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IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

 

K Čl. I, novelizačním bodům 34 a 36 – Požadujeme slova „sexuální orientaci, pohlavní identitu,“ vypustit. 
Odůvodnění: 
Předmětné pasáže věcně nesouvisí s terorismem, a proto není vhodné obě věci spojovat a ohrožovat přijetí 
potřebné legislativy. Nesouhlasíme s tvrzením, že daná úprava se opírá o dokumenty závazné pro Českou 
republiku. Zpráva Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) č. 35/2015 ze dne 16. 6. 2015 má 
pouze doporučující charakter, neboť ECRI je pouze orgán Rady Evropy, nikoliv EU. Naopak rámcové 
rozhodnutí Rady 2008/913/SVV z 28. 11. 2008 se ke kritériu sexuální orientace a pohlavní identity vůbec 
nevyjadřuje. V důvodové zprávě k předkládanému návrhu zákona jsou oba dokumenty spojovány zavádějícím 
způsobem. Dále důvodová zpráva zcela pomíjí, že zpráva ECRI v odstavci 122 výslovně uvádí: „Trestní zákoník 
se výslovně nezmiňuje o homofobní nebo transfobní motivaci podle ustanovení § 352 (násilí vůči skupině osob 
nebo jednotlivci), § 355 (hanobení) nebo § 356 (podněcování k nenávisti). Teoreticky by veřejné podněcování 
k nenávisti vůči osobám s odlišnou sexuální orientací mohlo být zahrnuto do fráze »nebo jiné skupině osob«, 
žádná judikatura to však nepotvrzuje.“ Z toho vyplývá, že i varianta uvedená v Závěrečné zprávě RIA jako 
varianta 2 může doporučení ECRI vyhovovat, aniž by docházelo k dalšímu prolamování sporné genderové 
ideologie a agendy LGBT do právního řádu. Návrh na schválení v prvním čtení je odůvodněný v případě bodů 
týkajících se boje s terorismem, ale nikoliv v případě tzv. antidiskriminačních ustanovení 
 

Návrh zákona byl rozdělen na 
dva samostatné materiály, tato 
připomínka se týká 
problematiky nesouvisející 
s financováním a podporou 
terorismu, proto bude řešena 
v samostatném materiálu. 

 

 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 

K návrhu urychleného přijetí navrženého zákona (v prvém čtení Poslanecké sněmovny): 
MZV navrhuje předložit návrh zákona Poslanecké sněmovně k řádnému legislativnímu projednání, tzn. bez 
žádosti, aby s ním vyslovila souhlas již v prvém čtení.  
Odůvodnění:  
MZV nepovažuje za odůvodněnou v materiálu uváděnou „velkou naléhavost“ novely trestního zákoníku, 
a tudíž ani návrh na urychlené projednání novely v Poslanecké sněmovně podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 
Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 40/2007 Sb., tj. na vyslovení souhlasu s návrhem 
zákona již v prvém čtení (viz mj. bod 11 obecné části důvodové zprávy). Tento návrh je odůvodňován zejména 
poukazem na doporučení FATF a Moneyval a na údajné důsledky plynoucí z nesplnění těchto doporučení. 
Jak však plyne ze samotného materiálu, doporučení FATF a Moneyval jsou právně nezávazná. Navíc rizika 
těchto právně nezávazných negativních závěrů pro ČR nejsou dostatečně konkretizována: např. na str. 3 
Závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace (RIA) se uvádí, že FATF navrhla zařadit ČR na seznam jurisdikcí 
s nedostatečnými opatřeními v boji s financováním terorismu, aniž by byl doplněn konkrétní údaj o zdroji 
a datu tohoto závěru FATF. Tvrzení v bodu 11 obecné části důvodové zprávy, že: „Pokud nebude Česká 

Změněno na doporučující 
připomínku. 
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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.“, mají povahu spekulací o politicko-ekonomických důsledcích těchto negativních závěrů, 
nedoložených odkazem na příslušné externí zdroje. 
Neadekvátnost navrhovaného „velmi naléhavého“ postupu je zvýrazněna skutečností, že navrhované změny 
trestního zákoníku mají za cíl zejména provést ustanovení mezinárodních dokumentů přijatých již před 
osmi, resp. čtrnácti lety (zejm. rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu a rámcové rozhodnutí 
Rady 2008/919/SVV, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV). Změny trestního zákoníku tohoto 
významu, navíc s potenciálem zasahovat do ústavně zaručených práv a svobod, podle názoru MZV vyžadují 
náležité a důkladné projednání v souladu se všemi standardními legislativními postupy. 
 
Připomínka k důvodové zprávě – k bodu 5 její obecné části: 
MZV navrhuje vysvětlit předložení návrhu zákona ještě před přijetím nové směrnice (EU) o boji proti 
terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Odůvodnění:  
Návrh zákona, resp. potřeba navrhovaných změn, je odůvodňován/a též existencí a obsahem návrhu směrnice 
o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu. V materiálu 
však není uvedeno, v jaké fázi projednávání se tento návrh směrnice nachází, ani vysvětleno, proč jsou 
navrhované změny trestního zákona předkládány již ve fázi projednávání návrhu uvedené směrnice, tj. předtím, 
než bude známo a přijato definitivní znění navrhované směrnice. 
 

Doplněno do důvodové zprávy. 

Připomínka k důvodové zprávě: 
MZV navrhuje doplnit u jednotlivých navrhovaných změn trestního zákoníku informace o obdobné právní 
úpravě v jiných státech, zejména státech EU.  
Odůvodnění:  
Materiál neobsahuje informaci a srovnání s odpovídajícími právními úpravami přijatými k provedení 
příslušných mezinárodněprávních závazků (a doporučení FATF a Moneyval) v jiných státech, zejména státech 
EU. Pouze na str. 8 důvodové zprávy je velmi obecně uvedeno, že „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.“). MZV považuje za nutné tuto 
informaci alespoň v základních rysech u jednotlivých navrhovaných změn trestního zákoníku do materiálu 
doplnit.   
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 

Ke změně zákona o veřejných zakázkách 
 
Návrh ve své části čtvrté novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, který bude s nejvyšší pravděpodobností s účinností od srpna nebo listopadu 2016 zrušen, neboť je 
k platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek Česká republika s ohledem na transpozici evropských 
předpisů v daném čase zavázána. V současné době je návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který 
zákon o veřejných zakázkách nahradí, již vrácen Senátem České republiky Poslanecké sněmovně 
s pozměňovacími návrhy týkajícími se pouze účinnosti nové úpravy. Vzhledem k tomu, že je velmi 
nepravděpodobné, že by nabyl navrhovaný zákon účinnost dříve, než bude novelizovaný zákon o veřejných 
zakázkách zrušen, požadujeme z návrhu novelizaci zákona o veřejných zakázkách, tedy část čtvrtou, vypustit.  
 

Akceptováno. 

Odbor 
kompatibility 

 

 

K implementaci čl. 5 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti 
terorismu: 
Čl. 5 odst. 2 požaduje, aby za vyjmenované trestné činy, pokud jsou spáchány s úmyslem směřujícím k terorismu, 
bylo možné uložit vyšší sazby trestu odnětí svobody, než které se ukládají podle vnitrostátních právních 
předpisů při neexistenci tohoto zvláštního úmyslu, kromě případů, kdy stanovené tresty již představují nejvyšší 
možnou výši trestu ukládanou podle vnitrostátních právních předpisů. 
Např. v případě § 175 trestního zákoníku, trestného činu vydírání, je trestní sazba vydírání s teroristickým 
prvkem (§ 175 odst. 3 písm. b)) nižší než trestní sazba vydírání bez teroristického prvku, způsobí-li jím pachatel 
smrt. 
Požadujeme vysvětlit, případně upravit. 
 

Vysvětleno. 

K § 129a a § 129 trestního zákoníku: 
Není zřejmé, proč je jako znak teroristické a organizované zločinecké skupiny výslovně uvedeno společenství „tří 
trestně odpovědných osob“. Přestože jsou dotčená ustanovení vykázána jako implementační, tento požadavek 
z čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 475/2002 ani z čl. 1 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2008/841 
nevyplývá. Současně podotýkáme, že ponechání výše uvedeného znaku by v důsledku mohlo znamenat, že při 
páchání trestné činnosti ze strany osob mladších 15 let by nemuselo dojít ke splnění předpokladů definice 
teroristické skupiny a tato ustanovení by se neaplikovala. Požadujeme vysvětlit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. 
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K § 356 odst. 1: 
Předmětné ustanovení nelze vykazovat jako implementační v celém rozsahu. Rozšíření skutkové podstaty 
„Podněcování nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“ o hlediska třídy, 
politického přesvědčení, sexuální orientace a pohlavní identity nemá v čl. 1 odst. 1 písm. a) rámcového 
rozhodnutí Rady (2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím 
trestního práva) oporu. Ačkoliv bod 10 odůvodnění rámcového rozhodnutí Rady dává možnost členským státům 
rozšířit působnost vnitrostátních ustanovení například o hledisko společenského postavení nebo politického 
přesvědčení, činí se tak ve vztahu k ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. c) a d) rámcového rozhodnutí Rady, které se 
vztahuje k veřejnému schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování příslušných mezinárodních trestných činů. 
V příslušných částech požadujeme ustanovení nevykazovat jako implementační. 
 

Návrh zákona byl rozdělen na 
dva samostatné materiály, tato 
připomínka se týká 
problematiky nesouvisející 
s financováním a podporou 
terorismu, proto bude řešena 
v samostatném materiálu. 
 

K § 4 a § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob: 
Do výčtů obsažených v § 4 a § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je nutno doplnit též trestný 
čin teroru (§ 312 trestního zákoníku), jak plyne z čl. 7 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 475/2002 ve spojení 
s jeho čl. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

 

Požadujeme doplnit následující novelizační body: 
„X. V § 253 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní 
„(2) Stejně bude potrestán, kdo uvede ve větším rozsahu nebo opakovaně na trh potraviny záměrně porušující 
jiné právní předpisy potravinového práva, aby tím získal prospěch, nebo 
   kdo uvede ve větším rozsahu nebo opakovaně na trh výrobky z révy vinné, které byly podrobeny 
nepřípustným enologickým postupům použitým ve velkém rozsahu, nebo výrobky z révy vinné klamavě 
označené, pokud se týká provenience.“ 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 
X. V ustanovení § 253 se v odstavcích 3 a 4 za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „nebo 2“.“. 
 
Dále požadujeme doplnit tuto skutkovou podstatu do části páté, bodu 2 návrhu – založit trestní odpovědnost 
právnické osoby za trestný čin falšování potravin. 
Odůvodnění: 
Vzhledem ke svému rozsahu je uvedeno v samostatné příloze. 

Návrh zákona byl rozdělen na 
dva samostatné materiály, tato 
připomínka se týká 
problematiky nesouvisející 
s financováním a podporou 
terorismu, proto bude řešena 
v samostatném materiálu. 
 

K § 129a 
Požadujeme vypustit slova „vlastizrady spáchané formou“, neboť by tak pojem teroristické skupiny byl 
omezen pouze na občany ČR. Takové omezení je krajně nežádoucí a neodpovídá reálným bezpečnostním 
hrozbám v ČR. 
 

Změněno na doporučující 
připomínku. 
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K § 356 odst. 1 
Požadujeme, aby bylo zachováno dosavadní znění, které je z hlediska požadavků práva EU dostačující. Pokud 
by to nebylo z nějakého důvodu možné, požadujeme, aby byl pojem „veřejné podněcování k nenávisti“, případně 
celá definice skutkové podstaty, zpřesněn. Nelze vyloučit, že by v některých případech mohlo být za podněcování 
k nenávisti považováno veřejné vystavování tradičních křesťanských symbolů (ozdobené stromečky, zpívání 
koled apod.) nebo vyvěšování symbolů podporujících lidská práva apod. Naopak trestnímu postihu by měla být 
vystavena jakákoliv forma potlačování těchto jevů. Zpřesnění tohoto pojmu rovněž odstraní pochybnosti 
o možném rozporu tohoto ustanovení s Listinou základních práv a svobod. 
 

Návrh zákona byl rozdělen na 
dva samostatné materiály, tato 
připomínka se týká 
problematiky nesouvisející 
s financováním a podporou 
terorismu, proto bude řešena 
v samostatném materiálu. 

K trestnému činu Zjednání výhody … (§ 256) 
Požadujeme označení tohoto trestného činu ve znění sdělení č. o1/c98/2015 Sb. Ministerstva vnitra o opravě 
tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, promítnout i do dalších ustanovení (např. dosavadní 
§ 363 odst. 2, nově navrhované ustanovení § 312b odst. 2). 
 

Akceptováno ve vztahu 
k § 312b, vysvětleno ve vztahu 
k § 363. 

K důvodové zprávě 
Požadujeme aktualizovat přehled dotčených předpisů EU – v důvodové zprávě se uvádí např. návrh směrnice 
z roku 2002 a i další ne zcela aktuální dokumenty - rámcové rozhodnutí Rady jsou z roku 2002 a 2008. 
 

Vysvětleno. 

Ministerstvo 
financí 

 

K návrhu novely TZ bod 6 -  § 129a - Teroristická skupina 
      Požadujeme k legislativní zkratce „teroristický trestný čin“ doplnit i další trestné činy popsané 
v mezinárodních smlouvách, které jako teroristické trestné činy označuje FATF. 
 
Odůvodnění:  
Podle FATF je teroristickým trestným činem čin, který představuje trestný čin, jak je popsán v následujících 
smlouvách: Úmluva o potlačení nezákonných únosů letadel (1970); Úmluva o potlačení nezákonné činnosti 
ohrožující bezpečnost civilního letectví (1971); Úmluva o prevenci a postihu zločinů proti mezinárodně 
chráněným osobám včetně diplomatických představitelů (1973); Mezinárodní úmluva proti braní rukojmích 
(1979); Úmluva o fyzické ochraně jaderného materiálu (1980); Protokol o potlačení nezákonné činnosti na 
mezinárodních civilních letištích doplňující úmluvu o potlačení nezákonné činnosti ohrožující bezpečnost 
civilního letectví (1988); Úmluva o potlačení nezákonné činnosti ohrožující bezpečnost námořní dopravy (2005); 
Protokol o potlačení trestné činnosti ohrožující bezpečnost stálých plošin umístěných na pevninské mělčině 
(2005); Mezinárodní úmluva o potlačení teroristických pumových útoků (1997) a Mezinárodní úmluva 
o potlačení financování terorismu (1999).  
FATF (a podobně i mezinárodní smlouvy pro ČR převážně závazné) je takto označuje bez ohledu na to, zda 
jsou spáchány (resp. zda se podaří prokázat subjektivní stránku) s úmyslem a cílem „teroristického“ 
charakteru podle práva ČR. 
 
 

Změněno na doporučující 
připomínku. 
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K návrhu novely TZ bod 8 - § 311 odst. 1 písm. f) – Teroristický útok  
Požadujeme znění písm. f) nahradit tímto zněním: 
„f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije výbušninu, 
jaderný, chemický nebo biologický materiál či zbraň nebo jiný prostředek způsobilý ohrozit život či zdraví lidí 
nebo způsobit škodu na majetku, anebo provádí v oblasti těchto materiálů, zbraní či prostředků výzkum a vývoj, 
nebo“. 
 
Odůvodnění:  
Vypustit slova „nedovoleně“ a „nedovolený“, jelikož jsou zde vzhledem k úmyslu vyjádřenému v návětí 
irelevantní. Kromě jaderného je nutné také zahrnout biologický a chemický materiál. Vymezení užití těchto 
materiálů pouze jako zbraně či bojového prostředku zakázaných zákonem nebo mezinárodní smlouvou je příliš 
úzké a nereflektuje možnost jejich použití i nevojenským způsobem v kombinaci s běžně dostupnými civilními 
zařízeními či prostředky. 
 

Dohodnut kompromisní text. 

K návrhu novely TZ bod 11- § 312c - Financování terorismu 
      Požadujeme rozšířit skutkovou podstatu v souladu s požadavkem FATF z revize „doporučení“ v r. 2015, 
konkrétně o postih materiální podpory osob, které cestují do jiného státu v úmyslu zapojit se do teroristické 
činnosti nebo absolvovat přípravu za účelem páchání teroristických činů. Navrhujeme např. toto znění:  
„(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně podporuje jinou osobu nebo osoby 
k vycestování do jiného státu za účelem spáchání teroristického trestného činu, účasti na činnosti teroristické 
skupiny nebo za účelem výcviku nebo jiné přípravy k páchání teroristického činu, anebo za takovým účelem 
shromažďuje finanční prostředky nebo jiné věci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, 
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.“. 
Následně pak by bylo nutno přečíslovat navazující odstavec. 
 
Odůvodnění:  
Revidovaná interpretační poznámka k doporučení č. 5 FATF uvádí: „Terrorist Financing includes financing the 
travel of individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the 
perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist 
training.“. Bez odpovídající skutkové podstaty trestního činu v našem trestním zákoně budeme opět 
v nesouladu…. 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. 
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Bezpečnostní 
informační služba 

 

K části první, bodům 4 až 6 (§ 128a, 129 a 129a) 
Definice organizované skupiny, organizované zločinecké skupiny a teroristické skupiny podle nově 
navrhovaných ustanovení § 128, 129 a 129a počítá s účastí nejméně tří trestně odpovědných osob.  
Podmínka trestní odpovědnosti u dalších členů skupiny není podle našeho názoru pro škodlivost účasti pachatele 
na takovéto skupině podstatná.  Dodáváme, že ani současná definice organizované zločinecké skupiny takovouto 
podmínku neobsahuje, neobsahovaly ji ani návrhy Ministerstva spravedlnosti, které byly rozesílány 
v reakci na závěry jednání Bezpečnostní rady státu, resp. na úkoly předsedy vlády.  
Nutnost prokázat tuto trestní odpovědnost u dalších členů skupiny v mnoha případech způsobí praktickou 
neaplikovatelnost navazujících ustanovení trestního zákoníku, zejm. § 312a - Účast na teroristické skupině. Je 
třeba počítat s tím, že teroristická skupina nebude složena z českých občanů a nebude působit na území České 
republiky. Lze spíše předpokládat, že členové této skupiny se budou nacházet v zahraničí, a to 
i v tzv. zhroucených zemích, v zemích ve válečném stavu apod., odkud budou tito jednotliví členové vysíláni 
k provedení teroristického útoku. Za takové situace bude prokázání trestní odpovědnosti alespoň u tří členů 
skupiny prakticky nemožné. Navrhované definice by tak zřejmě ztížila i trestání tzv. navrátilců, což by 
směřovalo proti jednomu z důvodů navržené novely.  

Vysvětleno. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodům 4 až 6 – k § 128a, 129 a 129a:  
Z předmětných ustanovení požadujeme vypustit slova „trestně odpovědných“. Dle návrhu by mohlo docházet 
k situacím, kdy všichni pachatelé páchající trestné činy ve skupině by nebyli starší 15 let, a z toho důvodu by 
nesplňovali definici organizované skupiny, organizované zločinecké skupiny nebo teroristické skupiny, ačkoli by 
jinak ostatní předpoklady byly naplněny. Dovolujeme si připomenout, že zejména teroristických útoků se 
dopouští i děti ve věku méně než 15 let, které jsou k tomu vycvičeny teroristickými a zločineckými 
skupinami. Podmínku trestně odpovědných osob nevyžadují ani předpisy Evropské unie. Rozhodnutí R 45/1986 
se ve světle páchání trestných činů v dnešní době jeví překonané. 
 

Změněno na doporučující 
připomínku. 

K čl. I bodu 6 – k § 129a: 
Má-li novela za cíl vyloučit pochyby mezinárodního společenství o splnění kriminalizačních závazků ze strany 
České republiky, je nutno přehodnotit vložení fráze o dělbě činností mezi jednotlivými členy, o plánovitosti 
a koordinovanosti. Definice teroristické skupiny podle čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV totiž 
sice vyžaduje „strukturovanou skupinu“, ale tu definuje jen jako skupinu, „která není nahodile vytvořena za 
účelem bezprostředního spáchání trestného činu, její členové nemusejí mít formálně vymezené úlohy, není 
nezbytná kontinuita členství ani rozvinutá struktura“. Oproti tomu nelze jednoznačně říci, že v návrhu uvedené 
požadavky „dělba činností mezi jednotlivé členy“ a „plánovitost a koordinovanost“, nebude možné vyložit 
právě jako „formálně vymezené úlohy“ a „rozvinutou strukturu“. 
Navrhujeme problematické části vypustit nebo formulovat jinak. Případně lze odstupňovat kvalifikované 
skutkové podstaty podle § 312a, a to uvedením spáchání jako člen teroristické skupiny, která naplňuje znaky 
„organizované skupiny“ (což již nebude automatické) v odst. 2 písm. b) a jako vedoucí činitel nebo představitel 
teroristické skupiny v odst. 3 písm. a), a obdobně jako člen a vedoucí činitel nebo představitel teroristické 
skupiny, která naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny. 

Změněno na doporučující 
připomínku. 
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K čl. I bodům 11 a 40 až 43 – k § 312b a 363: 
Použití agenta má vysoký potenciál právě v oblasti terorismu, pokud k tomu ovšem bude mít vhodné nástroje. 
Současnou ani navrženou úpravu beztrestnosti agenta za takový nástroj nelze považovat, neboť obsahuje 
velké množství právních mezer a nepostihuje celou realitu působení agenta. Navrhovanou speciální úpravu 
§ 312b považujeme za chybnou. Tříštění úpravy použití agenta nepřináší žádná pozitiva, naopak značně 
zvyšuje možnost záměny jednotlivých institutů a zejména pak v praxi je způsobilé přinášet chyby. Tento názor 
sdílíme s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kde jsme tuto otázku konzultovali.  
Útvar speciálních činností SKPV, jako jediný útvar Policie České republiky pověřený prováděním operativně 
pátracího prostředku „použití agenta“ ve smyslu ustanovení § 158e trestního řádu, může dlouhodobě hodnotit 
právní úpravu beztrestnosti agenta. Beztrestnost agenta je jedním z klíčových prvků jeho působení, neboť dává 
policistům působícím jako agenti právní jistotu, že nebudou za svou služební činnost právně postižitelní. Při 
navrhování níže uvedeného znění ustanovení, a to zejména ve variantě I. vycházíme z právního názoru, že použití 
agenta je sice „vysoce invazivní“ operativně pátrací prostředek, ale tato „invazivnost“ je vyvážena přísným 
povolovacím mechanismem a důslednou kontrolou. Je také potřeba vzít v úvahu zájem společnosti na odhalení 
nejzávažnějších trestných činů, k jejichž odhalování a objasňování je agent využíván. Státní zástupce je povinen 
nejpozději jednou za tři měsíce posoudit, zda trvají důvody pro použití agenta a tím zároveň posoudit jeho 
dosavadní činnost. V praxi je běžné, že státní zástupci takovou kontrolu provádějí daleko častěji a vyžadují nejen 
zprávy o činnosti agenta, ale i další dokumenty související s jeho působením. Působení agenta je také 
kontrolováno jeho terénními řídícími pracovníky a jeho nadřízenými, kterým pravidelně dokládá svou činnost 
a konzultuje s nimi další postup. Agent je při své činnosti, kromě jiného, povinen dodržovat zásadu stanovenou 
v ustanovení § 158e odst. 6 trestního řádu, tedy musí při své činnosti volit jen takové prostředky, aby do práv 
třetích osob zasahoval jen v míře nezbytně nutné. Toto ustanovení jasně vymezuje hranice excesu při 
působení agenta. Exces v jednání agenta je jednáním mimo právní rámec působení agenta a na takové jednání by 
se pak beztrestnost jistě nevztahovala. Na základě výše uvedeného lze říci, že použití agenta je důsledně 
kontrolovaný institut trestního řádu, který garantuje vysokou míru právní jistoty pro ty, vůči nimž je 
využit (ve smyslu garance zákonnosti postupu). Je tedy poměrně logické, že obdobná míra právní jistoty by 
měla být poskytnuta policistovi (příslušníkovi GIBS), který činnost agenta vykonává. Nutit policistu, aby při 
odhalování nejzávažnější trestné činnosti spoléhal na takové právní instituty, jako je „krajní nouze“, nebo 
„přípustné riziko“ je, podle našeho názoru v rozporu se zájmem společnosti na potírání trestné činnosti 
i v rozporu s požadavky na bezpečnost agenta. Nízká míra právní jistoty agenta může v konečném důsledku vést 
k tomu, že některé skutky nebudou odhaleny. Ke zvýšení právní jistoty příslušníků plnících úlohu agentů 
navrhujeme dvě varianty úpravy beztrestnosti agenta s tím, že Policie České republiky preferuje variantu I: 
 
Varianta I: 

„§ 32a 
Beztrestnost agenta 

 
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“) není trestný pro trestné 

Dohodnut kompromisní text. 
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činy spáchané ve stádiu pokusu nebo přípravy s cílem odhalit jejich pachatele nebo pachatele jiného trestného 
činu. 
 
(2) Agent není trestný pro trestné činy uvedené v části druhé hlavě II až XII tohoto zákona, jestliže se jich dopustí 
s cílem odhalit jejich pachatele nebo pachatele jiného trestného činu. 
 
(3) Beztrestným se nestává agent, který spáchání trestného činu zosnoval nebo působil jako vedoucí činitel nebo 
představitel organizované zločinecké skupiny, organizované skupiny nebo teroristické skupiny. Beztrestným není 
agent pro trestné činy znásilnění (§ 185), sexuálního nátlaku (§ 186), pohlavního zneužití (§ 187), svádění 
k pohlavnímu styku (§ 202).“ 
 
Tato varianta vychází z právní úvahy, že fakt, že policista působící jako agent je okolností vylučující 
protiprávnost jeho jednání, a to v podstatě proto, že jedná v zájmu společnosti právem aprobovaným 
způsobem. Z této úvahy pak vychází konstrukce ustanovení. Maje na paměti cíle, které agent plní a způsob 
a intenzitu kontroly, která je nad jeho činností vykonávána, domníváme se, že agent by neměl být trestný za 
žádný trestný čin ve vývojovém stádiu (příprava/pokus) pokud jsou spáchány s cílem odhalit jejich pachatele 
nebo pachatele jiného trestného činu. S ohledem na text odstavce 2 našeho návrhu toto ustanovení míří především 
na hlavu první druhé části trestního zákoníku, protože dokonání skutků, tam uvedených, nelze ospravedlnit 
žádným zájmem společnosti. Druhý odstavec této varianty vychází z myšlenky, že agent by měl být pro své 
jednání v rámci povolené činnosti spíše beztrestný než trestný (viz odstavec 3), nastavuje tedy velmi širokou 
míru beztrestnosti, a to tak, aby úprava obstála i v dlouhodobé perspektivě, tedy při přidávání a odebírání 
skutkových podstat. Stěžejní myšlenka opět leží ve skutečnosti, že zájem společnosti je na úspěšném působení 
agenta. Připomínáme, že je povinen postupovat tak, aby nezpůsobil újmu větší než nezbytně nutnou. Třetí 
odstavec reaguje na skutečnost, že agent nemůže být organizátorem ani čelným představitelem zločineckých 
skupin, již proto, že by takové jednání bylo popřením jeho cílů a není tedy důvod pro to, aby byl pro takové 
jednání beztrestný. Ve druhé větě následuje výčet ustanovení, kde převažuje zájem společnosti na ochraně 
tohoto zájmu nad zájmem na úspěšném působení agenta. 
 
Varianta II: 

"§ 129b (§ 32a) 
Beztrestnost agenta 

 
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), který se účastní činnosti 
organizované skupiny (§128a), organizované zločinecké skupiny (§129) a teroristické skupiny (§ 129a) nebo 
organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není trestný pro trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině podle § 361 odst. 1, 2 a pro trestný čin účasti na teroristické skupině podle § 312a, jestliže se takového 
činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti nebo jejímu spáchání předejít. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAHFFF5H)



10 
 

(2) Agent s cílem odhalit pachatele trestného činu nebo jeho spáchání předejít nebo agent, který se účastní 
činnosti organizované zločinecké skupiny nebo jako člen organizované skupiny nebo jako člen teroristické 
skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy rvačky (§ 158), obchodování 
s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), loupeže (§ 173), omezování svobody vyznání (§ 176), 
porušování domovní svobody (§ 178), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), 
šíření pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě 
pornografie (§ 193), krádeže (§ 205), zpronevěry (§ 206), neoprávněného užívání cizí věci (§ 207), 
neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 208), podvodu (§ 209), pojistného 
podvodu (§ 210), úvěrového podvodu (§ 211), dotačního podvodu (§ 212), provozování nepoctivých her 
a sázek (§ 213), podílnictví (§ 214), legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním řízení 
(§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), padělání a pozměnění peněz (§ 233), 
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udávání padělaných 
a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), 
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240), neodvedení daně, pojistného na sociální 
zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení 
zboží (§ 244), padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících 
splnění poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství 
(§ 247), neoprávněného podnikání (§ 251), neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252), 
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání 
veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258), porušení předpisů o oběhu 
zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), 
porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu 
s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení 
a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně 
zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267), nedovoleného ozbrojování (§ 279), vývoje, výroby 
a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce 
nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu 
(§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), 
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících 
omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné 
a psychotropní látky a jedu (§ 286), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání 
s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), financování terorismu (§ 312c), 
podpory a propagace terorismu (§ 312 d), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e), zneužití 
pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 
odst. 2, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340), napomáhání k neoprávněnému 
pobytu na území republiky (§ 341), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 246), padělání 
a pozměnění veřejné listiny (§ 348), nebezpečného vyhrožování (§ 353), hanobení národa, rasy, etnické nebo 
jiné skupiny (§ 355), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
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(§ 356), výtržnictví (§ 358), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané 
členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo spáchané ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny. 
 
(3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou skupinu, organizovanou skupinu nebo 
teroristickou skupinu založil nebo zosnoval nebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem takové 
skupiny.“ 
 
Tato varianta je spojením současného ustanovení § 363 a navrženého § 312b tak, aby nedošlo ke štěpení úpravy 
použití agenta. Domníváme se, že úprava beztrestnosti agenta by měla zůstat konzistentní a navíc by bylo 
vhodné, aby se oprostila od spojení se specifickými hlavami trestního zákoníku. Proto navrhujeme přesun 
ustanovení buď do ustanovení § 32a jako okolnost vylučující protiprávnost, nebo do ustanovení § 129b, v druhém 
případě by zůstala vazba na definice „zločineckých“ skupin. Odstavec první této varianty je skloubením prvních 
odstavců výše uvedených ustanovení (§ 363 a 312b). Spojuje jejich znění tak, aby zůstal zachován smysl 
a zároveň bylo možné je uvést v jednom ustanovení. Druhý odstavec vychází ze současné úpravy a taxativně 
uvádí trestné činy, pro které je agent beztrestný. Rozdíl proti současné úpravě je v obsahu výčtu, který se 
navrhuje rozšířit tak, aby byly vyplněny mezery, které v současné době zjevně obsahuje. Další významnou 
změnou je včlenění textu „s cílem odhalit pachatele trestného činu nebo jeho spáchání předejít nebo“, který 
umožňuje využít tento odstavec i na jiné jednání než jednání svázané se zločineckými skupinami. Třetí 
odstavec je jako v předchozí variantě výjimka z výjimky a říká, v jakých případech by agent měl být beztrestný 
a ve skutečnosti trestným zůstává. 
 
K čl. I bodu 11 – k § 312c: 
V odst. 1 se objevuje formulace „sám nebo prostřednictvím jiného“. S navrhovanou úpravou, jež přinese 
zbytečné komplikace, nesouhlasíme a požadujeme ji užívat jen tam, kde se tomu nelze vyhnout 
(tj. u korupčních trestných činů v § 332 a 333). 
 

Změněno na doporučující 
připomínku. 

K čl. I bodu 11 - § 312d: 
Dle našeho názoru nelze schvalování a podněcování považovat za typově stejně závažné jednání, koneckonců 
současná úprava v § 364 a 365 u těchto jednání stanoví rozdílnou trestní sazbu (až na 1 rok/až na 2 léta). Proto 
zpochybňujeme sjednocení trestní sazby v návrhu. 
 

Vysvětleno. 

K čl. I bodu 11 - § 312d: 
Ustanovení třetí aliney v odst. 1 vychází ze současného § 365 odst. 2, nicméně krom zmíněného rozdílu, že se 
bude postihovat i motivace ke spáchání činu, navrhuje se i další rozdíl, který důvodová zpráva nezmiňuje. 
Aktuální znění ustanovení § 365 odst. 2 neobsahuje slova „sám nebo prostřednictvím jiného“. Po odlišné řešení 
v § 312d neshledáváme důvod, a proto podobě jako v připomínce k § 312c požadujeme používat tento znak jen 
tam, kde se tomu již nelze vyhnout (tj. u korupčních trestných činů v § 332 a 333). 

Změněno na doporučující 
připomínku. 
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K čl. I bodu 11 - § 312d: 
Do odst. 3 písm. a) navrhujeme doplnění trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b), neboť i ten lze podle 
důvodové zprávy (str. 16) spáchat prostřednictvím internetu. 
 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 11 - § 312d: 
V odst. 2 písm. d) dochází dle našeho názoru k nepřesnému převzetí závazku z čl. 4 Protokolu k Úmluvě 
o prevenci terorismu. Podle něj se má kriminalizovat cestování za účelem terorismu do jiného státu, než je stát 
obvyklého pobytu nebo státní příslušnosti pachatele-cestovatele, přičemž odst. 2 téhož zavazuje v podstatě pouze 
k trestání vlastních občanů nebo k postihu vycestování z vlastního území. Vzhledem k § 7 odst. 1 je tak návrh 
příliš široký i úzký zároveň. Mělo by se uvážit, co se má trestat. Chceme totiž trestat nejen české teroristy 
sužující jiné země, nebo také cizí státní příslušníky, kteří jedou páchat teroristické útoky do třetí země? 
V takovém případě pak chybí varianta cizích státních příslušníků jedoucích do České republiky (tomu 
nevyhovuje tvrzení věty třetí druhého odstavce na str. 17 důvodové zprávy, že „jiným státem se rozumí jakýkoli 
stát odlišný od České republiky“.) 
 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 36 – k § 356 odst. 1: 
V § 356 se nově uvádí kategorie zákonem chráněných menšin (v oblasti sexuální orientace a identity pohlaví). 
Díky tomu ovšem z ustanovení vypadlo původní obecné označení jiné skupiny, což považujeme za 
nepraktické, neboť podněcování nenávisti nebo násilí může nastat vůči jakékoli předem neurčitelné skupině 
(například osoby s vysokoškolským vzděláním apod.) a sám fakt, že gestor výčet rozšiřuje, poskytuje nejlepší 
důkaz toho, že nelze spoléhat na to, že výčet může zůstat jako taxativní. Požadujeme proto, aby v textu byla 
zachována demonstrativnost výčtu odkazem na jinou skupinu 
 

Návrh zákona byl rozdělen na 
dva samostatné materiály, tato 
připomínka se týká 
problematiky nesouvisející 
s financováním a podporou 
terorismu, proto bude řešena 
v samostatném materiálu. 

K čl. I bodu 36 – k § 356 odst. 1: 
Požadujeme doplnit do důvodové zprávy rozlišovací kritéria pro trestný čin podle § 356 spáchaný podněcováním 
k násilí vůči skupině osob a pro návod k trestnému činu podle § 352 násilí proti skupině obyvatelů nebo proti 
jednotlivci. Máme za to, že skutkové podstaty se mohou překrývat a trestní sazby těchto činů se liší. 

Návrh zákona byl rozdělen na 
dva samostatné materiály, tato 
připomínka se týká 
problematiky nesouvisející 
s financováním a podporou 
terorismu, proto bude řešena 
v samostatném materiálu. 
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Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 

V obecné části důvodové zprávy bod 8. se první věta „předložený návrh v této oblasti stávající úpravu 
nikterak nemění, dopady na problematiku ochrany soukromí a osobních údajů se nepředpokládají“ zrušuje 
a nahrazuje textem novým, odpovídajícím skutečnosti, že součástí předlohy je i novelizační bod 36.  
 
Odůvodnění: 
Tvrzení o posouzení dopadů do problematiky ochrany soukromí a osobních údajů je věcně nesprávné. Skutková 
podstata trestného činu podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 
a svobod nově definovaná v § 356 odst. 1 dopadne společně s trestní represí na ochranu údajů, které jsou 
v aktuálním evropském modelu ochrany osobních údajů označovány jako citlivé; týká se to jakékoli nakládání 
s takovými osobními údaji, a to bez ohledu na jejich věcnou správnost. Od současného znění se znění nově 
navrhované liší tím, že trestně právní ochrana je výslovně poskytnuta i jednotlivci a že je rozšířen a i jinak 
zpřesněn výčet citlivých osobních údajů, které jsou před nakládáním v rámci účelů definovaných samotným 
označením skutkové podstaty trestného činu chráněny. 
 

Návrh zákona byl rozdělen na 
dva samostatné materiály, tato 
připomínka se týká 
problematiky nesouvisející 
s financováním a podporou 
terorismu, proto bude řešena 
v samostatném materiálu. 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAHFFF5H)


	IX.



