zařízení.“. 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

23. V § 86 odst. 5 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 3“. 
 

24. V § 87 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  
„(2) Považuje-li předseda senátu soudu pro mládež podklady a důkazy obsažené ve spise 

za postačující pro rozhodnutí o změně ochranné výchovy v ústavní výchovu, může 
se souhlasem mladistvého a státního zástupce takové rozhodnutí učinit mimo veřejné 
zasedání; před rozhodnutím umožní mladistvému, aby se k věci vyjádřil. Při rozhodování 
o změně ochranné výchovy v ústavní výchovu se předseda senátu soudu pro mládež opírá též 
o vyjádření výchovného zařízení.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

25. V § 87 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“. 
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26. V § 90 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Pro účely podání návrhu podle věty první 
nebo považuje-li to za nezbytné pro další postup v řízení, může státní zastupitelství 
pověřit Probační a mediační službu zjištěním podkladů k osobě dítěte a jeho osobním, 
rodinným a jiným poměrům; na tento postup se použijí přiměřeně § 55 a 56.“. 

27. V § 92 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Při zjišťování informací o dítěti nezbytných pro další postup v řízení a pro uložení 

nejvhodnějšího opatření se použijí přiměřeně § 55 a 56.“. 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

28. V § 93 odst. 6 větě první se text „, 3, 4 a 5“ nahrazuje textem „a 3 až 7“ a ve větě druhé 
se slova „ve škole“ nahrazují slovy „, je-li to účelné, též ve škole či na jiném vhodném 
místě“. 

29. V § 93 odst. 7 větě první se za slovo „ukládání“ vkládají slova „a výkon“ a text 
„, 19 a 20“ se nahrazuje textem „až 20 a § 81 odst. 1 až 4, 6 a 7“. 

ČÁST OSMÁ 
Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 

Čl. IX 
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního 

zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb., zákona 
č. 183/2009 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 163/2013 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 224/2013 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se mění 
takto: 

1. V § 12 písm. b) se za slovo „provozu,“ vkládají slova „příkazu k uchování dat nebo 
k znemožnění přístupu k nim,“. 

 

2. V § 12 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:  
„g) rozhodování o tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, 

výchovné opatření nebo dohled, zda se trest přemění anebo zda se trest nebo jeho zbytek 
vykoná.“. 

3. V § 16 odst. 1 písm. f) se za slova „o tom,“ vkládají slova „zda se zruší uložené 
přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled, o tom,“. 

4. V § 16 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: 
„h) přípravou podkladů pro rozhodnutí, zda zbytek závazku zdržet se během zkušební doby 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního 
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stíhání určité činnosti nebude vykonán, a zpracováním návrhu písemného vyhotovení 
tohoto rozhodnutí,“. 

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k). 

5. V § 16 odst. 1 písm. i) se za slova „o tom,“ vkládají slova „zda se zruší uložené 
přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled, o tom,“. 

 

ČÁST DEVÁTÁ 
Změna zákona o specifických zdravotních službách 

Čl. X 
V § 89e odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

zákona č. 65/2017 Sb., se ve větě první za slovo „služba,“ vkládají slova „Probační 
a mediační služba,“. 

ČÁST DESÁTÁ 
Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

Čl. XI 
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 81/2018 Sb., 
se mění takto:  

1. V § 2 se na konci textu písmene m) doplňují slova „nebo úředníkem Probační a mediační 
služby“. 

2. V § 20 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se 
písmeno g), které zní:  

„g) které byl soudem uložen trest obecně prospěšných prací nebo které bylo soudem nebo 
státním zástupcem uloženo vykonat společensky prospěšnou činnost anebo zdržet 
se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.“. 

3. V § 21 odst. 1 větě první a v § 22 odst. 1 se za slovo „služby,“ vkládají slova „úředník 
Probační a mediační služby,“. 

4. V § 24 odst. 1 a 3 se za slovo „služba,“ vkládají slova „Probační a mediační služba,“. 
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ČÁST JEDENÁCTÁ 
ÚČINNOST 

Čl. XII 
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBB4BSW4X)


	Návrh
	ZÁKON
	ze dne      2019,
	kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2...
	ČÁST první
	Změna trestního řádu
	Čl. I
	Čl. II

	Přechodné ustanovení
	ČÁST druhá
	Změna trestního zákoníku
	Čl. III

	ČÁST třetí
	Změna zákona o Probační a mediační službě
	Čl. IV

	ČÁST ČTVRTÁ
	Změna zákona o Rejstříku trestů
	Čl. V

	ČÁST Pátá
	Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
	Čl. VI

	„§ 72c
	Podmíněné propuštění a přeměna trestu odnětí svobody
	(1) Návrh odsouzeného na podmíněné propuštění zašle věznice do deseti pracovních dnů po jeho podání okresnímu soudu, v jehož obvodu se věznice nachází; k návrhu připojí stanovisko ředitele věznice, vyhodnocení průběhu a účinnosti programu zacházení s ...
	(2) Pokud ředitel věznice nevydá kladné stanovisko k návrhu odsouzeného na podmíněné propuštění podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku, postup podle odstavce 1 se neuplatní a návrh se odsouzenému vrátí.
	(3) Pokud by byl návrh odsouzeného na podmíněné propuštění postupem podle odstavce 1 podán soudu před uplynutím lhůty stanovené pro podmíněné propuštění, na tuto skutečnost věznice odsouzeného bez zbytečného odkladu upozorní. Trvá-li odsouzený i nadál...
	(4) Při podání návrhu odsouzeného na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se postupuje přiměřeně podle odstavců 1 až 3.“.
	ČÁST ŠESTÁ
	Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
	Čl. VII

	ČÁST SEDMÁ
	Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
	Čl. VIII

	Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
	Čl. IX

	ČÁST DEVÁTÁ
	Změna zákona o specifických zdravotních službách
	Čl. X

	ČÁST DESÁTÁ
	Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
	Čl. XI

	ČÁST JEDENÁCTÁ
	ÚČINNOST
	Čl. XII





