
ZÁKON 

 

ze dne .............2016, 

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Změna trestního řádu 

Čl. I 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., 

zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., 

zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., 

zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., 

zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., 

zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., 

zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 

257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 

239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 

112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 

č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 

345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., 

zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., 

zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., 

zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 

Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 

Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 

Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 

273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 

141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. …../2016 Sb.  se mění 

takto: 
 

1. V § 159c odst. 1  se za slovo „podezřelý“ vkládají slova „poskytl nebo“ 

 

2. V § 159c odst. 2 se za slova „jiný prospěch“ vkládají slova „poskytnul nebo“ 
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Čl. II  

ÚČINNOST 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po 

jeho vyhlášení. 

 

 

 

Důvodová zpráva 
 

1. Důvod předložení a cíle 

Předložená novela trestního řádu si klade za cíl zvýšit motivaci subjektů k oznamování případů 

pasivní korupce. Podle současné úpravy jsou případy pasivní i aktivní korupce trestné. Nedávno 

přijatou novelou trestního řádu bylo do trestního řádu nově vložen § 159c  „Zvláštní ustanovení o 

dočasném odložení trestního stíhání“, který je před možným trestním stíháním vstřícný pro toho, 

kdo přislíbí úplatek pouze proto, že o něj byl druhou osobou požádán. Nikoli však už u osob, které 

při požádání o úplatek druhou osobou byly v časovém presu a úplatek poskytly a bezprostředně 

poté učinily o tomto oznámení. A i takové případy existují a v běžném životě jich není málo. O 

těchto trestných činech se tak orgány činné v trestním řízení vůbec nedozví a korupční trestná 

činnost tím zůstává nepotrestána. 

 

2. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který platil do konce roku 2009, 

obsahoval v § 163 zvláštní ustanovení o účinné lítosti pro trestné činy podplácení (§ 161 zákona) a 

nepřímého úplatkářství (§ 162 zákona). Toto ustanovení bylo v novém trestním zákoníku, který 

vstoupil v účinnost k 1. lednu 2010, zrušeno. Prakticky bezprostředně po nabytí účinnosti trestního 

zákoníku se však objevily názory, podle nichž by se zvláštní případ účinné lítosti, jaký 

představovalo ustanovení § 163 zákona č. 140/1961 Sb., měl do trestního zákoníku vrátit. Tyto 

názory byly vedeny zejména tím, že by takové ustanovení mohlo plnit významnou roli v souvislosti 

s objasňováním korupce a že osoby, které byly osloveny s nabídkou, aby poskytly úplatek osobě 

obstarávající věci obecného zájmu (či působící dokonce v postavení úřední osoby), by měly mít 

zajištěnu vyšší úroveň ochrany a tím by měly být motivovány k oznamování těchto případů.  

Důvody jsou shrnuty v materiálu Ministerstva vnitra „Analýza institutu účinné lítosti v korupčních 

kauzách“, kde se (mimo jiné) uvádí: „Vypuštění tohoto institutu bylo zapříčiněno zejména tím, že 

tento koncept je v zemích západní Evropy zcela neznámý, a při hodnoceních, která České republika 

podstupovala například v rámci Rady Evropy, vzbuzovalo toto ustanovení v hodnotitelích údiv 

a nedůvěru v jeho správnou aplikaci. Dalším důvodem byla skutečnost, že mezinárodní úmluvy, 

které v oblasti potírání korupce Česká republika ratifikovala, s tímto institutem nepočítají a neznají 

ho. Naopak běžně využívaným způsobem řešení úlev pro oznamovatele korupční kauzy, který je 

zároveň spolupachatelem, je využití tzv. prokurátorského uvážení.“  

Zastánci převzetí institutu účinné lítosti ve věcech úplatkářství vesměs uvádějí, že ustanovení § 163 

dřívějšího trestního zákona mělo významnou roli zejména v souvislosti s objasňováním korupce a s 

možností, aby osoby, které byly osloveny s nabídkou, aby poskytly úplatek osobě obstarávající věci 

obecného zájmu (či působící dokonce v postavení úřední osoby), byly na rozdíl od současnosti 

iniciovány k oznamování těchto případů.
1
 Ačkoliv za motivaci k oznamování korupčních trestných 

                                                        
1  Pavel Vantuch: Úplatkářství a účinná lítost v trestním zákoníku, [Bulletin advokacie 4/2012, s. 17] 
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