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USNESENÍ
ústavně právního výboru
z 68. schůze
dne 9. června 2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o
změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a
další související zákony (tisk 658)

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Michala Fraňka, zpravodajské
zprávě posl. Mgr. Bc. Pavly Golasowské, DiS. a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,
II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. V části první bod 5 zní:
„5. V § 2 odst. 4 písm. d) se slova „nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či
pohrůžku násilím“ nahrazují slovy „ , trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či
pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase,
etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu
spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny“.

2. V části první se za bod 17 se vkládá nový bod 18, který zní:
„18. V § 20 odst. 3 větě první se za slovo „opakován“ doplňují slova „ , zejména za
použití nahrávací audiovizuální techniky, pokud s tím tato osoba souhlasí“.“.
Následující body se přečíslují.
3. V části páté Čl. VI se slova „1. července 2016“ nahrazují slovy „1. ledna 2017“.
III. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,
IV. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně právního výboru,
V. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
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