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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony

(tisk 182)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 39 ze dne
16. května 2007 (sněmovní tisk 182/1)

A.1.
1. k části první, čl. I., bod 3 zní:
„3.

§ 350b včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„§ 350b

(1) Jakmile nabyde právní moci rozsudek, kterým byl uložen trest vyhoštění,
předseda senátu zašle nařízení výkonu trestu Policii České republiky a vyzve zároveň
odsouzeného, aby z České republiky neprodleně vycestoval.
(2) Nehrozí-li obava, že odsouzený, který je na svobodě, se bude skrývat nebo
jinak mařit výkon trestu vyhoštění, může mu předseda senátu poskytnout přiměřenou
lhůtu k obstarání jeho záležitostí. Tato lhůta nesmí být delší než jeden měsíc ode dne,
kdy rozsudek nabyl právní moci.
(3) Lhůtu uvedenou v odstavci 2 může předseda senátu na žádost odsouzeného
i opakovaně prodloužit, nejdéle však na 180 dnů ode dne, kdy rozsudek nabyl právní
moci, jestliže odsouzený prokáže, že učinil všechny úkony potřebné k obstarání
cestovních dokladů a dalších náležitostí potřebných k vycestování, avšak dosud
nemůže z České republiky vycestovat.
(4) Požádal-li odsouzený k trestu vyhoštění o udělení mezinárodní ochrany
podle zvláštního právního předpisu4), a nejde-li o žádost zcela zjevně nedůvodnou,
předseda senátu na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti odloží výkon trestu
vyhoštění. O odložení výkonu trestu vyhoštění z tohoto důvodu předseda senátu
vyrozumí orgán příslušný k řízení o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního
právního předpisu4) a zároveň jej požádá, aby mu neprodleně po ukončení řízení
oznámil, jakým způsobem bylo o žádosti rozhodnuto.
(5) Byla-li odsouzenému k trestu vyhoštění udělena doplňková ochrana podle
zvláštního právního předpisu4), předseda senátu odloží výkon trestu vyhoštění na dobu
jejího udělení. O odložení výkonu trestu vyhoštění z tohoto důvodu předseda senátu
vyrozumí orgán příslušný k udělení doplňkové ochrany podle zvláštního právního
předpisu4) a zároveň jej požádá, aby mu neprodleně oznámil skutečnost, že doplňková
ochrana odsouzenému zanikla nebo mu byla odňata.
(6) Proti rozhodnutí podle odstavce 4 je přípustná stížnost.
________
4) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších
předpisů.“.“.
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2. k části první, čl. I., bod č. 4
se zrušuje.

A.2. V části čtvrté, čl. IV se slova „dnem 1.dubna 2007“ nahrazují slovy „prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“.

V Praze dne 16. října 2007
JUDr. Jeroným Tejc, v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru
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