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 III. 

 

N á v r h  

ZÁKON 
ze dne … 2016, 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. I 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona 
č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona 
č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., 
zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona 
č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 7 odst. 1 se za slovo „(§ 312)“ vkládají slova „, účasti na teroristické skupině 
(§ 312a), financování terorismu (§ 312c), podpory a propagace terorismu (§ 312d), 
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e)“ a slova „účasti na organizované 
zločinecké skupině podle § 361 odst. 2, 3,“ se zrušují. 
CELEX: 32002F0475 

2. V § 33 se za slovo „(§ 312)“ vkládají slova „, financování terorismu (§ 312c), podpory 
a propagace terorismu (§ 312d)“. 

3. V § 35 písm. b) se za slovo „činy“ vkládají slova „vlastizrady (§ 309),“. 

4. Za § 128 se vkládá nový § 128a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 128a 

Organizovaná skupina 
Organizovaná skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob, ve kterém 

je provedena dělba činností mezi jeho jednotlivé členy a jehož činnost se vyznačuje 
plánovitostí a koordinovaností, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení trestného 
činu.“. 
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5. § 129 včetně nadpisu zní: 
„§129 

Organizovaná zločinecká skupina 
Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob 

s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na 
soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.“. 
CELEX: 32008F0841 

6. Za § 129 se vkládá nový § 129a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 129a 

Teroristická skupina 
Teroristická skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob, které má 

trvalejší charakter, je v něm provedena dělba činností mezi jeho jednotlivé členy, jeho činnost 
se vyznačuje plánovitostí a koordinovaností a je zaměřené na páchání trestného činu 
vlastizrady spáchané formou teroristického útoku nebo teroru (§ 309), trestného činu 
teroristického útoku (§ 311) nebo trestného činu teroru (§ 312) (dále jen „teroristický trestný 
čin“). Ustanovení tohoto zákona a jiných zákonů o organizované skupině se obdobně použijí 
na teroristickou skupinu, která naplňuje znaky organizované skupiny. Ustanovení tohoto 
zákona a jiných zákonů o organizované zločinecké skupině se obdobně použijí na 
teroristickou skupinu, která naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny; ustanovení 
§ 361 a § 363 se nepoužije.“. 
CELEX: 32002F0475 

7. V § 173 odst. 2 písm. d), § 175 odst. 3 písm. b), § 205 odst. 5 písm. b), § 206 odst. 5 
písm. b), § 207 odst. 3 písm. b), § 209 odst. 5 písm. b), § 210 odst. 6 písm. b), § 211 odst. 6 
písm. b) a § 212 odst. 6 písm. b) se slova „trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického 
útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312)“ nahrazují slovy „teroristického trestného činu nebo 
trestného činu vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e)“. 
CELEX: 32008F0919 

8. V § 311 odst. 1 písm. f) se za slovo „výbušninu“ vkládají slova „, jaderný materiál“. 

9. V § 311 se odstavec 2 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

10. V § 311 odst. 2 písm. a) se slova „nebo 2“ zrušují. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA86DJ59Q)



3 
 

11. Za § 312 se vkládají nové § 312a až 312e, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 312a 

Účast na teroristické skupině 
(1) Kdo založí teroristickou skupinu nebo kdo se činnosti teroristické skupiny účastní, 

bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím 
majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1  
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, nebo 
b) jako zakladatel nebo člen teroristické skupiny, která naplňuje znaky organizované 
zločinecké skupiny. 

(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, která naplňuje znaky 

organizované zločinecké skupiny, nebo 
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1 až 3 neužijí. 
CELEX: 32002F0475 

 
§ 312b 

Beztrestnost agenta 
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), 

který se účastní činnosti teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na teroristické 
skupině podle § 312a trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele 
trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo 
ve prospěch teroristické skupiny nebo jejímu spáchání předejít. 

(2) Agent, který se účastní činnosti teroristické skupiny nebo takovou skupinu podporuje, 
není trestný pro trestný čin obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného 
(§ 169), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), šíření 
pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte 
k výrobě pornografie (§ 193), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), podílnictví 
(§ 214), legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), 
porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), padělání a pozměnění peněz 
(§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), 
udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní 
(§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o nálepkách a jiných 
předmětech k označení zboží (§ 244), padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro 
daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245), porušení 
zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247), neoprávněného podnikání 
(§ 251), neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252), sjednání výhody 
při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání 
veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258), porušení 
předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží 
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a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií 
dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení 
nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro 
zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů 
ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267), nedovoleného ozbrojování 
(§ 279), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby 
a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení 
jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), přechovávání omamné 
a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou 
nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné 
a psychotropní látky a jedu (§ 286), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), 
neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 
(§ 299), financování terorismu (§ 312c), podpory a propagace terorismu (§ 312d), 
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), 
přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2, 
organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340), napomáhání 
k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341) nebo padělání a pozměnění veřejné 
listiny (§ 348), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti 
spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch 
teroristické skupiny nebo jejímu spáchání předejít. 

(3) Beztrestným se nestává agent, který teroristickou skupinu založil nebo zosnoval 
anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny. 

 
§ 312c 

Financování terorismu 
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně podporuje teroristu, 

teroristickou skupinu nebo jejího člena anebo spáchání teroristického trestného činu, trestného 
činu podpory a propagace terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem 
(§ 312e) nebo za tímto účelem shromažďuje finanční prostředky nebo jiné věci, bude 
potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím 
majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, nebo 
c) ve velkém rozsahu. 

§ 312d 

Podpora a propagace terorismu 
(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, 
kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo veřejně vychvaluje jeho 

pachatele, nebo  
kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání teroristického trestného činu poskytne 

nebo slíbí odměnu nebo odškodnění pachateli nebo osobě jemu blízké nebo na takovou 
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odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku, 
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu 

též propadnutím majetku. 
(2) Stejně bude potrestán,  

a) kdo ke  spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu účasti na teroristické 
skupině (§ 312a) zjedná jiného,  

b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání výbušnin, 
zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo postupů pro účely 
spáchání teroristického trestného činu, 

c) kdo získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo používání výbušnin, 
zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo postupů za účelem 
spáchání teroristického trestného činu, nebo 

d) kdo vycestuje do jiného státu za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného 
činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem 
(§ 312e) nebo trestného činu uvedeného v písm. b) nebo c). 

 (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím 
majetku, bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, 
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
c) spáchá-li uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, 

nebo 
d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) na dítěti. 
CELEX: 32008F0919 

 
§ 312e 

Vyhrožování teroristickým trestným činem 
(1) Kdo vyhrožuje spácháním teroristického trestného činu, bude potrestán odnětím 

svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. 
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu propadnutím 

majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 

obdobně účinným způsobem, 
c) se zbraní, nebo 
d) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.“. 
CELEX: 32002F0475 
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12. V § 332 alinea 1 se za slovo „Kdo“ vkládají slova „sám nebo prostřednictvím jiného 
poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ a slova „poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ se 
zrušují. 

13. V § 332 alinea 2 se za slovo „kdo“ vkládají slova „sám nebo prostřednictvím jiného 
poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ a slova „poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ se 
zrušují. 

14. V § 333 odst. 1 a 2 se za slovo „Kdo“ vkládají slova „sám nebo prostřednictvím 
jiného“. 

15. V § 345 se na konci textu odstavce 1 a 2 doplňují slova „nebo peněžitým trestem“. 

V A R I A N T A  I (novelizační body 16 až 23)  

16. V § 345 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného větší prospěch,“.  

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f). 

17. V § 346 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „na šest měsíců až tři léta“ 
nahrazují slovy „až na tři léta, peněžitým trestem“. 

18. V § 346 odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 347 odst. 3 úvodní části ustanovení se 
slovo „deset“ nahrazuje slovem „osm“.  

19. V § 346 odst. 3 písm. a) a v § 347 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje. 

20. V § 346 odst. 3 a v § 347 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) spáchá-li takový čin v úmyslu opatřit sobě nebo jinému větší prospěch, nebo“. 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

21. V § 346 a v § 347 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“. 

22. V § 347 odst. 2 se slova „na šest měsíců až“ nahrazují slovy „až na“. 
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23. Za § 347 se vkládá nový § 347a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 347a 

Svádění k maření výkonu spravedlnosti 

(1) Kdo jiného svádí ke spáchání některého z trestných činů křivého obvinění (§ 345), 
křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému 
nebo pro jiného za účelem spáchání některého z trestných činů křivého obvinění (§ 345), 
křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), 
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, 

c) spáchá-li takový čin jako úřední osoba, 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu vážně poškodit třetí osobu v zaměstnání, narušit její rodinné 
vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu, 

e) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo 

f) spáchá-li takový čin v úmyslu poškodit třetí osobu, která vůči němu plnila svoji povinnost 
vyplývající z jejího zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou jí podle 
zákona. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu.“. 

V A R I A N T A  II (novelizační body 16 až 28) 

16. V § 345 odst. 2 se za slovo „stíhání“ se vkládají slova „nebo kdo jiného ke lživému 
obvinění třetí osoby z trestného činu svádí“. 

17. V § 345 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému 

nebo pro jiného za lživé obvinění třetí osoby z trestného činu, bude potrestán odnětím 
svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

18. V § 345 odst. 4 se slova „1 nebo 2“ nahrazují slovy „1, 2 nebo 3“. 
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19. V § 345 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) spáchá-li takový čin v úmyslu opatřit sobě nebo jinému větší prospěch,“. 

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f). 

20. V § 345 odstavec 5 zní: 
„(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“. 

21. V § 346 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „na šest měsíců až tři léta“ 
nahrazují slovy „až na tři léta, peněžitým trestem“. 

22. V § 346 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 
„(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo jiného k podání křivé výpovědi nebo 

znalce k podání nepravdivého, hrubě zkresleného nebo neúplného znaleckého posudku svádí. 

(4) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému 
nebo pro jiného za křivou výpověď nebo znalci za podání nepravdivého, hrubě zkresleného 
nebo neúplného znaleckého posudku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let 
nebo peněžitým trestem.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5. 

23. V § 346 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „deset“ nahrazuje slovem „osm“. 

24. V § 346 odst. 5 písm. a) se slova „nebo 2 značnou škodu, nebo“ nahrazují slovy „, 2, 3 
nebo 4 značnou škodu,“. 

25. V § 346 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) spáchá-li takový čin v úmyslu opatřit sobě nebo jinému větší prospěch, nebo“. 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

26. V § 346 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
„(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“. 

27. V § 347 odst. 2 se slova „na šest měsíců až“ nahrazují slovy „až na“. 
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28. V § 347 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 
„(3) Kdo tlumočníka k nesprávnému, hrubě zkreslenému nebo neúplnému tlumočení 

nebo písemnému překládání svádí, bude potrestán až na tři léta nebo peněžitým trestem. 

(4) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch 
tlumočníkovi za nesprávné, hrubě zkreslené nebo neúplné tlumočení nebo písemné 
překládání, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.“.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5. 

29. V § 347 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „deset“ nahrazuje slovem „osm“. 

30. V § 347 odst. 5 písm. a) se slova „nebo 2 značnou škodu, nebo“ nahrazují slovy „, 2, 3 
nebo 4 značnou škodu,“. 

31. V § 347 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) spáchá-li takový čin v úmyslu opatřit sobě nebo jinému větší prospěch, nebo“. 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

32. V § 347 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
„(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“. 

33. V § 348 odst. 3 písm. b) se slova „trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického 
útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312)“ nahrazují slovy „teroristického trestného činu, trestného 
činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), podpory a propagace terorismu podle § 312d 
odst. 2 písm. d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e)“. 
CELEX: 32008F0919 

34. V § 352 odst. 2 a v § 355 odst. 1 písm. b) se za slova „etnické skupině“ vkládají slova 
„nebo třídě“ a za slovo „přesvědčení“ se vkládají slova „, sexuální orientaci, pohlavní 
identitu”. 

35. V nadpisu § 356 se za slovo „nenávisti“ vkládají slova „nebo násilí“. 
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36. V § 356 odstavec 1 zní:  
„(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo jednotlivci 

pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, 
politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou 
skutečně nebo domněle bez vyznání nebo k omezování jejich práv a svobod, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta.“. 
CELEX: 32008F0913 

37. V § 361 odst. 2 se slova „ve vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo 
zaměřené k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312)“ 
nahrazují slovy „jako vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny“. 

38. V § 361 se odstavec 3 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

39. V § 361 odst. 3 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“. 

40. V § 363 odst. 1 se slova „Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního 
předpisu (dále jen „agent“)“ nahrazují slovem „Agent“ a slova „odst. 1, 2“ se zrušují. 

41. V § 363 odst. 2 se slova „Policista plnící úkoly jako agent“ nahrazují slovem „Agent“ 
a text „(§ 341),“ se nahrazuje slovy „(§ 341) nebo“. 

42. V § 363 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jejímu spáchání předejít“. 

43. V § 363 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „anebo agent, který je vedoucím 
činitelem nebo představitelem organizované zločinecké skupiny“. 

44. V § 366 odst. 2 písm. a) a v § 367 odst. 1 a 2 se za slovo „(§ 312)“ vkládají slova 
„, účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312c), podpory 
a propagace terorismu (§ 312d), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e)“. 

45. V § 367 odst. 1 a v § 368 odst. 1 se slova „účasti na organizované zločinecké skupině 
podle § 361 odst. 2 a 3,“ zrušují. 

46. V § 368 odst. 1 se za slovo „(§ 312)“ vkládají slova „, účasti na teroristické skupině 
(§ 312a), financování terorismu (§ 312c), podpory a propagace terorismu (§ 312d)“. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna trestního řádu 
Čl. II 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona 
č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona 
č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., 
zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona 
č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., 
zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona 
č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., 
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., 
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 
č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona 
č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., 
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 
zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., 
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., 
zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., 
zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., 
zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona 
č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona …/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 17 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „účasti na teroristické skupině, 
financování terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným 
činem,“. 

2. V § 88 odst. 9 a v § 88a odst. 3 se za slova „(§ 361 trestního zákoníku),“ vkládají slova 
„v řízení o trestném činu účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku)“. 
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ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o zbraních 
Čl. III 

Zákon č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona 
č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb. 
a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo „útoku“ vkládají slova „, účasti na teroristické 
skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312c trestního zákoníku), 
podpory a propagace terorismu (§ 312d trestního zákoníku), vyhrožování teroristickým 
trestným činem (§ 312e trestního zákoníku)“. 

2. V § 22 odst. 3 se za slovo „nenávisti“ vkládají slova „nebo násilí“. 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o veřejných zakázkách 

Čl. IV 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., 

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona 
č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., zákona č. 40/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., 
se mění takto: 

1. V § 53 odst. 1 písm. a) se za slovo „skupině“ vkládají slova „, účasti na teroristické 
skupině“. 

2. V § 53 odst. 2 písm. b) se za slova „čin teroristického útoku“ vkládají slova „, trestný 
čin financování terorismu, trestný čin podpory a propagace terorismu nebo trestný čin 
vyhrožování teroristickým trestným činem“. 
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ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
Čl. V 

V A R I A N T A  I (v případě přijetí tisku 304) 
V § 4 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, ve znění zákona č. …/2016 Sb., se za slova „(§ 311 trestního zákoníku)“ vkládají 
slova „, účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu 
(§ 312c trestního zákoníku), podpory a propagace terorismu (§ 312d trestního 
zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e trestního zákoníku)“ a slova 
„účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 nebo 3 trestního zákoníku,“ se 
zrušují. 
CELEX: 32002F0475 

 
V A R I A N T A  II (v případě nepřijetí tisku 304) 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
ve znění zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona 
č. 375/2015 Sb. a zákona č…/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 4 odst. 1 se za slova „(§ 311 trestního zákoníku)“ vkládají slova „, účasti 
na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312c 
trestního zákoníku), podpory a propagace terorismu (§ 312d trestního 
zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e trestního zákoníku), 
násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 trestního zákoníku), násilí proti úřední osobě 
(§ 325 trestního zákoníku) a padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348 trestního 
zákoníku)“. 

CELEX: 32002F0475 

2. V § 7 se za slova „a to“ vkládají slova „neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164 
trestního zákoníku), nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165 trestního 
zákoníku), odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu (§ 166 trestního 
zákoníku),“, za slova „(§ 202 trestního zákoníku)“ se vkládají slova „, zpronevěra 
(§ 206 trestního zákoníku)“, slovo „sjednání“ se nahrazuje slovem „zjednání“, slovo 
„poškozování“ se nahrazuje slovem „poškození“, za slova „(§ 311 trestního zákoníku)“ 
se vkládají slova „, účast na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), 
financování terorismu (§ 312c trestního zákoníku), podpora a propagace terorismu 
(§ 312d trestního zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e 
trestního zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 trestního zákoníku)“, za 
slova „(§ 324 trestního zákoníku)“ se vkládají slova „, násilí proti úřední osobě (§ 325 
trestního zákoníku)“ a za slovo „nenávisti“ se vkládají slova „nebo násilí“. 

CELEX: 32002F0475 

CELEX: 32008F0913 
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ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 
Čl. VI 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 
po jeho vyhlášení. 
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	14. V § 333 odst. 1 a 2 se za slovo „Kdo“ vkládají slova „sám nebo prostřednictvím jiného“.
	15. V § 345 se na konci textu odstavce 1 a 2 doplňují slova „nebo peněžitým trestem“.
	V A R I A N T A  I (novelizační body 16 až 23)
	16. V § 345 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
	Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
	17. V § 346 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „na šest měsíců až tři léta“ nahrazují slovy „až na tři léta, peněžitým trestem“.
	18. V § 346 odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 347 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „deset“ nahrazuje slovem „osm“.
	19. V § 346 odst. 3 písm. a) a v § 347 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
	20. V § 346 odst. 3 a v § 347 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
	Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
	21. V § 346 a v § 347 se doplňuje odstavec 4, který zní:
	22. V § 347 odst. 2 se slova „na šest měsíců až“ nahrazují slovy „až na“.
	23. Za § 347 se vkládá nový § 347a, který včetně nadpisu zní:
	V A R I A N T A  II (novelizační body 16 až 28)
	16. V § 345 odst. 2 se za slovo „stíhání“ se vkládají slova „nebo kdo jiného ke lživému obvinění třetí osoby z trestného činu svádí“.
	17. V § 345 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
	Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
	18. V § 345 odst. 4 se slova „1 nebo 2“ nahrazují slovy „1, 2 nebo 3“.
	19. V § 345 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
	Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
	20. V § 345 odstavec 5 zní:
	21. V § 346 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „na šest měsíců až tři léta“ nahrazují slovy „až na tři léta, peněžitým trestem“.
	22. V § 346 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
	Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
	23. V § 346 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „deset“ nahrazuje slovem „osm“.
	24. V § 346 odst. 5 písm. a) se slova „nebo 2 značnou škodu, nebo“ nahrazují slovy „, 2, 3 nebo 4 značnou škodu,“.
	25. V § 346 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
	Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
	26. V § 346 se doplňuje odstavec 6, který zní:
	27. V § 347 odst. 2 se slova „na šest měsíců až“ nahrazují slovy „až na“.
	28. V § 347 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
	Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
	29. V § 347 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „deset“ nahrazuje slovem „osm“.
	30. V § 347 odst. 5 písm. a) se slova „nebo 2 značnou škodu, nebo“ nahrazují slovy „, 2, 3 nebo 4 značnou škodu,“.
	31. V § 347 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
	Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
	32. V § 347 se doplňuje odstavec 6, který zní:
	33. V § 348 odst. 3 písm. b) se slova „trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312)“ nahrazují slovy „teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), podpory a propagace te...
	34. V § 352 odst. 2 a v § 355 odst. 1 písm. b) se za slova „etnické skupině“ vkládají slova „nebo třídě“ a za slovo „přesvědčení“ se vkládají slova „, sexuální orientaci, pohlavní identitu”.
	35. V nadpisu § 356 se za slovo „nenávisti“ vkládají slova „nebo násilí“.
	36. V § 356 odstavec 1 zní:
	37. V § 361 odst. 2 se slova „ve vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312)“ nahrazují slovy „jako vedoucí činitel nebo představitel organizované zločin...
	38. V § 361 se odstavec 3 zrušuje.
	Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
	39. V § 361 odst. 3 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.
	40. V § 363 odst. 1 se slova „Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“)“ nahrazují slovem „Agent“ a slova „odst. 1, 2“ se zrušují.
	41. V § 363 odst. 2 se slova „Policista plnící úkoly jako agent“ nahrazují slovem „Agent“ a text „(§ 341),“ se nahrazuje slovy „(§ 341) nebo“.
	42. V § 363 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jejímu spáchání předejít“.
	43. V § 363 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem organizované zločinecké skupiny“.
	44. V § 366 odst. 2 písm. a) a v § 367 odst. 1 a 2 se za slovo „(§ 312)“ vkládají slova „, účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312c), podpory a propagace terorismu (§ 312d), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312...
	45. V § 367 odst. 1 a v § 368 odst. 1 se slova „účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3,“ zrušují.
	46. V § 368 odst. 1 se za slovo „(§ 312)“ vkládají slova „, účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312c), podpory a propagace terorismu (§ 312d)“.
	1. V § 17 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem,“.
	2. V § 88 odst. 9 a v § 88a odst. 3 se za slova „(§ 361 trestního zákoníku),“ vkládají slova „v řízení o trestném činu účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku)“.





