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IV. 
 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Obecná část 
1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, se týká následujících čtyř tematických 
okruhů: 
A) financování a podpora terorismu, 
B) svádění k maření výkonu spravedlnosti, 
C) úplatkářství, a 
D) rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost. 
V podrobnostech k platnému právnímu stavu odkazujeme na Závěrečnou zprávu o hodnocení 
dopadů regulace. Samotný trestní zákoník ani jeho navrhovaná novela nemají žádné negativní 
dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, když žádným 
způsobem nerozlišuje muže a ženy. 

 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 
K odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy odkazujeme na Závěrečnou 
zprávu o hodnocení dopadů regulace, ve kterém jsou důvody pro přijetí navrhovaných změn 
velmi detailně popsány. 
Návrh zákona lze ve vztahu k diskriminaci vnímat pozitivně, neboť zvyšuje trestněprávní 
ochranu osob LGBT před nenávistnými a násilnými projevy. Ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
pak lze jednoznačně uvést, že navrhované změny se žádným způsobem nedotknou 
problematiky rovnosti mužů a žen, když mezi nimi nijak nerozlišuje. 

 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úprava v jejím celku 
Nezbytnost navrhované právní úpravy vyplývá ze Závěrečné zprávy o hodnocení dopadů 
regulace. 

 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
Navrhované řešení je v souladu s předpisy tvořícími ústavní pořádek. Návrh novelizace 
respektuje zásadu, podle níž lze státní moc uskutečňovat pouze na podkladě zákona a v jeho 
mezích. 
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Návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v čl. 17 Listiny základních práv 
a svobod, k tomuto omezení však dochází v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 4 
tohoto článku (jedná se o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv 
a svobod druhých). 
Návrh zákona se dotýká čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Návrh zákona v souladu 
s ústavně zakotvenou zásadou nullum crimen sine lege stanovuje, která jednání jsou trestnými 
činy a jaké tresty za jejich spáchání lze uložit. 

 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
Evropské unie 
Předkládaný návrh zákona není v rozporu s právními předpisy Evropské unie. Navrhovaná 
právní úprava se dotýká oblastí, které jsou upraveny: 

• rámcovým rozhodnutím Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům 
rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva 

• rámcovým rozhodnutím Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu 
• rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV, kterým se mění rámcové rozhodnutí 

2002/475/SVV o boji proti terorismu 
• rámcovým rozhodnutím rady 2008/841/SVV o boji proti organizované trestné činnosti  
Návrh zákona rovněž zohledňuje návrh směrnice o boji proti terorismu a nahrazení 
rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu. Žádná relevantní 
judikatura Soudního dvoru Evropské unie se na tyto oblasti nevztahuje. Z rozdílové tabulky 
pak vyplývá, která konkrétní ustanovení výše uvedených rámcových rozhodnutí byla 
zohledněna. 
Navržená právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména s čl. 11 (svoboda projevu a právo na informace), čl. 21 (ochrana před 
diskriminací), čl. 49 (zásady zákonnosti a přiměřenosti trestů) a čl. 52 odst. 1 (rozsah 
zaručených práv). 

 
6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázaná 
Oblasti financování a podpory terorismu se dotýká řada mezinárodních smluv, jež stanovují 
jednání, která jsou smluvní státy zavázány považovat za trestné činy a která mají být 
potrestatelná odpovídajícími sankcemi. Jde zejména o Mezinárodní úmluvu o potlačování 
financování terorismu (sdělení č. 18/2006 Sb. m. s.) a Úmluvu Rady Evropy o prevenci 
terorismu a dodatkový protokol k této Úmluvě. Navržená právní úprava není s těmito 
úmluvami v rozporu. Navržená právní úprava je rovněž v souladu s Úmluvou o fyzické 
ochraně jaderných materiálů (sdělení č. 27/2007 Sb. m. s.). 
Navržená právní úprava je v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů proti korupci 
(105/2013 Sb. m. s.), která se upravuje prevenci, vyšetřování a stíhání korupce a zmrazení, 
zabavení, konfiskaci a navrácení výnosů z trestné činnosti. 
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Soulad s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva 
Návrh zákona plně vyhovuje požadavkům plynoucím z čl. 7 Úmluvy (uložení trestu jen na 
základě zákona). 
Návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v čl. 10 Úmluvy, k tomuto omezení však 
dochází v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 2 tohoto článku (jedná se o omezení 
v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých). 

 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní rozpočet 
a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 
Předpokládané finanční dopady jsou podrobně rozepsány v Závěrečné zprávě o hodnocení 
dopadů regulace. Novela se týká trestní odpovědnosti za pro společnost škodlivých jednání 
a jako taková nemá žádné negativní sociální dopady. Jako pozitivní sociální dopady lze 
chápat zvýšení trestněprávní ochrany osob LGBT. Navrhovaná právní úprava nemá žádné 
dopady na podnikatelské prostředí. Navrhovaná právní úprava nebude mít vliv na životní 
prostředí. 
 

8. Zhodnocení navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů 
Předložený návrh v této oblasti stávající úpravu nikterak nemění, dopady na problematiku 
ochrany soukromí a osobních údajů se nepředpokládají. Orgány činné v trestním řízení budou 
postupovat podle dosavadních procesních pravidel, které jim nyní umožňují nakládat pro 
potřeby trestního řízení s osobními údaji osob. Nové pravomoci orgánům činným v trestním 
řízení návrh nepřiznává. Navrhovaná právní úprava je tedy v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

9. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná úprava nepřináší s sebou zvýšení korupčního rizika. Rozsah návrhu je přiměřený 
množině vztahů, které má upravovat a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
Navrhovanou úpravou se pouze zapracovávají požadavky plynoucí z mezinárodních 
a evropských pramenů práva, ve vztahu ke korupci je to především Úmluva Organizace 
spojených národů proti korupci (105/2013 Sb. m. s.). 

 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu stát 
Navrhovaná úprava může přinést pouze pozitivní dopady na bezpečnost státu, neboť precizuje 
trestněprávní postih financování a podpory terorismu. 
 

11. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas 
již v prvém čtení 
Předkládaná novela je velmi naléhavá, neboť pokud by nebyla urychleně schválena, FATF 
zařadí Českou republiku do skupiny jurisdikcí s nedostatečnými opatření v boji 
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s financováním terorismu, což bude mít řadu politicko-ekonomických důsledků. Pokud 
nebude Česká republika v tomto směru splňovat mezinárodně stanovené požadavky, bude to 
mít velmi pravděpodobně vliv na tzv. „rating“ České republiky ze strany mezinárodně 
uznávaných agentur, které hodnocení FATF berou velmi vážně. Výrazně se tím ovlivní 
posuzování rizikovosti a důvěryhodnosti země ze strany zahraničních společností a investorů. 
Důsledkem toho pravděpodobně dojde k významnému zhoršení přístupu národních finančních 
institucí na mezinárodní trhy a k omezování či blokování obchodů českých společností na 
mezinárodním poli. Takové změny by zcela jistě měly v konečném důsledku významný vliv 
i na hospodářské výsledky celého státu. Proto se navrhuje projednat tento návrh zákona podle 
§ 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona 
č. 40/2007 Sb., tedy aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s tímto 
návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.  
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Zvláštní část 
 
K článku I [změna trestního zákoníku] 
K bodu 1 [§ 7 odst. 1] 
Tato změna navazuje na zavedení nových ustanovení § 312c, 312d a 312e, které postihují 
jednání doposud popsaná v § 311 odst. 2. Zrušení slov „účasti na organizované zločinecké 
skupině podle § 361 odst. 2, 3“ reaguje na zrušení těchto odstavců a zavedení nového 
ustanovení § 312a, na které se rovněž vztahuje zásada univerzality. Dosah působnosti 
trestního zákoníku je tak zachován. 

 
K bodu 2 [§ 33] 
Tato změna navazuje na zavedení nových ustanovení § 312c a  312d, které postihují jednání 
doposud popsaná v § 311 odst. 2. Ustanovení § 312e, které je dnes rovněž postihováno 
prostřednictvím § 311 odst. 2, se navrhuje do výčtu nezařadit, neboť po spáchání jednání, 
které je předmětem tohoto ustanovení, nebude fakticky možné zamezit škodlivému následku 
nebo jej napravit, neboť vyhrožování bude dokonáno samotnou výhrůžkou, u které není 
podmínkou, aby byla způsobilá vzbudit důvodnou obavu z toho, že pachatel čin, kterým hrozí, 
skutečně uskuteční. 
 

K bodu 3 [§ 35 písm. b)] 
Doplněním trestného činu vlastizrady podle § 309 do výčtu trestných činů, u nichž uplynutím 
doby nezaniká trestnost, se napravuje zřejmé opomenutí zákonodárce (novela trestního 
zákona č. 537/2004 Sb.). Není důvodu, proč by v tomto výčtu trestný čin vlastizrady neměl 
být uveden, když v něm jsou uvedeny trestné činy podle § 310, 311, 312 a 314, rovněž nelze 
dovodit, že – byť trestný čin vlastizrady ve své dispozici odkazuje právě na tyto čtyři trestné 
činy – se na něj vztahuje ustanovení o vyloučení promlčení (srov. například výčet 
v ustanovení § 33 a contrario). 

 
K bodu 4 [§ 128a] 
Ustálená judikatura definuje organizovanou skupinu jako „sdružení více osob, v kterém je 
provedena určitá dělba úkolů mezi jednotlivé členy sdružení a jehož činnost se v důsledku 
toho vyznačuje plánovitostí a koordinovaností, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného 
provedení trestného činu, a tím i jeho nebezpečnost pro společnost“ (R 53/1976-II 
a R 45/1986). Tento judikaturní závěr se navrhuje převzít, byť oproti judikaturou vymezené 
definici se navrhuje vypustit znak „nebezpečnost pro společnost“, neboť uvedený dovětek 
plynul z dřívějšího znění § 88 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů; kromě toho nelze odhlédnout od skutečnosti, že uvedená definice byla 
podána v kontextu výkladu znaku „organizovaná skupina“ jako kvalifikační okolnosti 
u trestného činu loupeže [srov. k tomu tehdejší § 234 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákona 
a odchylku v tomto směru v definici v Rt 45/1986 oproti Rt 53/1976-II, který se ale jinak 
vztahoval k témuž trestnému činu]. 
Podle judikatury a odborné literatury organizovaná skupina nemusí mít trvalejší charakter, lze 
tímto způsobem spáchat i jen ojedinělý, jednorázový trestný čin. Jelikož však tento rys není 
normativního charakteru, navrhovaná definice jej neobsahuje, stejně tomu je i u dalších 
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nenormativních rysů. Podobně organizovaná skupina nemusí být složena jen z pachatelů, 
může být složena i z pachatele a účastníků (Rt 53/1976-II, Rt 22/2011-I). Organizovaná 
skupina je tak kvalifikovaným případem spolupachatelství, popř. účastenství v užším smyslu. 
Pojem sdružení se z důvodu zachování jednotnosti nahrazuje pojmem společenství 
(srov. § 129), více osobami se mají na mysli nejméně tři trestně odpovědné osoby (R45/1986), 
což se odráží i v navrhované dikci. Od 1. 1. 2012 se trestně odpovědnou osobou myslí rovněž 
právnická osoba. Organizovaná skupina je ve vztahu k organizované zločinecké skupině 
subsidiární. 
Pro posouzení toho, zda jde v daném konkrétním případě o společenství více jak tří trestně 
odpovědných osob, není vyžadováno výslovné přijetí za člena organizované skupiny nebo 
výslovné přistoupení člena k takové skupině. Postačí, že se pachatel fakticky a neformálně 
(třeba i konkludentně) včlenil do skupiny a aktivně se podílel na její činnosti. Rovněž není 
potřeba zjistit totožnost všech členů organizované skupiny, postačí zjištění, že mezi nejméně 
třemi osobami reálně existujícími a vzájemně spolupracujícími došlo k určité součinnosti na 
realizování trestné činnosti, která vykazuje takovou míru plánovitosti jejího průběhu a tomu 
odpovídající koordinaci úkolů jednotlivých osob, že tyto okolnosti zvyšují pravděpodobnost 
úspěšného provedení trestného činu (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2010, 
sp. zn. 8 Tdo 940/2010). Ke kvalifikaci excesu člena organizované skupiny vytvořené za 
účelem spáchání určitého trestného činu a kvalifikaci jednání ostatních členů srov. R 24/1983. 
 

K bodu 5 [§ 129] 
Navrhuje se precizovat definici organizované zločinecké skupiny a sjednotit ji s definicemi 
organizované skupiny a teroristické skupiny. Více osobami se mají na mysli nejméně tři 
trestně odpovědné osoby (srov. R 45/1986), což se odráží i v navrhované dikci. Od 1. 1. 2012 
se osobou myslí rovněž právnická osoba. 

 
K bodu 6 [§ 129a] 
Nově se definuje pojem teroristické skupiny, a to jako společenství 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 zaměřeno na 
páchání teroristických trestných činů, čímž se rozumí trestné činy vlastizrady spáchané 
formou teroristického útoku nebo teroru (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru 
(§ 312). Teroristickým trestným činem tak nebude vlastizrada spáchaná formou rozvracení 
republiky (§ 310) nebo sabotáže (§ 314). Pojem teroristického trestného činu se zavádí 
z důvodu odkazu na tyto trestné činy na četných místech v trestním zákoníku. 
V současné době trestní zákoník používá pojem teroristická skupina výlučně v § 311 odst. 2 
alinea 3. V § 361 odst. 2 a 3 je pak používán pojem organizovaná zločinecká skupina určená 
nebo zaměřená k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) a teroru (§ 312). 
Podle čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu, se 
teroristickou skupinou rozumí strukturovaná skupina více než dvou osob existující po delší 
dobu, která jedná ve shodě s cílem páchat teroristické trestné činy. Strukturovanou skupinou 
se pak rozumí skupina, která není nahodile vytvořena za účelem bezprostředního spáchání 
trestného činu, její členové nemusejí mít formálně vymezené úlohy, není nezbytná kontinuita 
členství ani rozvinutá struktura. Další definice je obsažena v Doporučení FATF, podle kterých 
je teroristická organizace jakákoli skupina teroristů, která  
(i) spáchá, nebo se pokusí se spáchat teroristický čin jakýmkoli způsobem, přímo či nepřímo, 
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nezákonně a vědomě;  
(ii) se podílí jako spolupachatel na teroristickém činu;  
(iii) organizuje nebo řídí ostatní, aby páchali teroristické činy; nebo  
(iv) přispěje ke spáchání teroristického činu skupinou osob jednajících ve společném zájmu, 

pokud je přispění záměrné a s cílem podpořit teroristický čin nebo s vědomím, že 
záměrem skupiny je spáchat teroristický čin. 

Z čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV, o boji proti terorismu, vyplývá 
požadavek na postih vedení teroristické skupiny a účasti na činnosti teroristické skupiny. Toto 
jednání je v současné době postihováno § 361 odst. 2 a 3, požadavky plynoucí z tohoto článku 
však nejsou dostatečně splněny, neboť teroristická skupina ve smyslu čl. 2 odst. 1 citovaného 
rámcového rozhodnutí je širším pojmem než organizovaná zločinecká skupina určená nebo 
zaměřená k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) a teroru (§ 312). Znaky 
organizované zločinecké skupiny jsou obsaženy v zákonné definici ustanovení § 129 trestního 
zákoníku, podle kterého je organizovaná zločinecká skupina společenstvím více osob (alespoň 
tří) s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena 
na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. Z výše uvedené definice teroristické skupiny, 
která je obsažena v čl. 2 odst. 1 citovaného rámcového rozhodnutí, lze potom srovnáním se 
zákonnou definicí organizované zločinecké skupiny dospět k závěru, že tyto se plně 
neshodují, teroristická skupina nemusí vyžadovat zejména takový stupeň organizovanosti 
(rozdělení funkcí, vnitřní struktura). 
Teroristickou skupinu se navrhuje definovat prostřednictvím znaků charakterizujícím 
organizovanou skupinu, které jsou však doplněny znaky „trvalejší charakter“ a „zaměřenosti 
na páchání teroristických trestných činů“, jakožto znaků plynoucích z požadavků čl. 2 odst. 1 
rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu. Teroristická skupina je 
tedy určena k tomuto účelu, to však neznamená, že by nemohla vyvíjet i jiné aktivity, 
nemající spojitost s její teroristickou činností. 
Věta druhá a třetí výslovně stanovuje, že ustanovení trestního zákoníku a jiných zákonů 
o organizované skupině nebo organizované zločinecké skupině se použijí obdobně, výjimku 
představují § 361 a § 363. U § 361 je tato výjimka odůvodněna samostatným trestným činem 
účasti na teroristické skupině podle § 312a, u § 363 pak samostatnou úpravou beztrestnosti 
agenta podle § 312b.  
Více osobami se mají na mysli nejméně tři trestně odpovědné osoby (srov. R 45/1986), což se 
odráží i v navrhované dikci. Od 1. 1. 2012 se osobou myslí rovněž právnická osoba. 

 
K bodům 7 a 33 [§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), § 212 odst. 6 písm. b), § 348 odst. 3] 
Tato změna navazuje na vyčlenění vyhrožování k teroristickému útoku (§ 311 odst. 2 
alinea 1) do samostatného paragrafu (nově § 312e). V novém ustanovení § 312e ale rovněž 
dochází k rozšíření tohoto ustanovení, neboť se jeho prostřednictvím nově postihuje 
vyhrožování jakýmkoli teroristickým trestným činem. Do kvalifikovaných skutkových podstat 
se doplňuje odkaz na vyhrožování teroristickým trestným činem, což je požadavek plynoucí 
z rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu, ve znění rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/919/SVV, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji 
proti terorismu [srov. čl. 1 odst. 1 písm. i) ve spojení s čl. 3 odst. 2 písm. d) až f)]. Do § 348 
odst. 3 písm. b) se navíc doplňuje odkaz na trestný čin účasti na teroristické skupině (nově 
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§ 312a), což vyplývá z čl. 3 odst. 2 písm. f) tohoto rámcového rozhodnutí. Zároveň se 
navrhuje se zařadit do § 348 odst. 3 písm. b) rovněž odkaz na § 312d odst. 2 písm. d), což 
odpovídá v současné době sjednávané směrnici o boji proti terorismu a nahrazení rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu.  
 

K bodu 8 [§ 311 odst. 1 písm. f)] 
Touto změnou je reagováno na nedostatek ve vztahu k čl. 7 odst. 1 písm. a) Úmluvy o fyzické 
ochraně jaderných materiálů (27/2007 Sb. m. s.) ve spojení s čl. 2 odst. 1 písm. a) a přílohy 
Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu (18/2006 Sb. m. s.). Na tento 
nedostatek opakovaně upozorňoval Moneyval (například čtvrté kolo hodnocení, str. 38, bod 
131), rovněž jej vytkli hodnotitelé FATF. Z tohoto důvodu se rozšiřuje objektivní stránka 
trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 1 písm. f) o nedovolenou výrobu, jiné 
získávání, přechovávání, dovážení, přepravování, vyvážení, jiné dodávání nebo užití 
jaderného materiálu. Zákonná definice pojmu „jaderný materiál“ je obsažena v  § 2 písm. j) 
bodě 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
V současné době je v Poslanecké sněmovně České republiky projednáván vládní návrh 
atomového zákona (sněmovní tisk 560/0), který rovněž obsahuje definici pojmu „jaderný 
materiál“. Podle čl. 1 Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů (27/2007 Sb. m. s.) se 
jaderným materiálem rozumí plutonium s výjimkou plutonia s koncentrací izotopu plutonia-
238 převyšující 80 %; uran-233; uran obohacený izotopy 235 nebo 233; uran s přírodním 
izotopovým složením s vyloučením uranové rudy a rudných zbytků; jakýkoli materiál 
obsahující jeden nebo více výše uvedených; (uranem obohaceným izotopy 235 nebo 233 se 
pak rozumí uran obsahující izotopy 235 nebo 233 nebo oba v takovém množství, že poměr 
celkového výskytu těchto izotopů k izotopu 238 je vyšší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 
vyskytující se v přírodě).  
 

K bodům 9 a 10 [§ 311 odst. 2 a 3] 
Zrušením současného odstavce druhého § 311, který obsahuje tři alinea (vyhrožování 
teroristickým útokem, veřejné podněcování k teroristickému útoku a finanční, materiální nebo 
jiná podpora teroristického útoku, teroristy, teroristické skupiny nebo jejího člena) 
a vytvořením samostatných skutkových podstat podle § 312c až 312e se vyhovuje 
požadavkům Moneyval a FATF, podle kterých při absenci samostatného trestného činu 
financování terorismu (stand-alone offence) jsou znaky tohoto trestného činu rozprostřeny po 
trestním zákoníku, což snižuje odrazující účinek kriminalizace. Údajně je Česká republika 
jedním ze tří států světa (vedle Brazílie a Libye), které nepostihují financování terorismu 
prostřednictvím samostatného trestného činu (srov. § 419 odst. 2 zákona č. 300/2005 Z. Z., 
[slovenský] trestný zákon). Vyhrožování se navrhuje nově upravit v § 312e, veřejné 
podněcování v rámci § 312d a finanční a materiální podporu samostatně v § 312c. 
 

K bodu 11 [§ 312a, § 312b, § 312c, § 312d a § 312e] 
Nově se navrhuje samostatně upravit trestné činy účasti na teroristické skupině (§ 312a), 
financování terorismu (§ 312c), podpory a propagace terorismu (§ 312d) a vyhrožování 
teroristickým trestným činem (§ 312e). K této změně se přistupuje primárně v návaznosti na 
požadavky Moneyval a FATF (více k důvodům v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů 
regulace). Drtivá většina jednání postihovaná nově navrhovanými trestnými činy je již trestná 
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i podle současné právní úpravy, některá jednání, která mají být trestná, však v současné době 
nemusejí být postižitelná, respektive nemusejí být postižitelná za všech okolností, což plyne 
například z aplikace zásady akcesority účastenství. 
 
Účast na teroristické skupině (nově navrhovaný § 312a) primárně vychází ze stávajícího 
trestného činu účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1,2 a § 361 odst. 3. 
Obdobně jako u § 361 odst. 1 se postihuje založení teroristické skupiny (§ 361 odst. 1 
alinea 1, odst. 2) i účast na činnosti teroristické skupiny (§ 361 odst. 1 alinea 2, odst. 2), 
navrhuje se však nepostihovat tímto ustanovením podporu teroristické skupiny (§ 361 odst. 1 
alinea 3). Dosah tohoto ustanovení je však širší, neboť definice teroristické skupiny obsažená 
v novém § 129a (více k tomuto pojmu u bodu 6) je širší než „organizovaná zločinecká 
skupina určená nebo zaměřená k páchání vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru“, jejíž 
založení nebo členství v ní je postihováno podle stávajícího § 361 odst. 2 a 3. 
Založením teroristické skupiny může být každá aktivita, v jejímž důsledku dojde ke vzniku 
takové skupiny (např. získávání členů, vytváření její vnitřní organizační struktury ve spojení 
s promýšlením systému utajení jejích aktivit, vytyčování její základní orientace), i když 
organizace zatím nevyvíjí žádnou činnost nebo vyvíjí prozatím činnost právně nezávadnou. 
Založení teroristické skupiny může spočívat v jejím samostatném vytvoření nebo i v přeměně 
nezávadné organizace na teroristickou skupinu. K jejímu vzniku není třeba žádného 
formálního aktu a dojít k němu může i konkludentním jednáním. Za zakladatele teroristické 
skupiny lze považovat osobu, resp. osoby, které iniciují její vznik (resp. se účastní kroků 
k němu vedoucích), a to bez ohledu na to, jaké místo v hierarchii této skupiny později 
zastávají (či zda se vůbec stanou jejími členy a zapojí se do její činnosti). K dokonání 
trestného činu účasti na teroristické skupině ve formě jejího založení dochází již 
konstituováním takové skupiny - tedy jejím personálním vybavením, vytvořením jejího 
vnitřního hierarchického uspořádání a nastavením pravidel jejího fungování - aniž by musela 
přímo začít vyvíjet nějakou činnost a dopouštět se kriminálního jednání. 
Účastí na teroristické skupině se rozumí již prosté členství v ní (jedná se tak o ohrožující 
trestný čin dokonaný ve chvíli, kdy se pachatel stane členem teroristické skupiny, k čemuž 
postačuje neformální faktické, byť konkludentní, včlenění do teroristické skupiny, a to od 
počátku její existence). Podmínkou přitom není přímá aktivnější účast na činnosti teroristické 
skupiny, pravidlem nicméně bude zapojení členů teroristické skupiny do jejích aktivit, ať už 
jednáním naplňujícím znaky některého jiného úmyslného trestného činu (při splnění 
podmínek stanovených v § 107 bude namístě uplatnit při ukládání trestu pachateli některého 
jiného úmyslného trestného činu postup podle § 108), nebo jednáním, které nenaplňuje znaky 
některého jiného trestného činu (může jít o osobu, která pro teroristickou skupinu, resp. 
některé její členy, zabezpečuje některé práce nebo služby, např. ekonomické nebo právní 
poradenství, vytváří zázemí pro její činnost nebo pro ni opatřuje finanční zdroje). Činnosti 
teroristické skupiny se tak účastní i osoby vykonávající v ní určité pomocné funkce, například 
funkce řidičů jejích představitelů, bez toho, aby se přímo účastnili jejích trestněprávně 
postižitelných aktivit. 
Postih podpory teroristické skupiny po vzoru § 361 odst. 1 alinea 3 se nenavrhuje. Toto je 
odůvodněno především tím, že v současné době je totožné jednání rovněž postihováno 
i trestným činem teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea 3 („kdo teroristickou skupinu 
nebo jejího člena finančně, materiálně nebo jinak podporuje“). Podporou ve smyslu § 361 
odst. 1 alinea 3 se rozumí jakákoliv forma pomoci poskytnutá takové organizaci jako celku 
nebo i jen jejímu jednotlivému členu, ale v zájmu takové organizace. Tohoto jednání se však 
může dopustit pouze osoba, která není členem takové skupiny, neboť člen obdobnou 
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podporou naplňuje aktivně znak účasti na činnosti skupiny. Nezáleží přitom na tom, o jakou 
podporu se jedná, ani na tom, jestli má materiální nebo nemateriální (morální) povahu. Stejně 
tak nejsou rozhodující způsoby jejího poskytování. Může tedy jít o veškeré formy podpory 
existence a aktivit organizované zločinecké skupiny, zakrytí její existence a aktivit, 
znemožnění jejího odhalení a usnadnění páchání trestné činnosti v jejím zájmu. Takto 
chápaná podpora teroristické skupiny však je dnes postižitelná podle § 311 odst. 2 alinea 3, 
podle navrhované úpravy bude postižitelná podle § 312c. 
Sazby trestu odnětí svobody v prvním a druhém odstavci odpovídají současným sazbám 
v § 361 odst. 2 a 3; skutečnost, že teroristická skupina naplňuje znaky organizované 
zločinecké skupiny, však bude okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby [srov. § 312a 
odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a)]. K znakům organizované zločinecké skupiny srov. § 129. 
Další okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je vedoucí postavení osoby v rámci 
teroristické skupiny, tedy skutečnost, že osoba vystupuje v postavení vedoucího činitele nebo 
představitele (jedná se zvláštní vlastnost subjektu, tedy jde o speciální subjekt). Vedoucím 
činitelem nebo představitelem teroristické skupiny nemusí být nutně (a pouze) hlava takové 
skupiny. Musí však jít o osobu nadanou rozsáhlejšími rozhodovacími pravomocemi, patřící do 
okruhu osob řídících činnost teroristické skupiny a její aktivity. Poslední okolností 
podmiňující použití vyšší trestní sazby je skutečnost, že trestný čin byl spáchán za stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu. Tato kvalifikační okolnost byla převzata z § 311 odst. 3 
písm. h). Stav ohrožení státu se podle čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky, vyhlašuje na návrh vlády Parlament České republiky, je-li bezprostředně 
ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. 
Válečný stav se podle čl. 43 odst. 1 Ústavy vyhlašuje bez návrhu Parlament České republiky, 
je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné 
obraně proti napadení. Sazba trestu odnětí svobody pro tento trestný čin zůstává dostatečně 
široká, aby trest v konkrétním případě mohl zohlednit míru zapojení konkrétního pachatele do 
teroristické skupiny a individuální škodlivost jeho jednání. Podle návrhu směrnice o boji proti 
terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/JHA o boji proti terorismu, který 
stanovuje minimální horní hranici trestních sazeb, má být pro vedení teroristické skupiny 
minimální horní hranice trestní sazby alespoň patnáct let, pro členství v teroristické skupině 
osm let. 
Odstavec čtvrtý pak obdobně jako § 361 odst. 4 upravuje výslovný zákaz dvojího přičítání 
téže skutečnosti, tedy vyloučení aplikace zpřísňující úpravy § 107 a 108. Konkrétně se jedná 
o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a), 
případně rovněž podle odst. 3 písm. b), v ostatních případech totiž půjde o prostou 
teroristickou skupinu, proto nebudou ani dány podmínky aplikace zpřísňující úpravy § 107 
a 108. Tento zákaz se vztahuje výlučně na tento trestný čin (srov. „na pachatele činu 
uvedeného v odstavcích 1 až 3“), proto v případě souběhu tohoto trestného činu s jiným 
úmyslným trestným činem, kterého se dopustí tatáž osoba ve prospěch teroristické skupiny, 
bude na místě (obligatorně) aplikovat zpřísnění tohoto jiného trestného činu podle § 108. 
Ve vztahu k trestnému činu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 bude 
trestný čin účasti na teroristické skupině trestným činem speciálním. Obdobně jako u § 361, 
i zde se co do podstaty fakticky kriminalizuje účastenství ve formě pomoci jako dokonaný 
trestný čin a postihuje jednání svou povahou blízká přípravným jednáním. Proto má aplikace 
§ 312a přednost před aplikací § 20 odst. 1 i § 24 odst. 1 písm. c). 
Požadavek na postih těchto jednání vyplývá z čl. 2 rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV, o boji proti terorismu, rovněž se vyskytuje v této podobě v návrhu směrnice 
o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV, o boji proti 
terorismu. 
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Beztrestnost agenta (nově navrhovaný § 312b) 
V návaznosti na zavedení nového trestného činu účasti na teroristické skupině podle § 312a 
(doposud bylo částečně toto jednání postihováno podle § 361 odst. 2 a 3) je řešena v zájmu 
právní jistoty agenta účastnícího se činnosti teroristické skupiny jeho beztrestnost. Z důvodu 
systematiky trestního zákoníku není možné pouze doplnit současné ustanovení § 363. 
Navrhovaný § 312b obsahuje legislativní zkratku agent, čímž se rozumí policista plnící úkoly 
jako agent podle jiného právního předpisu (v § 361 odst. 1 se užije pouze tato zkratka). Věta 
první je obdobou § 363 odst. 1. Jelikož však navrhovaný trestný čin účasti na teroristické 
skupině podle § 312a nepostihuje podporu teroristické skupiny (dnes § 361 odst. 1 alinea 3, 
odst. 2), neboť tato má být postihována prostřednictvím trestného činu financování terorismu 
podle § 312c, návrh se tak vztahuje pouze na účast (členství), nikoliv již na podporu (nečlena) 
jako tomu je v dikci § 363 odst. 1. To však neznamená, že by agent nemohl jako nečlen 
beztrestně podporovat teroristickou skupinu (jestliže tak činí se zákonem aprobovaným cílem, 
tedy cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení 
s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny nebo jejímu spáchání předejít). 
Tato beztrestnost vyplývá z věty druhé, která je obdobou § 363 odst. 2. Věta druhá stanovuje 
taxativním výčtem okruh trestných činů, kterých se agent s výše uvedeným cílem může 
beztrestně dopustit, kromě trestných činů uvedených v § 361 odst. 2 jsou to rovněž trestné 
činy podle § 312c, 312d a 312e. Z hlediska aplikace § 363 odst. 3 je nerozhodné, jestli 
činností agenta skutečně došlo k dosažení tohoto cíle. Klíčový je fakt, zda jednal či nejednal 
s takovým cílem. Zákonem aprobovaný cíl, tedy cíl odhalit pachatele trestné činnosti 
spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch 
teroristické skupiny, se navrhuje převzít z § 363 odst. 2. Navrhuje se však zákonem 
aprobovaný cíl rovněž rozšířit o preventivní prvek, což lze odůvodnit zájmem na účinném 
předcházení teroristických útoků. Návrhem dochází k rozšíření jednání, kterých se může 
v současné době agent dopustit (výčet v současném § 363 odst. 2 neobsahuje odkaz na § 311 
odst. 2).  
Podle současného právního stavu jsou výslovně vyloučeny z beztrestnosti agenta případy, kdy 
agent organizovanou zločineckou skupinu nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval 
anebo se o to alespoň pokusil (§ 363 odst. 3) nebo kdy se stal vedoucím činitelem nebo 
představitelem organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené na páchání teroru, 
teroristického útoku nebo vlastizrady anebo se o to pokusil (§ 363 odst. 1 a contrario). Tyto 
důvody vyloučení jsou zachovány i v navrhované úpravě, která reaguje na vyčlenění § 361 
odst. 2 a 3 do samostatného § 312a. Tato právní úprava v podstatě brání beztrestnosti tzv. 
agenta provokatéra (srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Texeira de 
Castro c. Portugalsko ze dne 9. 6. 1998). 
 
Financování terorismu (nově navrhovaný § 312c) primárně vychází ze stávajícího trestného 
činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea 3. Financování terorismu je fakticky další 
(zvláštní) formou trestné součinnosti, která jinak odpovídá pomoci k trestnému činu [§ 24 
odst. 1 písm. c) trestního zákoníku]. Povýšení této formy pomoci na samostatný trestný čin 
plyne ze snahy mezinárodního společenství účinně předcházet teroristickým útokům. Vychází 
se z teze, že bez finančních a materiálních zdrojů mohou teroristé a teroristické skupiny 
mnohem hůře operovat, tedy plánovat a organizovat teroristické útoky. Podle ustanovení čl. 2 
Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu (18/2006 Sb. m. s.) jakákoliv osoba 
spáchá trestný čin, jestliže jakýmikoliv prostředky, přímo nebo nepřímo, protiprávně 
a úmyslně poskytne nebo shromažďuje finanční prostředky se záměrem, aby byly použity, 
nebo s vědomím, že mají být použity, ať už plně nebo zčásti, za účelem uskutečnění 
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teroristického útoku. Tento článek je pak potřeba vykládat v souladu s doporučeními FATF1. 
Navrhovaným trestným činem jsou postihována dvě spolu související jednání. Prvním 
jednáním je samotná finanční nebo materiální podpora, druhým pak příprava k této finanční 
nebo materiální podpoře, tedy shromažďování finančních prostředků nebo jiných věcí. 
Finanční podporou je třeba rozumět poskytování finančních prostředků, tedy peněz a jejich 
substitutů. Materiální podpora pak například spočívá v poskytování zbraní, ubytování, 
prostor, stravy, dopravních prostředků či jiného vybavení. 
Oproti současnému § 311 odst. 2 alinea 3 dochází k vypuštění formy jednání spočívající 
v „jiné podpoře“. „Jiná podpora“ představuje určitý sběrný znak, který značně rozšiřuje dosah 
postihu. Pod tento znak je tak nyní možné podřadit celou řadu rozličných jednání, například 
propagaci, pomoc při navazování nezbytných kontaktů, pomoc v získávání a předávání 
potřebných informací, pomoc v pronikání do veřejně-mocenských struktur za účelem 
získávání přístupu k informacím umožňujícím nebo usnadňujícím páchání teroristických 
útoků, pomoc usnadňující přístup ke zdrojům nutným pro nákup zbraní a výcvik členů 
teroristických skupin anebo pomoc při získávání falešných dokladů totožnosti. Jelikož se 
v návaznosti na mezinárodní a evropské požadavky přistupuje ke kazuistické právní úpravě, 
navrhuje se tento znak vypustit, neboť nejzávažnější formy jiné podpory budou výslovně 
uvedeny v trestním zákoníku. Rovněž tím dojde k odstranění výkladových problémů, zda se 
takto široce koncipovanou podporou myslí například i jednání vedoucí k úniku podporované 
osoby trestnímu stíhání (jejímu odhalení), byť by jinak poskytování takovéto podpory bylo 
postihováno podle obecné skutkové podstaty nadržování (§ 366 trestního zákoníku). 
Teroristou je konkrétní pachatel teroristického trestného činu, tedy trestně odpovědná osoba, 
která naplnila znaky skutkové podstaty některého z teroristických trestných činů nebo jeho 
pokusu či přípravy (§ 22). Teroristická skupina a teroristický trestný čin jsou definovány 
v § 129a. Členem teroristické skupiny je pak osoba účastnící se její činnosti (k tomu srov. 
odůvodnění k § 312a), člen teroristické skupiny tak nemusí být nezbytně teroristou ve výše 
uvedeném smyslu. Vždy však bude nezbytné prokázat, že některá osoba je teroristou nebo že 
některá skupina je teroristická, u člena pak i to, že se skutečně účastní činnosti teroristické 
skupiny. To však neznamená, že teroristé a členové teroristických skupin, kterým je finanční 
nebo materiální podpora určena, musejí být rovněž odsouzeni [to ostatně nebude v některých 
případech ani možné, například bude dán důvod nepřípustnosti trestního stíhání podle § 11 
odst. 1 e) trestního řádu]. Obdobně tomu bude i u teroristického trestného činu – neodsouzení 
jeho pachatele, případně spolupachatelů, nevylučuje potrestání jeho podporovatelů. Rovněž 
z dikce ustanovení vyplývá, že finanční nebo materiální podpora nemusí být zaměřena na 
spáchání konkrétního teroristického trestného činu (srov. alternativní vztah mezi pojmem 
teroristický trestný čin a pojmy terorista, teroristická skupina a člen teroristické skupiny), pro 
vznik trestní odpovědnosti podporovatele tak nemusí k spáchání, pokusu či přípravě 
teroristického trestného činu vůbec dojít. Postihováno je již pouhé poskytnutí finanční nebo 
materiální podpory, musí však být prokázáno spojení mezi pachatelem financování terorismu 
a teroristickou skupinou, jejím členem, teroristou nebo teroristickým trestným činem, kde je 
vyžadováno úmyslné zavinění alespoň ve formě smíření (§ 15 odst. 2). 
Zařazení podpory a propagace terorismu (§ 312d) a vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312e) do výčtu jednání, jejichž financování je postihováno, souvisí s požadavky 
plynoucími z mezinárodního práva a z práva Evropské unie. Podle doporučení FATF2 
                                                            
1 The FATF Recommendations. S. 37 a 38. Dostupné z:  
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf   
2 The FATF Recommendations. S. 37. Dostupné z:  
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf  
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zahrnuje financování terorismu financování cestování osob do států, které jsou odlišné od 
států jejich pobytu nebo státní příslušnosti, za účelem spáchání, plánování nebo přípravy 
teroristického útoku anebo za účelem účasti na něm, nebo poskytování či podstoupení 
teroristického výcviku [jednání popsané v § 312d odst. 2 písm. c)]. V návaznosti na v čl. 2 
písm. a) Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu (18/2006 Sb. m. s.) 
uvedený odkaz na čl. 7 odst. 1 písm. e) Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů 
(27/2007 Sb. m. s.) je nezbytné rovněž postihovat financování vyhrožování teroristickým 
trestným činem (jednání popsané v § 312d). Rovněž návrh směrnice o boji proti terorismu 
a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV, o boji proti terorismu, počítá s tím, 
že pod financování bude zařazeno vyhrožování teroristickým útokem i celá řada přípravných 
a podpůrných jednání. 
Trestnost přípravy tohoto trestného činu se oproti současné úpravě nenavrhuje (srov. § 311 
odst. 4), podle mezinárodních požadavků bude postihována pouze specifická příprava 
k  finanční nebo materiální podpoře spočívající v shromažďování finančních prostředků nebo 
jiných věcí za účelem finanční nebo materiální podpory. Finančními prostředky se rozumí 
peníze a jejich substituty, věcmi pak v souladu s § 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věci se dělí na hmotné a nehmotné 
(podle § 496 občanského zákoníku je hmotná věc ovladatelná část vnějšího světa, která má 
povahu samostatného předmětu a nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné 
věci bez hmotné podstaty). Dále se věci dělí na věci movité a nemovité (podle § 498 
občanského zákoníku jsou nemovité věci pozemky a podzemní stavby se samostatným 
účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, 
veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité). Pojem „jiná 
věc“ tak komplexně zahrnuje všechno, co není finančním prostředkem, čím lze materiálně 
podporovat terorismus, tedy nemovitosti, movité věci, pohledávky a jiná majetková práva, 
listiny, údaje atd. Shromažďování prostředků se podle zkušeností děje například maskováním 
za různé církevní či humanitární sbírky, nadace apod., ale může spočívat i v jiné spolupráci 
při získávání prostředků pro daný účel. Není rozhodující, jakého původu jsou prostředky 
určené k financování terorismu; může jít o zcela legálně, ale i nezákonně získané prostředky. 
O financování terorismu půjde i v případě, že k podpoře má být využita jen část 
shromážděných prostředků. 
Předkladatel návrhu zákona oproti současnému stavu nestaví financování terorismu naroveň 
samotnému terorismu, což se odráží v mírném snížení trestní sazby za toto jednání. Podle 
návrhu směrnice o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/JHA o boji proti terorismu, který stanovuje minimální horní hranice trestních sazeb, 
má být pro teroristický útok minimální horní hranice přísnější než ta, kterou by bylo možné 
uložit v případě, že by se jednalo o též jednání, ovšem bez návaznosti na terorismus (to 
neplatí, pokud se jedná o nejpřísnější trest, který lze uložit podle národního práva). Pro vedení 
teroristické skupiny má být stanovena minimální horní hranice trestní sazby alespoň patnáct 
let, pro členství v teroristické skupině osm let, pro financování a podporu terorismu pak je 
pouze obecně stanoveno, že tresty mají být účinné, proporcionální a odrazující a mají 
umožňovat extradici [horní hranicí trestní sazby nejméně 1 rok - § 205 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci]. Již z tohoto stanovení minimálních 
horních hranic trestních sazeb je patrné, že typová škodlivost „teroristických“ jednání je i na 
evropské úrovni vnímána jako rozdílná. Navrhovaná sazba trestu odnětí svobody pro tento 
trestný čin přitom zůstává dostatečně široká, aby trest v konkrétním případě mohl vystihnout 
povahu a rozsah poskytnuté nebo připravované podpory pachatele. 
Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby jsou zvoleny tak, aby odpovídaly charakteru 
tohoto trestného činu. K velkému rozsahu srov. § 138. Stav ohrožení státu se podle čl. 7 
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ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje na návrh vlády 
Parlament České republiky, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní 
celistvost státu anebo jeho demokratické základy. Válečný stav se podle čl. 43 odst. 1 Ústavy 
vyhlašuje bez návrhu Parlament České republiky, je-li Česká republika napadena nebo je-li 
třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Členem 
organizované skupiny se nemyslí člen teroristické skupiny samotné (vnitřní podporování), ale 
člen organizované skupiny odlišné od teroristické skupiny (vnější podporování), neboť vnitřní 
podpora bude postihována jako účast na teroristické skupině podle § 312a. 
Ve vztahu k trestnému činu účasti na teroristické skupině podle § 312a bude trestný čin 
financování terorismu subsidiárním, čemuž odpovídá i výše trestních sazeb. Člen teroristické 
skupiny, který tuto skupinu bude finančně nebo materiálně podporovat, tak bude činit v rámci 
své účasti na činnosti (stejně tomu bude u podpory člena nebo teroristického trestného činu 
této teroristické skupiny nebo teroristy, který je členem takovéto skupiny). Financování 
terorismu fakticky kriminalizuje účastenství ve formě pomoci jako dokonaný trestný čin, 
proto má aplikace § 312c přednost před aplikací § 24 odst. 1 písm. c) ve vztahu 
k teroristickým trestným činům. 
 
Podpora a propagace terorismu (nově navrhovaný § 312d) obsahuje více rozdílných 
samostatných skutkových podstat, pro něž byl zvolen tento souhrnný název, byť ne pro 
všechny je zcela přiléhavý. V odstavci prvním jsou obsaženy speciální formy podněcování 
k trestnému činu (§ 364) a schvalování trestného činu (§ 365 odst. 1 a 2). V odstavci druhém 
jsou pak uvedeny jednání přípravného a podpůrného charakteru. 
Odstavec 1 alinea 1 postihuje veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu. 
Dikce současného § 311 odst. 2 alinea 2 byla zachována, použitím odkazu na teroristický 
trestný čin došlo k rozšíření trestnosti o podněcování k trestnému činu vlastizrady spáchané 
formou teroristického útoku nebo teroru a o podněcování k trestnému činu teroru. Za 
podněcování se považuje každý projev, který je způsobilý vyvolat u jiných osob náladu nebo 
rozhodnutí spáchat trestný čin. Nezáleží na formě projevu (ústní, písemná, grafická apod.) ani 
na způsobu provedení, když může jít o podněcování přímé i nepřímé. Trestný čin je dokonán 
projevem, kterým chce pachatel takové rozhodnutí vzbudit. Z hlediska naplnění skutkové 
podstaty je bezvýznamné, zda a s jakou odezvou se podněcování setkalo, tedy zda pachatel 
dosáhl sledovaného účelu. Nevyžaduje se, aby trestný čin, ke kterému pachatel podněcuje, byl 
skutečně spáchán. Podněcování je pojem širší než návod. Podněcovat lze ke kterékoli formě 
teroristického útoku, přičemž takové podněcování může být adresováno neurčitému okruhu 
osob. Návod k trestnému činu naproti tomu musí mít určitého adresáta.3 K veřejnému 
spáchání trestného činu srov. § 117. K trestnému činu podněcování k trestnému činu podle 
§ 364 je tento trestný čin ve vztahu speciality. 
Odstavec 1 alinea 2 postihuje schvalování teroristického trestného činu. Toto jednání 
v současném § 311 odst. 2 není výslovně uvedeno. V současné době je toto jednání 
postihováno buď jako trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 odst. 1, případně by 
bylo teoreticky možné podřadit toto jednání pod jinou podporu ve smyslu § 311 odst. 2 
alinea 3. Veřejné podněcování ve smyslu čl. 3 bod 1 písm. a) rámcového rozhodnutí 
2002/475/SVV, ve znění rámcového rozhodnutí 2008/919/SVV, je chápáno jako šíření nebo 
jiné zpřístupnění zprávy veřejnosti s úmyslem podnítit spáchání teroristického útoku, pokud 
toto jednání přímo či nepřímo obhajující [advocating] teroristické útoky způsobí nebezpečí, že 
může být spáchán jeden či více takových teroristických útoků. Podněcování je tak podle 

                                                            
3 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. S. 3058. 
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tohoto rámcového rozhodnutí širší a překrývá se rovněž se schvalováním ve smyslu § 365 
odst. 1, jehož objektem je zájem na potlačování zločinnosti tím, že zákon stíhá projevy, které 
jsou způsobilé vytvořit podmínky a nálady příznivé pro spáchání trestných činů. 
Schvalováním proto bude nutné chápat i obhajování, ať už výslovné nebo i konkludentní, jež 
otevřeně anebo i skrytě schvaluje konkrétní teroristický trestný čin. Vychvalováním pachatele 
se rozumí jeho pozitivní hodnocení, které je motivováno kladným vztahem k teroristickému 
trestnému činu, jehož se dopustil. K veřejnému spáchání trestného činu srov. § 117. 
K naplnění této skutkové podstaty může dojít jen po spáchání schvalovaného teroristického 
trestného činu (srov. dikci „spáchaný teroristický trestný čin“). Pokud je o schvalování ve 
vztahu ke konkrétnímu trestnému činu, který má být teprve spáchán, v úmyslu utvrdit 
pachatele v rozhodnutí trestný čin spáchat, jedná se o pomoc k trestnému činu podle § 24 
odst. 1 písm. c). Na trestnost jednání však nemá vliv, byl-li již, respektive bude-li vůbec, 
pachatel schvalovaného teroristického trestného činu odsouzen.4 K trestnému činu 
schvalování trestného činu podle § 365 odst. 1 je tento trestný čin ve vztahu speciality. 
Odstavec 1 alinea 3 představuje dílem zvláštní formu trestné součinnosti, která má jinak svoji 
obdobu v návodu (poskytne nebo slíbí odměnu nebo odškodnění za účelem najmutí) nebo 
pomoci (poskytne nebo slíbí odměnu nebo odškodnění za účelem utvrzování) k trestnému 
činu [§ 24 odst. 1 písm. b) a c) trestního zákoníku], dílem pak příprava k této zvláštní formě 
součinnosti (pořádá sbírku) a dílem jde o zvláštní formu schvalování trestného činu podle 
§ 365 odst. 2 (všechny uvedené jednání po spáchání teroristického trestného činu). 
Z uvedeného tedy plyne, že oproti § 365 odst. 2, který se vztahuje pouze na trestný čin již 
spáchaný, navrhované ustanovení postihuje i jednání, jejichž cílem je motivovat jinou osobu 
ke spáchání teroristického trestného činu. Toto ustanovení tak reaguje na v současném světě 
stále obvyklejší slib a případné poskytnutí odměny pozůstalým po pachatelích 
sebevražedných teroristických útoků. K dokonání trestného činu není vyžadován znak 
veřejnosti, na druhou stranu lze uvažovat i o veřejném slíbení odměny či odškodnění 
neurčitému okruhu osob [srov. okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby podle odst. 3 
písm. a)]. Rovněž není podmínkou, aby pachatel teroristického trestného činu byl již byl 
potrestán, přičemž k jeho potrestání ani dodatečně vůbec nemusí dojít. Ve vztahu k zvláštní 
formě návodu a pomoci nemusí dojít ani ke spáchání, pokusu či přípravě teroristického 
trestného činu, rozhodující je poskytnutí nebo slíbení za tímto specifickým účelem 
(postihováno je již pouhé poskytnutí nebo slíbení). Slib je vyjádření závazku poskytnout 
odměnu nebo odškodnění, jestliže dojde ke spáchání teroristického trestného činu. Slib 
směřuje do budoucna, má se realizovat až po splnění další podmínky či podmínek. Odměnou 
může být jakákoli finanční či materiální výhoda poskytnutá pachateli nebo osobě jemu blízké. 
Odškodněním je poskytnutí náhrady (v penězích nebo jiným způsobem) za újmy spojené se 
spácháním teroristického trestného činu, především pak s případným trestem. Osoba blízká je 
definována v § 125. O pořádání sbírky na odměnu nebo odškodnění půjde, jestliže pachatel 
sám sbírá peníze nebo věci na takový účel nebo sbírku organizuje nebo se na jejím pořádání 
spolupodílí např. tím, že dary shromažďuje. Pachatel nemusí sbírku pořádat výlučně sám, na 
jejím pořádání se může podílet víc osob, které mají úkoly spojené se sbírkou rozděleny (jeden 
vyhledává dárce, další dary shromažďuje atd.), anebo jsou činné paralelně s tím, že celkový 
společný výnos z této jejich činnosti je určen pro pachatele schvalovaného trestného činu 
nebo pro osobu jemu blízkou jako odměna nebo odškodnění za trest. O trestný čin podle 
tohoto ustanovení však nepůjde, jestliže někdo sice poskytne osobám blízkým pachateli např. 
finanční prostředky, ale z pohnutek osobních, rodinných, charitativních, nikoliv tedy jako 
odměnu nebo odškodnění za spáchání teroristického trestného činu. Trestný čin financování 
terorismu (§ 312c) bude k tomuto ustanovení subsidiárním (jedná se o finanční nebo 

                                                            
4 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. S. 3355. 
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materiální podporu za specifickým účelem, souběh tak bude vyloučen). Finanční a materiální 
podporu teroristovi za jiným účelem tak bude nutné kvalifikovat jako trestný čin financování 
terorismu. K trestnému činu schvalování trestného činu podle § 365 odst. 2 je tento trestný čin 
ve vztahu speciality. Toto ustanovení fakticky dílem kriminalizuje účastenství ve formě 
návodu a pomoci jako dokonaný trestný čin, proto má aplikace § 312d odst. 1 alinea 3 
přednost před aplikací § 24 odst. 1 písm. b) a c) ve vztahu k teroristickým trestným činům. 
Odstavec 2 písmeno a) postihuje jednání, které lze charakterizovat jako verbování osob ke 
spáchání teroristického trestného činu nebo účasti na teroristické skupině. Toto jednání je 
v současné době možné postihnout jako návod k teroristickému útoku nebo účasti na 
organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, 2. Výslovným zakotvením tohoto 
trestného činu se vyhovuje požadavku plynoucímu z čl. 3 odst. 2 písm. b) rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/475/SVV, o boji proti terorismu, ve znění rámcového rozhodnutí Rady 
2008/919/SVV, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
K úspěšnému zverbování osoby nemusí dojít, trestný bude i pouhý pokus (§ 21). Pokud člen 
teroristické skupiny verbuje osoby v rámci své účasti na teroristické skupině, bude zřejmě na 
místě kvalifikovat takové jednání jako trestný čin účasti na teroristické skupině podle § 312a 
odst. 1 nebo 1, 2 písm. b). 
Odstavec 2 písmeno b) postihuje poskytování informací nebo výcviku pro účel spáchání 
teroristického trestného činu. Jedná se o úmyslný trestný čin, ve vztahu ke skutečnosti, že 
poskytnuté informace a výcvikem získané dovednosti budou použity pro účel spáchání 
teroristického útoku, tak bude potřeba alespoň smíření. V současné době lze toto jednání 
postihovat jako pomoc k teroristickému trestnému činu, jelikož se však uplatňuje princip 
akcesority účastenství, pro případ, že nedojde alespoň k pokusu teroristického trestného činu, 
bude osoba poskytující výcvik zcela beztrestná. Z tohoto důvodu v současné době není 
dostatečně splněn požadavek čl. 3 odst. 2 písm. c) rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu, ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2008/919/SVV, 
kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. Poskytnutím se 
myslí jakákoliv forma zpřístupnění informací nebo dovedností, tedy i prostřednictvím 
internetu (i v tomto případě ale bude muset být prokázána subjektivní stránka ke všem 
znakům této skutkové podstaty). Zbraní se rozumí střelná, jaderná, biologická nebo chemická 
zbraň či cokoli jiného, čím je možno činit útok proti tělu důraznějším (§ 118 části věty za 
středníkem). Výbušninou jsou pak podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, látky 
a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo 
a vojenskou munici. Za nebezpečné látky lze považovat látky uvedené v příloze 3 vyhlášky 
č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem 
chemických zbraní, z logiky věci však budou nebezpečnými látkami i vysoce nebezpečné 
látky uvedené v příloze 2 téže vyhlášky. Demonstrativní výčet („a jiných obdobných metod“) 
umožňuje podřadit pod tento trestný čin rovněž další metody nebo postupy, které mohou být 
použity ke spáchání teroristického trestného činu (pilotování letadla aj.). Trestný čin je 
dokonán již pouhým poskytnutím informací nebo výcviku, nezáleží tedy na tom, zda 
k teroristickému trestnému činu vůbec dojde, ani v jaké vývojové fázi tento čin je. Toto 
ustanovení fakticky kriminalizuje účastenství ve formě pomoci jako dokonaný trestný čin, 
proto má aplikace § 312d odst. 2 písm. b) přednost před aplikací § 24 odst. 1 písm. c) ve 
vztahu k teroristickým trestným činům. 
Odstavec 2 písmeno c) postihuje přijetí informací nebo výcviku od jiné osoby, ale rovněž 
i samostatné získání informací nebo osvojení si dovedností (srov. dikci neobsahující znak „od 
jiné osoby“) za účelem spáchání teroristického trestného činu. Tato jednání by dnes bylo 
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možné postihovat jako přípravu k teroristickým trestným činům. Požadavek na postih přijetí 
výcviku pro Českou republiku bude vyplývat ze směrnice o boji proti terorismu a nahrazení 
rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu, a v případě ratifikace 
z Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu a jejího dodatkového protokolu (srov. čl. 3 
dodatkového protokolu). Jelikož toto jednání představuje samostatně dokonaný trestný čin, za 
který jsou stanoveny nižší sazby odnětí svobody než za teroristické trestné činy, navrhuje se 
přijetí výcviku od jiných osob doplnit rovněž o samostatné obstarání. V opačném případě by 
samostatné obstarání bylo přísněji postižitelné (§ 20 odst. 2) než přijetí informací nebo 
výcviku od jiné osoby. Toto ustanovení fakticky kriminalizuje přípravu jako dokonaný trestný 
čin, proto má aplikace § 312d odst. 2 písm. c) přednost před aplikací § 20 ve vztahu 
k teroristickým trestným činům. 
Odstavec 2 písmeno d) postihuje jako předčasně dokonaný čin další z forem přípravy 
teroristických trestných činů, konkrétně jde o vycestování do zahraničí z některého 
z uvedených důvodů. Požadavek na postih tohoto jednání pro Českou republiku bude 
vyplývat ze směrnice o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu, a v případě ratifikace z Úmluvy Rady Evropy 
o prevenci terorismu a jejího dodatkového protokolu (srov. čl. 4 dodatkového protokolu). 
Jiným státem se rozumí jakýkoliv stát odlišný od České republiky, tedy i ostatní členské státy 
Evropské unie. Vždy bude nezbytné prokázat specifický účel vycestování - samotné 
vycestování, byť do země či její části zmítané válečným konfliktem nebo ovládané teroristy, 
nelze bez dalšího postihnout podle tohoto ustanovení, neboť si lze představit vycestování do 
takových zemí i z legitimních důvodů, například z důvodu poskytování humanitární pomoci. 
Návrh směrnice i čl. 4 dodatkového protokolu požaduje rovněž postih vycestování za účelem 
přijmutí či poskytnutí tréninku k terorismu, z tohoto důvodu je navrhován výslovný odkaz na 
odst. 2 písm. b) a c). Rovněž je vyžadován postih vycestování za účelem účasti na teroristické 
skupině a na vyhrožování teroristickými útoky. Toto ustanovení fakticky kriminalizuje 
přípravu jako dokonaný trestný čin, proto má aplikace § 312d odst. 2 písm. d) přednost před 
aplikací § 20 ve vztahu k uvedeným trestným činům. Návrh směrnice a dodatkový protokol 
rovněž požadují postih financování, organizování nebo jiné usnadnění vycestování. 
Financování vycestování je výslovně pokryto trestným činem financování terorismu podle § 
312c (srov. odkaz na § 312d), organizování a jiné usnadnění vycestování se navrhuje 
výslovně neupravovat. Organizování vycestování bude trestné jako účastenství ve formě 
organizátorství k trestnému činu podpory a propagace terorismu podle § 312d odst. 2 písm. d), 
jiné usnadnění vycestování pak jako účastenství ve formě pomoci k trestnému činu podpory a 
propagace terorismu podle § 312d odst. 2 písm. d). 
Odstavec 3 obsahuje okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby zvolené tak, aby 
odpovídaly charakteru jednotlivých skutkových podstat. K veřejnému spáchání trestného činu 
srov. § 117. Členem organizované skupiny se rozumí i člen teroristické skupiny, pokud to 
z podstaty věci nebude vyloučeno. Stav ohrožení státu se podle čl. 7 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje na návrh vlády Parlament České 
republiky, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo 
jeho demokratické základy. Válečný stav se podle čl. 43 odst. 1 Ústavy vyhlašuje bez návrhu 
Parlament České republiky, je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní 
smluvní závazky o společné obraně proti napadení. K dítěti srov. § 126. 
 
Vyhrožování teroristickým trestným činem (nově navrhovaný § 312e) vychází ze stávajícího 
trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea 1 („kdo vyhrožuje teroristickým 
útokem“). Oproti současné právní úpravě však dochází k rozšíření trestnosti i na vyhrožování 
trestným činem teroru (§ 312) a vlastizrady spáchané ve formě teroristického útoku nebo 
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teroru (§ 310), k pojmu teroristický trestný čin více u bodu 6. Vyhrožováním se rozumí 
hrozba újmou, jejíž obsah je konkretizován jednáním uvedeným alespoň v některém 
teroristickém trestném činu. Sazba trestu odnětí svobody pro tento trestný čin se navrhuje 
dostatečně široká, aby trest v konkrétním případě mohl vystihnout povahu a rozsah jednání 
pachatele. Nově se upravuje výčet okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby tak, aby 
odpovídal charakteru toho trestného činu. Požadavek na postih tohoto jednání vyplývá z čl. 1 
odst. 1 písm. i) rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV, o boji proti terorismu, rovněž se 
vyskytuje v této podobě v návrhu směrnice o boji proti terorismu a nahrazení rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/475/SVV, o boji proti terorismu. Dílem vychází rovněž z čl. 7 odst. 1 
písm. e) Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů (27/2007 Sb. m. s.). 
 

K bodům 12 až 14 [§ 332 a § 333] 
Tato změna se navrhuje v návaznosti na čl. 15 odst. 1 písm. a) a b) Úmluvy Organizace 
spojených národů proti korupci (105/2013 Sb. m. s.), podle kterých je potřeba postihovat 
i nepřímé slíbení, nabídku nebo poskytnutí neoprávněné výhody a i nepřímé požadování nebo 
přijetí neoprávněné výhody. Jak bylo uvedeno v obecné části této důvodové zprávy, 
v současné době jsou tato jednání postihována trestným činem podplacení podle § 332 
trestního zákoníku (neobsahuje výslovně „nebo prostřednictvím jiného“) a trestným činem 
přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku (obsahuje výslovně „nebo prostřednictvím 
jiného“). K odstranění tohoto těžko odůvodnitelného rozdílu mezi těmito ustanoveními 
trestního zákoníku se proto navrhuje doplnit znak „sám nebo prostřednictvím jiného“ rovněž 
do ustanovení § 332 a 333, což vyloučí interpretační problémy u těchto spolu souvisejících 
trestných činů (k důvodům srov. vyhodnocení variant). Výslovné uvedení tohoto znaku sice 
představuje duplicitu k formám účastenství v širším smyslu a nepřímého pachatelství 
upraveným v obecné části, nelze však tuto duplicitu vykládat tak, že tam kde není výslovně 
uveden tento znak, obecná část se neaplikuje. 
 

V A R I A N T A  I 
K bodům 15 až 23 [§ 345 až § 347a] 
Navrhuje se komplexně kriminalizovat jednání, které lze charakterizovat jako svádění 
k maření výkonu spravedlnosti. Svádění k maření výkonu spravedlnosti, je-li úspěšné, lze 
v současné době kvalifikovat jako účastenství ve formě organizátorství nebo návodu 
k některému z trestných činů podle § 345 až 347. Trestní odpovědnost organizátora nebo 
návodce je odvozena na základě zásady akcesority účastenství od odpovědnosti hlavního 
pachatele, tedy svědka, který se však musí o křivé svědectví alespoň pokusit. Nedospěl-li 
hlavní pachatel ani do stádia pokusu, skutek účastníka je tak zcela beztrestný 
(srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2013, sp. zn. 4 Tdo 1245/2013, nebo 
ze dne 11. září 2014, sp. zn. 7 Tdo 1061/2014). Ve vztahu k trestnému činu podplacení 
u svědka absentuje znak „v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu“, jedná se pouze 
o projev osobní povinnosti svědka. U znalce však tento znak dán je, neboť objektivní 
a nestranné vypracování znaleckých posudků, a tedy řádný výkon znalecké činnosti, je 
v zájmu celé společnosti, zejména je-li podkladem pro rozhodování nebo jiný postup státního 
orgánu. Jestliže takový znalec v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku požaduje 
úplatek za to, že v posudku uvede hrubě zkreslené údaje, může se dopustit trestného činu 
přijímání úplatku (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010, sp. zn. 3 Tdo 
1483/2009). V úvahu rovněž přichází trestný čin nadržování (§ 366), pokud svádí osoba 
rozdílná od pachatele, který se svému trestnímu stíhání snaží uniknout (pachatel trestného 
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činu nemůže nadržovat sám sobě). 
Z důvodu problematického postihu, kdy v důsledku současné úpravy jsou určitá jednání 
směřující k maření výkonu spravedlnosti nepostižitelná, se navrhuje komplexně upravit 
svádění k maření výkonu spravedlnosti. Předkládají se přitom dvě varianty. První z variant 
předpokládá zavedení nového trestného činu (§ 347a), druhá varianta pak navrhuje upravit 
svádění v rámci stávajících ustanovení § 345 až 347. Pojmy „poskytnutí, nabídnutí nebo 
slíbení“ jsou totožné s pojmy užitými v trestném činu podplacení podle § 332 a je třeba je 
vykládat shodně. Z použití slova „svádí“, je pak zřejmé, že není nezbytné osobu skutečně 
svést. Ve vztahu k ostatním v úvahu přicházejícím trestným činům a jejich forem pak bude 
svádění k maření výkonu spravedlnosti trestným činem speciálním. 
Z čl. 23 písm. a) Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (75/2013 Sb. m. s.) plyne povinnost postihovat svádění ke křivé výpovědi, není však 
odůvodnitelné, proč nepostihovat obdobná jednání, pokud jsou činěna vůči znalcům, 
tlumočníkům nebo osobám, které mají někoho jiného křivě obvinit. Jednání spočívající ve 
svádění svědka, znalce, tlumočníka či osoby lživě obviňující dosahuje stejné typové 
závažnosti. 
Do ustanovení § 345 až 347 se doplňuje možnost uložení peněžitého trestu a to samostatně 
bez trestu odnětí svobody (srov. § 53 odst. 1), což je mimo jiné odůvodněno i koncepční 
snahou o to, aby soudci ukládali více peněžních trestů (například v Německu představují 
peněžité tresty 80 % uložených trestů). Dále se sjednocují trestní sazby u těchto trestných 
činů, které jsou rozdílné u § 345 (0-3, 2-8) a § 346 a 347 (0,5-3, 2-10), neboť pro tyto rozdíly 
není dostatečného důvodu. 
Rovněž se doplňuje kvalifikovaná skutková podstata „spáchá-li takový čin v úmyslu opatřit 
sobě nebo jinému větší prospěch“, čímže se zpřísňuje postih případů, kdy svědek, znalec, 
tlumočník nebo osoba lživě obviňující maří výkon spravedlnosti ze zištných důvodů. Úmysl 
opatřit sobě nebo jiného větší prospěch (nejméně 50.000 Kč) je v tomto případě stavěna na 
roveň způsobení značné škody (nejméně 500.000 Kč), což je zcela atypické v trestním 
zákoníku, přesto pokud má být přísněji postihován zištný motiv, navázání tohoto motivu na 
značný prospěch by neplnilo zřejmě svůj účel. Nejčastěji totiž budou ke křivému obvinění 
a křivé svědecké výpovědi přemlouvány osoby vystupující v trestním řízení o běžné 
majetkové, násilné nebo drogové trestné činnosti, kde je příslib tak vysoké částky coby 
odměny za sdělení nepravdivých informací soudu či jinému orgánu činnému v trestním řízení 
zcela nereálný (pachatel svádění k maření výkonu spravedlnosti buď tak vysokou částkou 
nedisponuje, nebo není např. ve vlastním trestním procesu ohrožen vysokou trestní sazbou, 
tudíž pro poskytnutí či přislíbení odměny takové výše chybí možnost, motivace nebo obojí), 
a osoby proto křivě svědčí nebo křivě obviňují jiného za odměnu (či její příslib), která je 
řádově nižší. 
 

V A R I A N T A  II 
K bodům 15 až 32 [§ 345 až § 347] 
Obdobně jako varianta I. 
 

K bodu 34 [§ 352 odst. 2 a § 355 odst. 1 písm. b)] 
Do trestných činů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352) a hanobení národa, 
rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355) se doplňuje kvalifikační znak „třída“, který je 
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nyní obsažen v demonstrativním výčtu vymezení skupin u trestného činu podněcování 
k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356). Podle odborné 
literatury se třídou chápe typ sociální vrstvy z hlediska sociální stratifikace. Jde tedy 
o sociálně vymezenou skupinu lidí, kteří mají obdobné sociální pozice a status (životní styl, 
prestiž, práva, autoritu, ale i majetek, příjmy, vzdělání atd.).  
Dále se nově doplňují znaky „sexuální orientace“ a „pohlavní identita“. K tomu více u bodu 
36. 
 

K bodům 35 a 36 [§ 356] 
Trestný čin podle § 356 se navrhuje nazvat jako „Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči 
skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“, což odráží doplnění znaku 
„podněcování k násilí“ do tohoto ustanovení, čímž se reaguje na požadavek ECRI a Evropské 
komise [viz i znění čl. 1 písm. a) rámcového rozhodnutí rady 2008/913/SVV o boji proti 
některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva]. Jak bylo 
popsáno v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, je tímto doplněním rovněž řešena 
otázka dvojího přístupu k právní kvalifikaci takovéhoto jednání. Vztah mezi ustanoveními 
§ 356 a § 364 tak bude postaven na jisto, kdy ustanovení § 356 bude speciální k ustanovení 
§ 364 (ve spojení s § 352). 
Od současného znění se znění nově navrhované liší tím, že trestně právní ochrana je výslovně 
poskytnuta i jednotlivci, což rovněž vychází z požadavku Evropské komise [čl. 1 písm. a) 
rámcového rozhodnutí rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu 
a xenofobie prostřednictvím trestního práva]. Ze strany České republiky bylo sice 
argumentováno, že i dnes je podněcování k nenávisti vůči jednotlivci pro jeho příslušnost 
k některé z uvedených skupin postižitelné podle tohoto trestného činu, neboť i v těchto 
případech se jedná o jednání, kterým se podněcuje k nenávisti k celé této skupině, byť 
v konkrétním případě může být zaměřena pouze na jednotlivce. Při tomto výkladu tak 
navrhovaná změna představuje pouze precizaci tohoto ustanovení. 
Dalším rozdílem oproti současnému stavu je výslovné doplnění o znak „bez vyznání“, který 
se vyskytuje v ustanoveních § 352 a § 355. Osobou bez vyznání se rozumí jednotlivec, který 
uvědoměle odmítá jakékoli náboženství nebo víru. 
Rovněž se navrhuje doplnit znaky „sexuální orientace“ a „pohlavní identita“. Tyto znaky 
vyplývají z požadavku vznesených ve zprávě ECRI (především bod 123). Ve zprávě se mimo 
jiné konstatuje, že „v zemi [České republice] obecně panuje vůči odlišně sexuálně 
orientovaným osobám široká tolerance“. 
Pod sexuální orientací je nutné chápat homosexualitu, bisexualitu, asexualitu a rovněž nelze 
teoreticky vyloučit heterosexualitu, byť v praxi k takovým případům zřejmě nebude docházet. 
V návaznosti na povinnosti vyplývající z členství v Evropské unii je dnes sexuální orientace 
chráněným diskriminačním důvodem.5 
Existuje určitá skupina osob, jejichž pohlavní, resp. genderová identifikace není zcela 
konformní s tím, co se očekává ve vztahu k pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. 
Tito lidé se označují jako transsexuální či transgender, souhrnně také jako trans osoby. 
Transsexuální osoby se obvykle identifikují s opačným genderem (označovaným v kontextu 
transsexuality často také jako "pohlavní role"), než jaký je "předepsán" kulturou při narození 
vzhledem k jejich biologickému pohlaví, a snaží se trvale žít v této identitě (roli). To jde často 
ruku v ruce se striktním odmítnutím primárních a sekundárních pohlavních znaků a s přáním 
                                                            
5 BOUČKOVÁ, P. Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. S. 71-72. 
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přizpůsobit své tělo - pohlaví - k této preferované genderové identitě. Transsexuální lidé 
mohou zvažovat, podstupovat a procházet změnou pohlaví (která může, ale nemusí zahrnovat 
hormonální terapii nebo chirurgické zákroky). Jako transgender lidé jsou označováni lidé, 
kteří nejsou zcela konformní s genderovou identitou, která se od nich očekává na základě 
jejich biologického pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Na rozdíl od 
transsexuálních osob si transgender lidé nicméně nepřejí nebo nemají potřebu podstupovat 
jakékoliv lékařské zákroky směřující ke změně pohlaví.6 

 
K bodu 37 [§ 361 odst. 2] 
V současné době není přísněji postihováno vedení prosté (neteroristické) organizované 
zločinecké skupiny [§ 361 odst. 3 se vztahuje pouze na organizovanou zločineckou skupinu 
určenou nebo zaměřenou k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo 
teroru (§ 312)]. Navrhuje se proto zavést okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby 
spočívající ve spáchání trestného činu podle § 361 odst. 1 v postavení vedoucího činitele nebo 
představitele. 

 
K bodům 38 a 39 [§ 361 odst. 3] 
Tyto body souvisejí se zavedením nového trestného činu účasti na teroristické skupině 
(§ 312a), který rovněž postihuje jednání popsané v odstavcích 2 a 3. K trestnému činu účasti 
na teroristické skupině více u bodu 11.   
 

K bodům 40 až 43 [§ 363] 
Dílem se jedná o legislativně technickou změnu provedenou v návaznosti na zavedení 
legislativní zkratky „agent“ v § 312b, dílem tento bod reaguje na zrušení § 361 odst. 3. Dále 
se navrhuje zákonem aprobovaný cíl rovněž rozšířit o preventivní prvek, což lze odůvodnit 
zájmem na účinném předcházení tohoto typu trestné činnosti. Současné omezení beztrestnosti 
agenta pouze na jednání popsané v § 361 odst. 1 a 2 (omezené dále § 363 odst. 3) zachovává 
trestnost jednání policisty popsané pouze v § 361 odst. 3, tedy agenta, který je vedoucím 
činitelem nebo představitelem organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené 
k páchání vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru. Při striktním výkladu tak současná 
právní úprava při výkladu a contrario aprobuje, aby agent byl beztrestně vedoucím činitelem 
nebo představitelem prosté (neteroristické) organizované zločinecké skupiny, čímž umožňuje 
fakticky činnost tzv. agenta provokatéra (srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 
ve věci Texeira de Castro c. Portugalsko ze dne 9. 6. 1998). 
 

K bodům 44 až 46 [ § 366 odst. 2 písm. a), § 367 a § 368] 
Tyto změny navazují na zavedení nových ustanovení § 312a, § 312c, § 312d a § 312e, které 
postihují jednání doposud popsaná v § 311 odst. 2 a § 361 odst. 2 a 3. 
Do § 366 odst. 2 písm. a) se navrhuje doplnit oproti současnému stavu (dnešní § 311 odst. 2 
obsahuje navrhované § 312c, § 312d a § 312e) rovněž odkaz na § 312a (dnešní § 361 odst. 2 
a 3, který dnes v taxativním výčtu uveden není). Doplnění taxativně uvedených 
nejzávažnějších trestných činů, u kterých je prolomen princip beztrestnosti nadržování ve 
prospěch osoby blízké, o trestný čin účasti na teroristické skupině je odůvodněno snahou 
                                                            
6 KVASNICOVÁ, J. Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. K § 2 odst. 4. 
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postihnout jakoukoliv pomoc teroristům, a to i následnou, tedy pomoc poskytnutou pachateli 
trestného činu až po dokonání, resp. ukončení trestného činu, i když tato součinnost nebyla 
přislíbena před spácháním činu. V současné době je navíc možné postihnout toto jednání jako 
„jinou podporu“ (s jinou podporou v této podobě však již tento návrh nepočítá). Podle 
literatury může mít „jiná podpora“ podobu jakékoli formy pomoci poskytované teroristům 
nebo teroristickým skupinám i po spáchání trestného činu teroristického útoku, pokud jim tím 
pachatel úmyslně poskytuje podporu např. proto, aby unikli trestnímu stíhání (odhalení), byť 
je jinak poskytování takové podpory pachateli postihováno podle obecné skutkové podstaty 
nadržování (§ 366).7 
V § 367 odst. 1 dochází pouze k aktualizaci příslušných ustanovení, k žádné věcné změně 
nedochází. V § 367 odst. 2 se oproti současnému stavu navrhuje doplnit rovněž § 312a 
(dnešní § 361 odst. 2 a 3, který dnes v taxativním výčtu uveden není), důvody platí stejné jako 
u § 366 odst. 2 písm. a). I nadále je však zaručena beztrestnost tomu, kdo nepřekazí některý 
z trestných činů uvedených z důvodů a za okolností, kdy nelze po takové osobě spravedlivě 
žádat překažení trestného činu (bez značných nesnází, aniž by sebe uvedl v nebezpečí smrti, 
ublížení na zdraví nebo jiné závažné újmy). 
Do taxativního výčtu v § 368 odst. 1 se navrhuje nezařadit trestný čin vyhrožování 
terorismem (§ 312d), neboť například při veřejném vyhrožování terorismem by mělo 
povinnost oznamovat spáchání tohoto trestného činu velké množství osob. 
  

                                                            
7 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.  K § 311 bodu 46. 
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K článku II [změna trestního řádu] 
K bodu 1 [§ 17 odst. 1 písm. d)] 
Stanovuje se věcná příslušnost krajského soudu k řízení v prvním stupni o trestných činech 
účast na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312c 
trestního zákoníku), podpora a propagace terorismu (§ 312d trestního zákoníku) 
a vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e trestního zákoníku). Tyto trestné činy ve 
svých základních skutkových podstatách (dolní hranice činí tři léta) by podle obecného 
pravidla obsaženého v § 17 odst. 1 (krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných 
činech, jejichž dolní hranice činí nejméně pět let) spadaly do věcné příslušnosti okresních 
soudů. Podle předkladatele se však jedná o závažný (srov. horní hranici trestní sazby) 
a specifický typ trestné činnosti, což odůvodňuje jejich výslovné zakotvení věcné příslušnosti 
krajských soudů. Rovněž s výjimkou § 361 odst. 1, 2 trestního zákoníku všechny tyto trestné 
činy splňovaly požadavek stanovený v § 17 odst. 1. 

 
K bodu 2 [§ 88 odst. 9 a § 88a odst. 3] 
Tato změna vylučuje informování o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu (§ 88) a informování o nařízení zjišťování údajů o telekomunikačním provozu 
(§ 88a) v řízení o trestném činu účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku). 
Jelikož výčty obsahují odkaz na trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 
trestního zákoníku), nedochází tak k rozšíření případů, kdy se tyto informace nepodávají. 
Vyloučení není v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva v případě 
odposlechů telefonních hovorů (srov. rozsudek ve věci Klass a ostatní proti Německu ze dne 
6. září 1978, A č. 28, ve věci stížnosti č. 5029/71). 
 
 

K článku III [změna zákona o zbraních] 
K bodu 1 [§ 22 odst. 1 písm. a)] 
Tato změna navazuje na zavedení nových ustanovení § 312a, § 312c, § 312d a § 312e 
trestního zákoníku, které postihují jednání doposud popsaná v § 311 odst. 2 a § 361 odst. 2 a 3 
trestního zákoníku. Podmínky bezúhonnosti fyzické osoby tak nejsou věcně měněny. 
 

K bodu 2 [§ 22 odst. 3] 
Tato změna reaguje na změnu názvu trestného činu podněcování k nenávisti nebo násilí vůči 
skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 trestního zákoníku. 
 
 

K článku IV [změna zákona o veřejných zakázkách] 
Tyto změny navazují na zavedení nových ustanovení § 312a, § 312c, § 312d a § 312e 
trestního zákoníku, které postihují jednání doposud popsaná v § 311 odst. 2 a § 361 odst. 2 a 3 
trestního zákoníku. Kvalifikační předpoklady tak nejsou věcně měněny.  
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K článku V [změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim] 
Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim se předkládá ve 
dvou variantách. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 304) 
navrhuje změnu současného taxativního pozitivního výčtu v § 7 na taxativní výčet negativní. 
Ustanovení § 7 stanovuje, kterých trestných činů se může právnická osoba dopustit. Pokud 
návrh zákona bude přijat (varianta I), nebude nutné § 7 měnit (nově zaváděné trestné činy 
nebudou v taxativním negativním výčtu uvedeny, proto budou právnické osobě přičitatelné). 
V případě nepřijetí návrhu zákona (varianta II) se navrhuje doplnit taxativní výčet pozitivní 
o trestné činy, jejichž přičitatelnost právnickým osobám vyplývá z mezinárodních závazků 
České republiky. Těmito trestnými činy jsou: 

• neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164 trestního zákoníku), nedovolené 
nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165 trestního zákoníku) a odběr tkáně, orgánu 
a provedení transplantace za úplatu (§ 166 trestního zákoníku), jejichž postih je 
vyžadován Úmluvou Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány, 

• zpronevěra (§ 206 trestního zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 
trestního zákoníku) a násilí proti úřední osobě (§ 325 trestního zákoníku), jejichž 
postih je vyžadován Úmluvou Organizace spojených národů proti korupci, 

• účast na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu 
(§ 312c trestního zákoníku), podpora a propagace terorismu (§ 312d trestního 
zákoníku) a vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e trestního zákoníku) 
jejichž postih je vyžadován rámcovým rozhodnutím Rady 2002/475/SVV o boji proti 
terorismu, rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV, kterým se mění rámcové 
rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu a Mezinárodní úmluvy o potlačování 
financování terorismu. 

Dále je ve variantě II nezbytné přijmout legislativně technické změny. Změna „sjednání“ na 
„zjednání“ navazuje na sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, obsažené v částce 98/2015, rozeslané dne 17. 9. 2015. Změna 
„poškozování“ na „poškození“ představuje napravení zřejmé chyby a uvedení v soulad 
s názvem obsaženým v trestním zákoníku. 
V obou variantách se doplňuje ustanovení § 4 odst. 1 tak, aby bylo možné stíhat i trestné činy 
právnických osob se sídlem mimo Českou republiku spáchaných v cizině. 
 
 

K článku VI [účinnost] 
Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti již prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení, což je nejkratší varianta, která za všech okolností 
zaručuje alespoň patnáctidenní legisvakanční lhůtu, má-li zákon nabýt účinnosti k prvnímu 
dne kalendářního měsíce. Takto krátká legisvakanční lhůta je odůvodněna potřebou 
urychlených změn, které mohou významně ovlivnit evaluaci České republiky ze strany FATF 
a Moneyval. 
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