SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
142.
USNESENÍ SENÁTU
ze 7. schůze, konané dne 17. března 2021
k návrhu zákona, 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 /senátní tisk č. 50/
Senát
I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,
uvedených v příloze tohoto usnesení;
II. pověřuje senátory Zdeňka Hrabu‚ Tomáše Goláně a senátorku Annu Hubáčkovou
odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

Jan Holásek v. r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 142
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, 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
1.

V čl. I bodu 19 v návětí slova „a) až g)“ nahradit slovy „a) až f)“.

2.

V čl. I bodu 19 v § 179h odst. 3 písmeno d) vypustit.
Následující písmena e) až g) označit jako písmena d) až f).

3.

V čl. I bodu 19 v § 179h odst. 3 písm. f) slova „; státní zástupce zároveň může uložit
podezřelému povinnost podrobit se terapeutickému programu pro řidiče“ vypustit.

4.

V čl. I za bod 19 vložit nové body 20 a 21, které znějí:
„20. V § 179h odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) uložit podezřelému, který se zavázal, že se během zkušební doby zdrží řízení
motorových vozidel, dosud neuloženou povinnost podrobit se terapeutickému programu
pro řidiče,“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).
21. V § 179h odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „; státní zástupce zároveň
může uložit podezřelému povinnost podrobit se terapeutickému programu pro řidiče“.“.
Následující body 20 až 106 označit jako body 22 až 108.

5.

V čl. I bodu 26 v § 179i odst. 5 větě druhé slova „terapeutickému programu pro řidiče,“
vypustit.

6.

V čl. I za bod 26 vložit nový bod 27, který zní:
„27. V § 179i odst. 5 větě druhé se za slovo „podrobil“ vkládají slova „terapeutickému
programu pro řidiče,“.“.
Následující body 27 až 108 označit jako body 28 až 109.

7.

V čl. I bodu 45 v návětí slova „a) až g)“ nahradit slovy „a) až f)“.

8.

V čl. I bodu 45 v § 308 odst. 3 písmeno d) vypustit.
Následující písmena e) až g) označit jako písmena d) až f).

9.

V čl. I bodu 45 v § 308 odst. 3 písm. f) slova „; předseda senátu a v přípravném řízení státní
zástupce zároveň může uložit obviněnému povinnost podrobit se terapeutickému programu
pro řidiče“ vypustit.

10. V čl. I za bod 45 vložit nové body 46 a 47, které znějí:
„46. V § 308 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) uložit obviněnému, který se zavázal, že se během zkušební doby zdrží řízení
motorových vozidel, dosud neuloženou povinnost podrobit se terapeutickému programu
pro řidiče,“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).
47. V § 308 dost. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „; předseda senátu
a v přípravném řízení státní zástupce zároveň může uložit obviněnému povinnost podrobit
se terapeutickému programu pro řidiče“.“.
Následující body 46 až 109 označit jako body 48 až 111.
11. V čl. I bodu 52 v § 308a odst. 5 větě druhé slova „terapeutickému programu pro řidiče,“
vypustit.
12. V čl. I za bod 52 vložit nový bod 53, který zní:
„53. V § 308a odst. 5 větě druhé se za slovo „podrobil“ vkládají slova „terapeutickému
programu pro řidiče,“.“.
Následující body 53 až 111 označit jako body 54 až 112.
13. V čl. III bodu 39 slova „terapeutickému programu pro řidiče,“ vypustit.
14. V čl. III za bod 39 vložit nový bod 40, který zní:
„40. V § 90 odst. 1 větě druhé se za slovo „podrobil“ vkládají slova „terapeutickému
programu pro řidiče,“.
Následující body 40 až 50 označit jako body 41 až 51.
15. Za část dvanáctou vložit novou část třináctou, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o obětech trestných činů
Čl. XIV
2

V § 2 odst. 4 písm. c) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění zákona
č. 56/2017 Sb., se za slova „(§ 168 trestního zákoníku)“ vkládají slova „, trestného činu
znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), trestného činu týrání svěřené osoby (§ 198 trestního
zákoníku), trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku)“.“.
Následující část třináctou označit jako část čtrnáctou a čl. XIV označit jako čl. XV.
16. Čl. XV upravit takto:
„Čl. XV
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou
a) ustanovení čl. I bodu 10, čl. III bodu 2 až 4 a 47 až 50, čl. V bodů 1 a 2, čl. VII bodů 2
a 4 až 6 a čl. XIV, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2021, a
b) ustanovení čl. I bodů 15, 20, 21, 27, 40, 46, 47 a 53, čl. III bodu 20, 40, 41, 43 a 44 a čl.
VIII bodů 8, 9 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.
(2) Ustanovení čl. VIII bodu 9, pokud jde o § 102d odst. 8, pozbývá platnosti dnem
1. srpna 2023.“.
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