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Pavel Hasenkopf, 12. listopadu 2012

Návrh

Rozhodnutí prezidenta republiky
o

amnestii

Při příležitosti 20. výročí obnovy samostatného českého státu,

... (nějaké další úvodní sdělení s politickým podtextem - nepovinné) ...
...
přihlížeje též k tomu, že nový trestní zákoník sice zmírnil tresty za některé trestné
činy, ale nesnížil tomu odpovídající již dříve uložené tresty, a dále k tomu, že některá
trestní stíhání trvají nepřiměřeně dlouho a dostávají se tak postupně do rozporu se
základními zásadami a smyslem trestního stíhání,

využívám práva daného mi článkem 63 odst. 1, písm. j) a k) ústavního zákona
č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění ústavního zákona č. 71/2012 Sb.,
a uděluji tuto amnestii:

Část první:
OBECNÁ USTANOVENÍ O AMNESTII

Článek 1
Trest odnětí svobody

(1) Promíjím zbytek, nejvýše však pět let z trestu odnětí svobody pachateli přečinu
spáchaného z nedbalosti; dobu pro zahlazení odsouzení zkracuji o polovinu.
(2) Promíjím zbytek trestu odnětí svobody uloženého nejvýše na šest měsíců
pachateli trestného činu spáchaného úmyslně; dobu pro zahlazení odsouzení zkracuji o
třetinu.
(3) Promíjím polovinu z trestu odnětí svobody pachateli přečinu spáchaného
úmyslně; dobu pro zahlazení odsouzení zkracuji o třetinu.
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(4) Promíjím třetinu z trestu odnětí svobody uloženého nejvýše na pět let pachateli
trestného činu, který není přečinem.

Článek 2
Trest vyhoštění

(1) Promíjím trest vyhoštění pachateli, který je bývalým československým občanem
anebo jeho potomkem.
(2) Promíjím trest vyhoštění pachateli přečinu spáchaného z nedbalosti.
(3) Promíjím polovinu trestu vyhoštění pachateli přečinu spáchaného úmyslně.
(4) Promíjím třetinu trestu vyhoštění pachateli trestného činu, který není přečinem.
(5) Pachateli, kterému byl uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou, promíjím tento
trest tak, že se považuje za vykonaný nejpozději uplynutím deseti let ode dne jeho
vycestování z území České republiky.

Článek 3
Privilegovaní pachatelé

(1) Privilegovaným pachatelem se rozumí:
a) těhotná žena; těhotnou ženou se pro účely posouzení, zda se jedná
o privilegovaného pachatele, rozumí jen žena, která otěhotněla přede dnem tohoto
rozhodnutí;
b) matka malého dítěte; matkou malého dítěte se rozumí matka dítěte předškolního
věku;
c) osamělý rodič; osamělým rodičem se rozumí rodič, osvojitel nebo pěstoun, popř. jiná
osoba v podobném postavení, která osaměle vychovává anebo před nástupem výkonu
trestu odnětí svobody vychovávala dítě anebo mladistvého, trest nevykonává pro úmyslný
zločin proti němu a chce a je způsobilá jej vychovávat i nadále;
d) osoba vážně nemocná; osobou vážně nemocnou se rozumí zejména osoba trpící
nevyléčitelnou nebo dlouhodobou poruchou zdraví, která jí významně omezuje v pohybu
anebo orientaci, popř. jí působí intenzivní anebo chronickou bolest, a která je v důsledku
toho výrazně zranitelnější než osoba zdravá; a
e) osoba vysokého věku; osobou vysokého věku se rozumí muž, který dosáhl věku 65
let, nebo žena, která dosáhla věku 60 let, a to nejpozději ke dni účinnosti tohoto
rozhodnutí.
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V případě pochybností se má za to, že se o privilegovaného pachatele jedná.
(2) Privilegovanému pachateli promíjím
a) celý zbytek trestu uvedeného v článku 1 odst. 1;
b) dvě třetiny trestu uvedeného v článku 1 odst. 3; a
c) polovinu trestu uvedeného v článku 1 odst. 4.
(3) Privilegovanému pachateli promíjím trest vyhoštění.

Článek 4
Mladiství

(1) Mladistvému pachateli promíjím třetinu trestního opatření odnětí svobody
uloženého nejvýše na dva roky (§ 6 odst 1 zákona č. 218/1993 Sb., o soudnictví
ve věcech mládeže).
(2) Mladistvému pachateli, který je současně privilegovaným pachatelem ve smyslu
článku 3, promíjím polovinu trestního opatření uvedeného v odstavci 1.
(3) Mladistvému pachateli promíjím trest vyhoštění.
(4) Články 1 až 3 se na mladistvého pachatele nevztahují.

Výjimky

Článek 5
Zvlášť nebezpeční pachatelé

(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který svůj trestný čin spáchal
ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 107 ve spojení s § 129 zákona
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku /dále též jen "trestní zákoník" nebo "tr. zák."/), a dále
na trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku.
(2) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele zvlášť závažného zločinu a dále
na pachatele trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody nejméně na pět let;
to neplatí, jde-li o přečin spáchaný z nedbalosti.
(3) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který v období pěti let před
spácháním trestného činu, na který se vztahuje amnestie podle tohoto rozhodnutí, páchal
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trestnou činnost opakovaně nebo soustavně anebo se dopustil zločinu.
(4) Toto rozhodnutí, s výjimkou článku 2 odst. 1 a 5, článku 3 odst. 3 a článku 4
odst. 3, se nevztahuje na pachatele, který svůj trestný čin nebo provinění spáchal
v jednočinném souběhu a v důsledku trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání podle § 337 trestního zákoníku.
(5) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který svůj trestný čin nebo
provinění spáchal pod vlivem návykové látky, a dále na pachatele:
a) opilství podle § 360 tr. zák., pokud se ve stavu nepříčetnosti, do kterého se přivedl
požitím nebo aplikací návykové látky, dopustil jednání, které by jinak bylo zločinem; a
b) ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku.

Článek 6
Zvlášť nebezpečný následek nebo způsob provedení

(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který trestný čin spáchal zvlášť
surovým způsobem nebo svým trestným činem nebo v souvislosti s ním způsobil smrt
nebo těžkou újmu na zdraví jiného nebo který svým trestným činem nebo v souvislosti
s ním ublížil na zdraví těhotné ženě, dítěti, mladistvému, osobě vážně nemocné anebo
osobě vysokého věku; to neplatí, jde-li o přečin spáchaný z nedbalosti.
(2) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele, který trestný čin spáchal úmyslně
vůči osobě blízké, pokud mu jej tato osoba neodpustila.

Článek 7
Zvlášť nebezpečné trestné činy

(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele trestného činu:
a) vydírání podle § 175 tr. zák.,
b) útisku podle § 177 tr. zák., a
c) poškození cizích práv podle § 181 tr. zák.,
pokud byl spáchán na osobě s nedostatkem životních nebo finančních zkušeností,
na dítěti, mladistvém, osobě vážně nemocné anebo na osobě vysokého věku.
(2) Toto rozhodnutí se nevztahuje na pachatele trestného činu:
a) mučení a jiného krutého nebo nelidského zacházení podle § 149 tr. zák.;
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b) neposkytnutí pomoci podle § 150 a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního
prostředku podle § 151 tr. zák.;
c) šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 a ohrožování zdraví závadnými
potravinami a jinými předměty podle § 156 tr. zák.;
d) nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159
a svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství podle § 162 tr. zák.;
e) obchodování s lidmi podle § 168, svěření dítěte do moci jiného podle § 169, zbavení
osobní svobody podle § 170 a zavlečení podle § 172 tr. zák.;
f) loupeže podle § 173 tr. zák.;
g) braní rukojmích podle § 174 tr. zák.;
h) pomluvy podle § 184 odst. 2 tr. zák.;
i) znásilnění podle § 185, sexuálního nátlaku podle § 186 a pohlavního zneužití
podle § 187 tr. zák.,
j) kuplířství podle § 189 tr. zák.;
k) výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 a zneužití dítěte k výrobě
pornografie podle § 193 tr. zák.;
l) opuštení dítěte nebo svěřené osoby podle § 195, týrání svěřené osoby podle § 198
a svádění k pohlavnímu styku podle § 202 tr. zák.;
m) lichvy podle § 218 tr. zák.;
n) obecného ohrožení podle § 272 tr. zák.;
o) šíření toxikomanie podle § 287 tr. zák.;
p) získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou
plošinou podle § 290 tr. zák.;
q) neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími
rostlinami podle § 299 a poškození chráněných částí přírody podle § 301 tr. zák.;
r) týrání zvířat podle § 302 tr. zák.;
s) zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zák.;
t) přijetí úplatku podle § 331, podplácení podle § 332 a nepřímého úplatkářství podle
§ 333 tr. zák.;
u) křivého obvinění podle § 345, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku
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podle § 346 a křivého tlumočení podle § 347 trestního zákoníku.
Část druhá:
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O AMNESTII

Článek 8
Trestné činy spáchané v afektu

(1) Promíjím dvě třetiny trestu odnětí svobody, uloženého pachateli trestného činu
zabití podle § 141 trestního zákoníku; pouze třetinu tohoto trestu promíjím, spáchal-li
pachatel tento trestný čin na dvou nebo více osobách, na těhotné ženě, dítěti, mladistvém,
osobě vážně nemocné anebo na osobě vysokého věku.
(2) Promíjím dvě třetiny trestu odnětí svobody uloženého pachateli trestného činu
ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle §146a trestního zákoníku, s následkem
zahlazení odsouzení; pouze třetinu tohoto trestu promíjím, způsobil-li pachatel tímto
trestným činem smrt nebo spáchal-li jej na dvou nebo více osobách, na těhotné ženě,
dítěti, mladistvém, osobě vážně nemocné anebo na osobě vysokého věku.
(3) Pachateli, na kterého se vztahuje odstavec 1 nebo 2, promíjím trest vyhoštění
a promíjím dobu pro zahlazení odsouzení.

Článek 9
Úvěrový podvod

(1) Promíjím trest odnětí svobody uložený pachateli trestného činu úvěrového
podvodu podle § 211 odst. 1 až 4 trestního zákoníku, spáchal-li pachatel tento trestný čin
pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů anebo v důsledku nedostatku
životních anebo finančních zkušeností; tato podmínka neplatí, pokud podvedený mohl
spáchání trestného činu úvěrového podvodu při vynaložení běžné opatrnosti, jakou
od něho lze vzhledem k jeho postavení a zkušenostem očekávat, sám předejít.
(2) Pachateli, na kterého se vztahuje odstavec 1, promíjím trest vyhoštění
a promíjím dobu pro zahlazení odsouzení.

Článek 10
Trestná součinnost a politické trestné činy

(1) Promíjím trest odnětí svobody uložený pachateli trestného činu nadržování
podle § 366 a nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku, pokud jde
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o trestné činy, na které se vztahuje amnestie podle tohoto rozhodnutí.
(2) Promíjím trest odnětí svobody uložený pachateli trestného činu neoznámení
trestného činu podle § 368 a schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku.
(3) Promíjím trest odnětí svobody uložený za trestný čin, který byl spáchán pouhým
vyjádřením nebo nenásilnou demonstrací politického názoru, pokud byla uhrazena
způsobená škoda.

Část třetí:
PODMÍNKA AMNESTIE

Článek 11

(1) Trest prominutý tímto rozhodnutím promíjím pouze pod podmínkou, že se
pachatel amnestovaného trestného činu v době odpovídající době pro zahlazení
odsouzení nedopustí přečinu spáchaného úmyslně anebo zločinu. Poruší-li amnestovaný
pachatel tuto podmínku, prominutý trest nebo jeho část se vykoná, popř. zahrne
do souhrnného nebo úhrnného trestu. Tato podmínka se nevztahuje na tresty prominuté
podle článku 1 odst. 1, článku 2 odst. 5, článku 3 odst. 3 a podle článku 4 odst. 3.
(2) Trest prominutý článkem 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí promíjím pouze
pod podmínkou, že se pachatel amnestovaného trestného činu v době odpovídající lhůtě
pro jeho zahlazení nedopustil zločinu.
(3) Při určení doby odpovídající lhůtě pro zahlazení odsouzení podle odstavců 1 a 2
se nepřihlíží ke zkrácení doby pro zahlazení odsouzení podle tohoto rozhodnutí, pokud
nebyla zcela prominuta.

Část čtvrtá:
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

(1) Pro účely výkladu článků 5 až 14 se podle okolností rozumí:
a) trestným činem též trestný čin spáchaný mladistvým (provinění),
b) trestem též trestní opatření uložené mladistvému,
c) trestem odnětí svobody též:
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1. souhrnný nebo úhrnný trest, a
2. trest domácího vězení.
(2) Pachatele, kterému byl uložen souhrnný nebo úhrnný trest za více trestných
činů, se pro účely tohoto rozhodnutí považuje za pachatele, který spáchal jen
nejzávažnější z nich; přitom zvlášť závažný zločin je závažnější než zločin, zločin je
závažnější než přečin spáchaný úmyslně a přečin spáchaný úmyslně je závažnější než
přečin spáchaný z nedbalosti; jinak je rozhodující horní hranice sazby trestu odnětí
svobody, který může být uložen. Pro vlastní prominutí trestu se vychází z výše skutečně
uloženého souhrnného nebo úhrnného trestu.
(3) Část druhá se použije, pokud pachatel nebyl odsouzen k souhrnnému nebo
úhrnnému trestu i pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně než v této části uvedený.
(4) Pokud pachatel byl odsouzen k souhrnnému nebo úhrnnému trestu i pro přečin
spáchaný z nedbalosti, část druhá se použije, pokud by použití části první vedlo
k prominutí větší části uloženého trestu.

Článek 13

(1) Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na dosud nevykonané tresty, které byly nebo
ještě budou pravomocně a nepodmíněně uloženy pro trestné činy spáchané přede dnem
1. ledna 2013, nejvýše však na jejich zbytky k tomu dni existující.
(2) Odsouzení, na které se vztahuje toto rozhodnutí o amnestii a prominutý nebo
zkrácený trest jim skončí přede dnem účinnosti tohoto rozhodnutí, budou propuštěni
z výkonu trestu odnětí svobody postupně nejpozději do dne účinnosti tohoto rozhodnutí;
přitom se podle možností přednostně propouštějí privilegovaní pachatelé.

Část pátá:
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
TÝKAJÍCÍ SE TRESTŮ ULOŽENÝCH PODLE DŘÍVĚJŠÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Článek 14

(1) Pachateli, odsouzenému podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona (dále
jen "trestní zákon"), promíjím poměrnou část trestu odnětí svobody a poměrnou část trestu
vyhoštění, o kterou je takový trest vyšší než by byl trest uložený podle trestního zákoníku.
(2) Poměrná část trestu podle odstavce 1 se stanoví takto:
1. určí se trestní sazba, v rámci které byl pachatel odsouzen (původní trestní
sazba),
2. v rámci původní trestní sazby se určí míra přísnosti uloženého trestu
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(určená míra přísnosti trestu),
3. určí se trestní sazba, v rámci které by byl pachatel odsouzen, kdyby byl
souzen podle trestního zákoníku ve znění účinném ke dni 31. prosince 2012
(nová trestní sazba),
4. určená míra přísnosti trestu se poměrně promítne do nové trestní sazby, a
5. v souladu s touto mírou přísnosti se určí trest, který by byl pachateli uložen,
kdyby byl souzen podle trestního zákoníku (nový trest);
je-li takto určený nový trest nižší než trest uložený podle trestního zákona, je poměrnou
částí trestu rozdíl mezi skutečně uloženým trestem a novým trestem.
(3) Pachateli, odsouzenému podle trestního zákona nebo podle jiného dřívějšího
srovnatelného zákona, bez ohledu na to, zda mu byl prominuta poměrná část trestu podle
odstavce 1, se sníží trest v souladu s ostatními ustanoveními tohoto rozhodnutí tak, jako
by byl odsouzen podle trestního zákoníku ve znění účinném ke dni 31. prosince.

Část šestá:
ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ

Článek 15
(1) Nařizuji, aby bylo zastaveno trestní stíhání, jestliže dosud nebylo nařízeno
hlavní líčení a ode dne zahájení trestního stíhání do dne tohoto rozhodnutí uplynuly více
než dva roky; to neplatí, bude-li hlavní líčení nařízeno nejpozději do dne účinnosti tohoto
rozhodnutí.
(2) Nařizuji, aby bylo zastaveno trestní stíhání, jestliže dosud nebylo rozhodnuto
o odvolání podaném státním zástupcem a ode dne zahájení trestního stíhání do dne
tohoto rozhodnutí uplynuly více než tři roky; to neplatí, bude-li o takovém odvolání
rozhodnuto nejpozději do dne účinnosti tohoto rozhodnutí.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují pouze na trestní stíhání pro skutky,
v jejichž spáchání je spatřován přečin, pro který lze uložit trest odnětí svobody nejvýše na
pět let, anebo v jejichž spáchání je spatřován trestný čin ve smyslu článku 9 nebo 10.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na trestní stíhání vedené proti zvlášť
nebezpečnému pachateli ve smyslu článku 5, pro skutek, kterým byl spáchán zvlášť
nebezpečný následek ve smyslu článku 6 anebo pro skutek, v jehož spáchání je spatřován
trestný čin uvedený v článku 7.
(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže průtahy v řízení byly z velké
části způsobeny pachatelem nebo jeho obhájcem.
(6) Doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se zkracují o polovinu, jde-li o trestní stíhání
pachatele, který byl v okamžiku zahájení trestního stíhání mladistvým nebo je ke dni
tohoto rozhodnutí privilegovaným pachatelem ve smyslu článku 3 odst. 1.
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(7) Trestní stíhání zastavuji pouze pod podmínkou, že se obviněný v době dvou let
ode dne zastavení trestního stíhání nedopustí přečinu spáchaného úmyslně anebo
zločinu.
(8) Ustanovení článků 12 a 13 se použijí přiměřeně.

Část sedmá:
ÚČINNOST

Článek 16
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 7. března 2013.

V Praze dne 1. ledna 2013.

(podpis)

(spolupodpis)

