
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 15. února 2012 č. 90 

 
 

Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 584) 
 
 

Vláda na své schůzi dne 15. února 2012 projednala a posoudila návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů (sněmovní tisk č. 584), a zaujala k němu následující stanovisko: 
  

1. Vláda v obecné rovině souhlasí s cílem zrychlit a zefektivnit proces 
podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v případě pachatelů méně 
závažných trestných činů a tím napomoci řešení současného neúnosného stavu 
přeplněnosti věznic, nicméně doporučuje při projednání předloženého návrhu 
důkladně zvážit tyto připomínky: 

 
    - Navrženou změnou § 88 odst. 2 trestního zákoníku by uvážení soudu při 

rozhodování o návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného za 
přečin bylo omezeno na posouzení jediného kritéria, kterým je předpoklad, že by 
odsouzený po propuštění na svobodu vedl řádný život. Zcela vyloučeno by přitom 
bylo posuzování dalších kritérií, která budou zohledňována pouze v případě 
odsouzených za zločiny. Je ovšem otázkou, zda bude soud vždy schopen na základě 
tohoto jediného kritéria jednoznačně žádost náležitě posoudit a zda tak v některých 
případech nebude návrhem ředitele věznice fakticky vázán. Pokud by však ředitel 
věznice mohl fakticky korigovat rozhodnutí soudu o výkonu uloženého trestu, mohlo 
by dojít k narušení ústavní zásady, že pouze soud rozhoduje o vině a ukládá trest za 
trestné činy.  
 

    - Vyloučením možnosti posuzovat v případě podmíněného propuštění 
odsouzených za přečin, zda alespoň částečně nahradili škodu či jinou újmu 
způsobenou přečinem nebo vydali bezdůvodné obohacení získané přečinem, může 
vzniknout nerovnost mezi oběťmi přečinů a zločinů, čímž by se dále prohloubilo již 
tak znevýhodněné postavení některých obětí trestných činů vůči pachatelům, u nichž 
by mohlo dojít ke snížení motivace k odčinění následků jejich protiprávního jednání.  
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2. Vláda dále doporučuje při dalším projednávání podrobit návrh zákona revizi 
z hlediska ustálených legislativně technických zvyklostí. Zejména upozorňuje na 
skutečnost, že za určitých okolností by navrhovaný zákon mohl nabýt účinnosti dříve 
než 15 dnů ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, což lze zejména u předpisů 
z oblasti trestního práva považovat za krajně nežádoucí. 
 


