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V. 
 
 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: 

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

Zpracovatel: 

Ministerstvo spravedlnosti 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po vyhlášení zákona ve Sbírce 

zákonů 

Implementace práva EU: Ano 
Termín stanovený pro implementaci: Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti 
terorismu a rámcové rozhodnutí Rady 2008/919/SVV, kterým se mění rámcové rozhodnutí 
2002/475/SVV o boji proti terorismu, již byla implementována, návrh zákona ale tuto oblast nově 
upravuje 
Nad rámec požadavků stanovených předpisem EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona 

Navržené změny zapracovávají požadavky vznesené vůči České republice v řadě hodnotících 
zpráv, rovněž reagují na další požadavky plynoucí z mezinárodních a evropských pramenů práva. 
Cílem návrhu zákona je uvést českou právní úpravu do souladu s těmito požadavky. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

S přijetím navrhovaných změn se předpokládají určité náklady. Náklady budou spojeny zejména 
s nezbytným přizpůsobením statistik a výkaznictví, kterými se bude reagovat na zavedení nových 
skutkových podstat v trestním zákoníku. Řádově může jít o několik set tisíc korun českých. Tyto 
náklady ponesou Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra. Navrhované změny jsou 
rovněž spojeny s precizací a dílčím rozšířením trestní represe, což přinese více trestních věcí, 
nelze však očekávat výrazné zvýšení stávajících nákladů. Tyto náklady ponesou Policie ČR, 
státní zastupitelství, soudy a Vězeňská služba ČR. 
 
Náklady budou pokryty v rámci narozpočtovaných prostředků kapitol Ministerstva spravedlnosti 
a Ministerstva vnitra. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 
V případě nepřijetí navrhovaného zákona bude Česká republika zařazena do skupiny jurisdikcí 
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s nedostatečnými opatření v boji 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. Výrazně by se tím ovlivnilo posuzování rizikovosti 
a důvěryhodnosti země ze strany zahraničních společností a investorů. Důsledkem toho by 
pravděpodobně došlo 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. Urychlené přijetí tohoto návrhu zákona tedy bude mít pozitivní dopad na 
mezinárodní konkurenceschopnost České republiky. 
3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 

Shodně jako bod 3.2. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Předkladatel nepředpokládá žádné negativní dopady navržené regulace na rodiny, specifické 
sociální skupiny obyvatel a jejich práva (např. na sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, 
národnostní menšiny, sociálně vyloučené), zhoršení sociální rovnosti, pracovněprávní vztahy, 
sociální začleňování, sdružování, práva menšin, sociální dialog, soukromí a ochranu osobních 
údajů. Navržené změny přináší pozitivní dopady pro skupiny osob, které mohou být předmětem 
diskriminace pro jejich sexuální orientaci nebo pohlavní identitu. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ano 

Navržené změny přináší pozitivní dopady pro skupiny osob, které mohou být předmětem 
diskriminace pro jejich sexuální orientaci nebo pohlavní identitu. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano 

Navrhovaná úprava se pojí s nezbytným přizpůsobením statistik a výkaznictví. 

3.10 Zhodnocení korupčních rizik: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Navrhovaná úprava může přinést pouze pozitivní dopady na bezpečnost státu, neboť precizuje 
trestněprávní postih financování a podpory terorismu. 
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1. Důvod předložení a cíle 
1.1. Název 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

 
1.2. Definice problému 
Česká úprava trestního práva hmotného musí reagovat na požadavky mezinárodního 
společenství, které se Česká republika zavázala naplňovat ratifikací příslušných úmluv a svým 
členstvím v Evropské unii. Tyto požadavky se týkají následujících čtyř tematických okruhů: 
A) financování a podpora terorismu, 
B) svádění k maření výkonu spravedlnosti, 
C) úplatkářství, a 
D) rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost. 
 
Ad A) Financování a podpora terorismu 
Primárním důvodem navržených změn týkajících se financování a podpory terorismu je 
skutečnost, že mezinárodní mezivládní organizace The Financial Action Task Force (Finanční 
akční výbor, FATF) navrhla zařadit Českou republiku jako jedinou evropskou zemi na 
seznam jurisdikcí s nedostatečnými opatření v boji s financováním terorismu1. FATF byla 
vytvořena na pařížském summitu G-7 v roce 1989, její oficiální úlohou je tvořit dostatečnou 
politickou vůli vedoucí k legislativním reformám v oblasti praní špinavých peněz 
a financování terorismu. FATF vypracovala rozsáhlá doporučení (FATF Recommendations2), 
jejichž naplnění hodnotí i u států, které nejsou jejími přímými členy. Právní povaha těchto 
doporučení je z hlediska mezinárodního práva nezávazná, jejich faktický vliv, a to 
i na nečlenské státy, je však značný, a to zejména z ekonomických a diplomatických důvodů. 
Česká republika (stejně jako ostatní nové členské státy Evropské unie) není členem FATF, ale 
tzv. regionálního uskupení podle FATF [FATF-Style Regional Body (FSRB)], tj. výboru 
Moneyval (Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování 
terorismu) vytvořeného při Radě Evropy v roce 1998, jehož účelem je samostatné a vzájemné 
hodnocení členských států Rady Evropy, které nejsou členy FATF. FATF má celkem 36 členů 
(včetně Evropské komise) a 8 přidružených členských uskupení (tj. FSRB). Tímto způsobem 
je k dodržování FATF standardů zavázáno přes 180 jurisdikcí. 
Česká republika je rovněž pravidelně hodnocena výborem Moneyval3, kdy je České republice 
vytýkána řada nedostatků, které se dosud i přes veškerou snahu České republiky nepodařilo 
výboru Moneyval vysvětlit. Hodnotící zpráva ze 4. kola hodnocení České republiky výborem 
                                                            
1 Česká republika je na seznamu ve společnosti těchto zemí: Brazílie, Fidži, Papua Nová Guinea, Barbados, 
Seychely, Swazijsko, Zambie, Lesotho, Malawi, Uganda, Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Peru, Uruguay, 
Libérie, Stát Palestina, Omán, Libanon, Libye, Irák 
2 The FATF Recommendations (Februrary 2012, updatedOctober 2015). Dostupné na: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf 
3 Třetí kolo hodnocení výboru MONEYVAL. Dostupné z: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round3/MONEYVAL(2006)21Rep-CZE3_en.pdf 
Čtvrté kolo hodnocení výboru MONEYVAL. Dostupné z: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/CZE4_MER_MONEYVAL(2011)01_en.pdf 
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expertů Moneyval byla schválena na jeho 35. plenárním zasedání v dubnu 2011. Česká 
republika byla zařazena do tzv. „expedited follow-up procedure“ [to znamená, že Česká 
republika má podávat zprávy o změnách v legislativě a přijatých opatřeních na poli 
AML/CFT (praní špinavých peněž a financování terorismu) v intervalech kratších než dva 
roky]. Česká republika od schválení hodnotící zprávy předložila do září 2015 šest follow-up 
reportů (následných zpráv), přičemž se pokoušela získat hodnocení, které by ji přeřadilo do 
režimu „biennial update “ (nejmírnější režim, kdy jsou zprávy podávány každé dva roky). 
Aby tak sekretariát mohl rozhodnout, je podle procedurálních pravidel Moneyval nutné, aby 
nejdůležitější doporučení - tzv. „core“ a „key“ FATF Recommendations (základní a klíčová 
doporučení FATF) byla hodnocena nejméně stupněm „LC-Largely Complient“ nebo  
„C-Complient“ (tj. jako „převážně v souladu“ nebo „plně v souladu“).  
Česká republika je v současné době hodnocena PC (Partly Complient – tedy pouze částečně 
v souladu) u základních a klíčových doporučení FATF R 1 – kriminalizace praní peněz, SR II 
– kriminalizace financování terorismu, R 3 – zabavení, zmrazení a zajištění výnosů z trestné 
činnosti a R 35 – mezinárodní spolupráce. V důsledku vytýkaných nedostatků u výše 
uvedených doporučení FATF hodnocených pouze jako „částečně v souladu“ je nyní Česká 
republika od plenárního zasedání Moneyval, které se konalo v září 2015, v režimu „enhanced 
follow-up procedure“ (třetí a nejpřísnější režim podávání zpráv o následném vývoji, ke 
kterému výbor přistupuje u zemí, které nedostatečně nebo vůbec neodstraňují vytýkané 
nedostatky). Jen pro informaci lze uvést, že v době, kdy byla Česká republika do tohoto 
režimu přeřazena, byly z něj vyňaty Albánie a Bosna a Hercegovina. Tento režim má v rámci 
procedurálních pravidel Moneyval několik stupňů, přičemž jeho vyvrcholením je umístění 
příslušné země na FATF seznam nevyhovujících jurisdikcí, přičemž se tato skutečnost 
doprovodí veřejným prohlášením FATF s výzvou, aby byla dotyčná země v mezinárodním 
obchodním a finančním styku posuzována jako riziková. Další hodnocení (daleko rozsáhlejší) 
pak již neprovádí Moneyval, ale přímo FATF prostřednictvím svého ICRG (International 
Compliance Review Group). V případě kriminalizace financování terorismu vychází příslušné 
doporučení FATF zejména ze souvisejících mezinárodních smluv.  
Jeví se proto jako nezbytně nutné přistoupit k legislativním změnám trestního práva 
hmotného, které budou reagovat na tvrzené nedostatky a na požadavky, které jsou na Českou 
republiku v tomto směru kladeny.   
 
Mimo tuto skutečnost je třeba uvést, že ve světle vývoje mezinárodních událostí a dopadů 
narůstajících teroristických aktivit jsou a budou kladeny stále vyšší požadavky na 
kriminalizaci trestných činů spojených přímo i nepřímo s terorismem – zejména jeho 
financování, nábor, propagování nebo činnosti jakkoli související s aktivitami „zahraničních 
bojovníků ISIL“ atd.  Není proto divu, že probíhají i další hodnotící a analytické aktivity ze 
stran mezinárodních organizací. Jednou z nich je také tzv. FFI (Fact Finding Iniciative) on 
Terrorist Financing ze strany FATF, která proběhla v druhé polovině roku 2015, a jejímž 
důsledkem je vytvoření seznamu určeného pro skupinu G20, na kterém je umístěno 22 
jurisdikcí, které nesplňují požadavky FATF na potírání financování terorismu. Na tomto 
seznamu je jako jediná země EU také Česká republika. Následný vývoj opatření, která FATF 
bude vůči těmto zemím uplatňovat, prozatím není znám, ale předpokládá se, že budou 
podniknuty kroky přímo v rámci ICRG. Pro Českou republiku by to tedy mohlo znamenat, že 
bude vyňata z enhanced follow-up procedure Moneyval a bude podléhat přímo evaluaci 
FATF-ICRG. 
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Při legislativních změnách je nezbytné rovněž přihlédnout k řadě mezinárodních a evropských 
dokumentů, které tuto oblast upravují, zejména pak k následujícím: 

• Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu (sdělení č. 18/2006 Sb. m. s.), 

• Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů (sdělení č. 27/2007 Sb. m. s.), 

• Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu, 

• Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu, 

• rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV, o boji proti terorismu, 

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

• návrh směrnice o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV, o boji proti terorismu. 

 
Ad B) Svádění k maření výkonu spravedlnosti 
Čl. 23 Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 
(75/2013 Sb. m. s.) požaduje po smluvních státech zavedení trestnosti jednání spočívajícího 
v příslibu, nabídce nebo poskytnutí neoprávněné výhody s cílem navádět k falešnému 
svědectví nebo narušit podávání svědectví nebo předkládání důkazů v průběhu řízení 
v souvislosti se spácháním trestných činů. V současné době je toto jednání trestné pouze jako 
účastenství ve formě organizátorství nebo návodu k trestnému činu křivé výpovědi 
a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 trestního zákoníku. Trestní odpovědnost 
organizátora nebo návodce je odvozena na základě zásady akcesority účastenství od 
odpovědnosti hlavního pachatele, tedy svědka nebo znalce, který se však musí o čin alespoň 
pokusit. Nedospěl-li hlavní pachatel (svědek, který měl křivě svědčit, znalec, který měl podat 
nepravdivý znalecký posudek) ani do stádia pokusu, nelze skutek účastníka trestně postihnout.  
 
Ad C) Úplatkářství 
Čl. 15 odst. 1 písm. a) Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (105/2013 
Sb. m. s.) požaduje po smluvních státech zavedení trestnosti i nepřímého slíbení, nabídky 
nebo poskytnutí neoprávněné výhody veřejnému činiteli, pro činitele samotného nebo pro 
jinou osobu či subjekt proto, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání při výkonu svých 
úředních povinností. Toto jednání je postihováno trestným činem podplacení podle § 332 
trestního zákoníku, který však neobsahuje výslovně „nebo prostřednictvím jiného“. 
Čl. 15 odst. 1 písm. b) téže Úmluvy požaduje po smluvních státech zavedení trestnosti 
i nepřímého požadování nebo přijetí ze strany veřejného činitele neoprávněné výhody pro 
činitele samotného nebo pro jinou osobu či subjekt proto, aby tento činitel jednal nebo se 
zdržel jednání při výkonu svých úředních povinností. Toto jednání je postihováno trestným 
činem přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku, který „nebo prostřednictvím jiného“ 
obsahuje výslovně. 
Dochází tak k těžko odůvodnitelnému rozdílu mezi těmito ustanoveními trestního zákoníku, 
který je nezbytný řešit. 
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Ad D) Rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost 
Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (European Commission against Racism and 
Intolerance - ECRI) ustanovená Radou Evropy ve své poslední zprávě4 hodnotící Českou 
republiku vyjádřila řadu doporučení ve vztahu k ustanovením § 352, 355 a 356 trestního 
zákoníku. Rovněž Evropská komise (výkonný orgán EU) v rámci probíhajícího hodnocení 
úrovně transpozice rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám 
a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva vyjádřila obdobně 
formulované výhrady. 
 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
A) Financování a podpora terorismu 
Financování terorismu je podle platné a účinné právní úpravy postihováno primárně 
prostřednictvím trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea 3 trestního 
zákoníku. Toto ustanovení stanoví, že „stejně [tedy 5-15 let] bude potrestán, kdo takové 
jednání [tedy teroristický útok], teroristu, teroristickou skupinu nebo jejího člena finančně, 
materiálně nebo jinak podporuje“. Příprava tohoto trestného činu je trestná, stejně tak jako 
jeho pokus, rovněž tak i všechny formy účastenství v užším smyslu (organizátorství, návod, 
pomoc). Současná dikce tohoto ustanovení se vyznačuje vysokou mírou obecnosti, pod kterou 
je možné podřadit celou škálu nejrůznějších jednání naplňující znak finanční i jiné podpory 
terorismu. Podpora teroristické skupiny je v současné době rovněž duplicitně upravena 
v trestném činu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea 3 odst. 2 
nebo 3 trestního zákoníku. Další z forem podpory představují kvalifikované skutkové 
podstaty trestných činů loupeže podle § 173 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, vydírání 
podle § 175 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, krádeže podle § 205 odst. 5 písm. b) trestního 
zákoníku, zpronevěry podle § 206 odst. 5 písm. b) trestního zákoníku, neoprávněného užívání 
cizí věci podle § 207 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, podvodu podle § 209 odst. 5 
písm. b) trestního zákoníku, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6 písm. b) trestního 
zákoníku, úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6 písm. b) trestního zákoníku, dotačního 
podvodu podle § 212 odst. 6 písm. b) trestního zákoníku a padělání a pozměnění veřejné 
listiny podle § 348 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, které obsahují okolnost podmiňující 
použití vyšší trestní sazby spočívající ve spáchání těchto trestných činů v úmyslu umožnit 
nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku. 
 
B) Svádění k maření výkonu spravedlnosti 
V současné době je toto jednání trestné pouze jako účastenství ve formě organizátorství nebo 
návodu k trestnému činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 
trestního zákoníku. Trestní odpovědnost organizátora nebo návodce je odvozena na základě 
zásady akcesority účastenství od odpovědnosti hlavního pachatele, tedy svědka nebo znalce, 
který se však musí o čin alespoň pokusit. Nedospěl-li hlavní pachatel (svědek, který měl křivě 
svědčit, znalec, který měl podat nepravdivý znalecký posudek) ani do stádia pokusu, nelze 

                                                            
4 Zpráva ECRI – Česká republika (pátý monitorovací cyklus). Dostupné z: 
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Czech_Republic/CZE-CbC-V-2015-035-
CZE.pdf 
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skutek účastníka trestně postihnout. Použití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování za 
účelem působit na svědka je v současné době postižitelné jako trestný čin vydírání podle 
§ 175 odst. 1, 2 písm. e) trestního zákoníku, kdy pachateli tohoto trestného činu může být 
uložen trest v rozpětí 2 až 8 let. 
 
C) Úplatkářství 
V současné době je trestnost úplatkářství upravena dílu 3 hlavy X zvláštní části trestního 
zákoníku (§ 331 až 334 trestního zákoníku). Jak již bylo výše uvedeno, v současné době 
existuje neodůvodněný rozdíl jednotlivými ustanoveními, který je založen tím, že trestný čin 
podle § 331 trestního zákoníku jako jeden ze znaků uvádí „nebo prostřednictvím jiného“. 
Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, který oproti předchozímu trestnímu zákonu tento 
znak do vymezení skutkové podstaty trestného činu přijetí úplatku nově zavedl, uvádí, že 
„trestné činy přijetí úplatku a podplacení se upravují a upřesňují tak, aby pokrývaly jak přímé 
přijetí úplatku a podplacení, tak i nepřímé takové úplatkářství prostřednictvím jiné osoby. 
Trestní odpovědnost případného prostředníka pak bude posuzována podle formy a míry jeho 
účasti buď jako spolupachatelství nebo jako účastenství“. Tato nejednotnost vede 
k interpretačním problémům, neboť výkladem a contrario lze dospět k závěru, že tam, kde 
není výslovně tento znak uveden, jej není možné aplikovat (byť se jedná o nepřímé 
pachatelství, spolupachatelství nebo účastenství upravené v obecné části). 
 
D) Rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost 
V současné době je problematika rasismu, xenofobie a jiné nesnášenlivosti primárně upravena 
v trestných činech násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 trestního 
zákoníku), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupině osob (§ 355 trestního zákoníku) 
a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356 
trestního zákoníku). Problematickým místem těchto ustanovení je charakteristika skupin osob, 
které jsou těmito ustanoveními chráněny, kdy v jejich vymezení jsou neodůvodněné rozdíly 
(ustanovení § 352 a 355 trestního zákoníku obsahují taxativní výčet skupin osob a absentuje 
znak „třída“, oproti tomu ustanovení § 356 trestního zákoníku obsahuje demonstrativní výčet 
a naopak výslovně u něj absentuje znak „bez vyznání“ apod.). 
Dalším problémem je pak požadavek na postihování podněcování k rasově 
motivovanému násilí [srov. čl. 1 písm. a) rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji 
proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva]. 
V současné době je podle platného a účinného práva možné zvolit dva odlišné přístupy 
k postihu tohoto jednání. První z nich považuje násilí za nepochybnou součást nenávisti, tedy 
kdo podněcuje k násilí, zároveň podněcuje k nenávisti (naopak toto zřejmě neplatí). Podle 
odborné literatury5 se nenávistí rozumí zvláště silný negativní emocionální vztah. Tento 
výklad tak umožňuje kvalifikovat podněcování k násilí jako trestný čin podněcování 
k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 trestního 
zákoníku. Tento extenzivní výklad však v současné době není podpořen dostupnou 
judikaturou. Druhou možností založené na doslovném výkladu zákona, je kvalifikace 
podněcování k násilí jako trestný čin podněcování k trestnému činu [násilí proti skupině 
obyvatelů a proti jednotlivci] podle § 364 trestního zákoníku. Z níže uvedených statistik však 
je pro téměř nulový výskyt podněcování k trestnému činu (tedy ke všem trestným činům 

                                                            
5 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. S. 3309. 
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v trestním zákoníku uvedeným, pokud to z podstaty není vyloučeno) zřejmé, že v praxi takto 
toto ustanovení není aplikováno. 
 

 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.) 

 § 356 

podněcování k nenávisti 

§ 364 

 podněcování 

§ 198a 

podněcování k nenávisti 

§ 164 

podněcování 

 

2014 7 1 0 0 

2013 1 0 0 0 

2012 2 0 3 0 

2011 9 1 0 0 

2010 0 0 10 0 

2009 / / 1 0 

2008 / / 3 0 

 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 
orgány činné v trestním řízení, 
fyzické a právnické osoby, které spáchají trestný čin, 
Vězeňská služba České republiky. 
 

1.5. Popis cílového stavu 
Cílem návrhu zákona je uvedení českého trestního práva hmotného do souladu s požadavky 
vznesenými vůči České republice v řadě hodnotících zpráv a s požadavky plynoucími 
z mezinárodních a evropských pramenů práva. 
 

1.6. Zhodnocení rizika 
České republice hrozí, že FATF ji zařadí do skupiny jurisdikcí s nedostatečnými opatřeními 
v boji s financováním terorismu. Urychlené přijetí návrhu zákona může evaluaci České 
republiky významně zlepšit. Zařazení do této skupiny bude mít pro Českou republiku 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 firem a investorů. Důsledkem toho pravděpodobně dojde k významnému 
zhoršení přístupu národních finančních institucí na mezinárodní trhy a k omezování či 
blokování obchodů českých firem a společností na mezinárodním poli. Takové změny by 
zcela jistě měly v konečném důsledku významný vliv i na hospodářské výsledky celého státu.    
Povinnost implementovat rámcová rozhodnutí vyplývá pro Českou republiku z jejího členství 
v Evropské unii. Navrhovaná úprava zvyšuje úroveň implementace rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/475/SVV, o boji proti terorismu, rámcového rozhodnutí Rady 2008/919/SVV, 
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kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu a rámcovým 
rozhodnutím Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu 
a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Jelikož Komise vyjádřila výhrady k současné 
právní úpravě, při absenci změn nelze vyloučit podnět Komise k zahájení řízení o porušení 
Smlouvy o fungování Evropské unie (čl. 258 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie). 

 
2. Návrh variant řešení a vyhodnocení jejich nákladů a přínosů 
A) Financování a podpora terorismu 
Varianty: 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu. 
Varianta 1 
Vyhovět požadavkům plynoucím z mezinárodních úmluv a hodnocení Moneyval a FATF 
způsobem doslovného převzetí. 
Varianta 2 
Vyhovět požadavkům plynoucím z mezinárodních úmluv a hodnocení Moneyval a FATF při 
zohlednění současného českého systému trestního práva. 
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0  
Jak již bylo výše uvedeno, právě absence změn současné právní úpravy reagující na výsledky 
hodnocení výboru Moneyval a FATF vedla k situaci, která ve svém důsledku může vést 
k významnému zhoršení přístupu národních finančních institucí na mezinárodní trhy 
a k omezování či blokování obchodů českých firem a společností na mezinárodním poli. 
Takové změny by zcela jistě měly v konečném důsledku významný vliv i na hospodářské 
výsledky celého státu. Varianta 0 není proto akceptovatelná. 
Varianta 1 
Vyhovět požadavkům plynoucím z mezinárodních a evropských právních dokumentů lze 
doslova (transformace). Tento postup se pro účely kladného hodnocení jeví jako nejvhodnější, 
kdy hodnotitelé často upozorňují na absenci konkrétních slov („z části“, „nepřímo“, 
„jakýmkoliv způsobem“). Na druhou stranu některé prvky či pojmy mezinárodního práva jsou 
českému trestnímu právu zcela cizí, jejich uvedení bude narušovat současnou systematiku 
a právní instituty, což ve svém důsledku může vést nejen k interpretačním problémům, ale 
také k nižší účinnosti právní úpravy. 
Varianta 2 
Vyhovět požadavkům plynoucím z mezinárodních a evropských právních dokumentů lze 
rovněž přenesením obsahu (adaptace) za současného zohlednění českého systému trestní 
práva. České trestní právo hmotné je právo kodifikované, systematické (obecná a zvláštní 
část) a vyznačující se vyšší mírou obecnosti. Tento systém by měl být proto zohledněn 
a neměl by být narušován cizími prvky tam, kde to není nezbytně nutné.  
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Závěr: 
Doporučuje se přijmout variantu 2. 
 
B) Svádění k maření výkonu spravedlnosti 
Varianty: 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu.  
Varianta 1 
Vyhovět požadavkům, ale nejít nad jejich rámec (postihovat pouze svádění ke křivé výpovědi 
a nepravdivému znaleckému posudku). 
Varianta 2 
Vyhovět požadavkům, přistoupit však ke změně komplexněji (postihovat rovněž svádění ke 
křivému obvinění a ke křivému tlumočení). 
Varianta 2a 
Svádění k maření výkonu spravedlnosti bude upraveno v rámci stávajících ustanovení § 345 
až 347 trestního zákoníku. 
Varianta 2b 
Svádění k maření výkonu spravedlnosti bude konstituováno jako nový trestný čin § 347a 
trestního zákoníku, zároveň bude doplněna do § 345 až § 347 trestního zákoníku přitěžující 
okolnost spočívající v úmyslu získat kvalifikovaný prospěch. 
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0  
Při ponechání současného stavu nebude dostatečně naplněn požadavek plynoucí z čl. 23 
Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (75/2013 
Sb. m. s.), resp. tento požadavek bude naplněn pouze zčásti (nadále nebude možné trestně 
postihnout svádění k maření výkonu spravedlnosti v případech, kdy nedojde k pokusu nebo 
dokonání trestného činu křivé výpovědi či podání nepravdivého znaleckého posudku). 
Varianta 1 
Čl. 23 písm. a) Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (75/2013 Sb. m. s.) se vztahuje výlučně na svádění (příslib, nabídka nebo poskytnutí 
neoprávněné výhody) svědků ke křivé výpovědi. Proto by pro naplnění tohoto požadavku 
zcela postačovala změna ustanovení § 346 trestního zákoníku. 
Varianta 2 
Tato varianta jde nad rámec požadavku plynoucího z čl. 23 písm. a) Úmluvy Organizace 
spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (75/2013 Sb. m. s.), což je 
odůvodněno stejnou typovou závažnosti jednání spočívajícího ve svádění svědka, znalce, 
tlumočníka či osoby lživě obviňující. Proto se navrhuje zavést samostatnou skutkovou 
podstatu svádění k maření výkonu spravedlnosti (varianta 2b), která bude postihovat nejen 
svádění svědka, ale i znalce, tlumočníka a osoby lživě obviňující. Jako legislativně-technická 
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alternativa přichází v úvahu obsah této samostatné skutkové podstaty upravit v rámci 
stávajících ustanovení § 345 až 347 trestního zákoníku (varianta 2a). 
 

Závěr: 
Doporučuje se přijmout variantu 2. Varianta 2a a 2b se předkládají v alternativním návrhu. 
 
C) Úplatkářství 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu. 
Varianta 1 
Nevyhovět požadavkům plynoucím z Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci 
(105/2013 Sb. m. s.), ale odstranit pojem „sám nebo prostřednictvím jiného“ ze všech 
skutkových podstat v trestním zákoníku. 
Varianta 2 
Vyhovět požadavkům plynoucím z Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci 
(105/2013 Sb. m. s.) výslovným přidáním „sám nebo prostřednictvím jiného“ do ustanovení 
§ 332 a 333 trestního zákoníku. 
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0  
Při ponechání současného stavu bude zachován těžko odůvodnitelný rozdíl mezi 
ustanoveními § 331 a 332 trestního zákoníku. Tato nejednotnost vede k interpretačním 
problémům, neboť výkladem a contrario lze dospět k závěru, že tam, kde není výslovně znak 
„prostřednictvím jiného“ uveden, jej není možné aplikovat (byť se jedná o nepřímé 
pachatelství, spolupachatelství nebo účastenství upravené v obecné části), což nelze 
považovat za žádoucí stav. 
Varianta 1 
Nabízejí se dvě řešení tohoto nežádoucího stavu. Prvním z nich je odstranění znaku „sám 
nebo prostřednictvím jiného“ ze všech skutkových podstat v trestním zákoníku (jedná se 
§ 166 odst. 2 trestního zákoníku, § 331 odst. 1 alinea 1, 2 trestního zákoníku; § 333 odst. 1 
a § 409 odst. 1 trestního zákoníku používají obdobný znak). Odstraněním tohoto znaku 
z trestního zákoníku dojde k sjednocení úpravy a odstranění hypotetických interpretačních 
problémů, na které je v rámci mezinárodních hodnocení poukazováno. 
Varianta 2 
Odstraněním znaku „sám nebo prostřednictvím jiného“ by mohlo dojít ke znejistění aplikační 
praxe, která by mohla dospět k tomu, že jednání předvídané těmito ustanoveními učiněné 
prostřednictvím jiného již nemají být napříště trestná. Zároveň se však neodstraní pochyby 
mezinárodních hodnotitelů, kdy lze předpokládat, že tuto změnu budou vykládat jako 
uvolnění stávající právní úpravy a určitou formu dekriminalizace.   

Závěr: 
Doporučuje se přijmout variantu 2. 
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D) Rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu.  
Varianta 1 
Vyhovět opodstatněným požadavkům ECRI včetně výslovného přidání některých dalších 
znaků definující chráněné skupiny. 
Varianta 2 
Nevyhovět požadavkům ECRI, namísto výslovného přidání některých znaků vymezující 
chráněné skupiny změnit jejich taxativní výčty na výčty demonstrativní. 
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0  
Současná právní úprava nevyhovuje doporučením vzneseným ve zprávě ECRI (srov. zejména 
bod 123) a Komisí při probíhajícím hodnocení úrovně transpozice rámcového rozhodnutí 
Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie 
prostřednictvím trestního práva, kdy jednotlivá relevantní ustanovení nechrání obdobné 
skupiny osob, což nelze považovat za žádoucí stav. 
Varianta 1 
Výslovným doplněním ustanovení § 352, 355 a 356 trestního zákoníku o skupiny vymezené 
„pohlavím, sexuální orientací a pohlavní identitou“ bude naplněno doporučení vznesené ve 
zprávě ECRI. Trestněprávní ochrana těchto skupin jde nad rámec rámcového rozhodnutí Rady 
2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie 
prostřednictvím trestního práva, na druhou stranu celkem 21 států Evropské unie při 
implementaci šlo nad rámec tohoto rámcového rozhodnutí. Tato varianta počítá rovněž 
s řešením výkladového problému při kvalifikaci podněcování k násilí. Jak bylo výše uvedeno 
v současné době je možné toto jednání výkladem subsumovat pod podněcování k nenávisti 
vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (násilí zcela náleží do množiny 
nenávisti), nebo jako trestný čin podněcování k trestnému činu násilí proti skupině obyvatelů 
a proti jednotlivci. Pro odstranění těchto výkladových obtíží a vzhledem k výše uvedeným 
hodnocením proto tato varianta počítá s výslovným rozšířením § 356 trestního zákoníku 
o podněcování k násilí.  
Varianta 2 
Ustanovení § 352 a 355 trestního zákoníku budou formulováno tak, že budou chránit skupiny, 
jejichž vymezení budou pouze demonstrativní. Demonstrativní výčet (tj. aniž by bylo 
výslovně uveden znak sexuální orientace a sexuální identity) však nebude bez dalšího 
zaručovat naplnění doporučení vznesené ve zprávě ECRI, neboť tento znak bude muset být 
dotvořen soudní judikaturou, která může, ale nemusí pod „jinou skupinu“ vztáhnout skupiny 
určené jejich sexuální orientací nebo pohlavní identitou. Tato varianta nikterak neřeší 
výkladový problém při kvalifikaci podněcování k násilí.  

Závěr: 
Doporučuje se přijmout variantu 1. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
S přijetím navrhovaných změn se předpokládají určité náklady. Náklady budou spojeny 
zejména s nezbytným přizpůsobením statistik a výkaznictví, kterými se bude reagovat na 
zavedení nových skutkových podstat v trestním zákoníku. Řádově může jít o několik set tisíc 
korun českých. Tyto náklady ponesou Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra. 
Navrhované změny jsou rovněž spojeny s precizací a dílčím rozšířením trestní represe, což 
přinese více trestních věcí, nelze však očekávat výrazné zvýšení stávajících nákladů. Tyto 
náklady ponesou Policie ČR, státní zastupitelství, soudy a Vězeňská služba ČR. Náklady 
budou pokryty v rámci narozpočtovaných prostředků kapitol Ministerstva spravedlnosti 
a Ministerstva vnitra. Náklady nejsou nepřiměřené cílům, které jsou navrhovaným zákonem 
sledovány. 
 

4. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za implementaci a vynucování nové právní úpravy ve vztahu k státním zastupitelstvím 
a soudům bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti, ve vztahu k Policii ČR pak 
Ministerstvo vnitra. 

 

5. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti novely trestního zákoníku budou v praxi průběžně provádět soudy, státní 
zastupitelství a policejní orgány. Přezkum bude provádět rovněž Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci v rámci své vědecké činnosti. 

 

6. Konzultace a zdroje dat 
Statistické údaje byly čerpány ze statistik vedených Ministerstvem spravedlnosti. 
Problematika byla konzultována s Nejvyšším státním zastupitelstvím a Finančním 
analytickým úřadem Ministerstva financí. 
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