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VII. 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 
 

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

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 
Ustanovení 

(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

Čl. I bod 1 (§ 7 
odst. 1) 

Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení 
a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), padělání 
a pozměnění peněz (§ 233), udávání padělaných 
a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského 
náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), rozvracení 
republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), 
účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu 
(§ 312c), podpory a propagace terorismu (§ 312d), 
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e), sabotáže 
(§ 314), vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci 
(§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání 
a pozměnění veřejné listiny (§ 348), genocidia (§ 400), útoku 
proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí 
(§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného 
bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), 
válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), 
plenění v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití 
mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití 
vlajky a příměří (§ 416) a ublížení parlamentáři (§ 417) 
i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní 
příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na 
území České republiky povolen trvalý pobyt. 

 

 

 

 

 

32002F0475 Článek 9 
odst. 1 písm. 
e) 

1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení 
soudní příslušnosti svých soudů pro trestné činy uvedené 
v článcích 1 až 4, je-li 

a) trestný čin zcela nebo zčásti spáchán na jeho území. 
Každý členský stát může rozšířit soudní příslušnost svých 
soudů, je-li trestný čin spáchán na území některého 
členského státu; 

b) trestný čin spáchán na palubě lodi plující pod jeho 
vlajkou nebo letadla registrovaného v uvedeném členském 
státě; 

c) pachatel státním příslušníkem uvedeného členského státu 
nebo má v tomto státě bydliště; 

d) trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené 
na jeho území; 

e) trestný čin spáchán proti jeho institucím nebo obyvatelům 
nebo proti orgánu Evropské unie či instituce zřízené podle 
Smlouvy o založení Evropského společenství nebo Smlouvy 
o Evropské unii, jejichž sídlo je na území dotyčného 
členského státu. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

Čl. I bod 5 
(§ 129) 

Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně 
tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, 
s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na 
soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. 

32008F0841 Článek 1 
odst. 1 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí 

1) „zločinným spolčením“ organizovaná skupina více než 
dvou osob existující po delší dobu, které jedná ve shodě 
s cílem páchat trestné činy, za které lze uložit trest odnětí 
svobody nebo opatření omezující osobní svobodu s horní 
hranicí sazby nejméně čtyři roky nebo vyšší trest, za účelem 
získání, přímo či nepřímo, finanční výhody nebo jiné 
hmotné výhody; 

 

 

 

 

 

Čl. I bod 6 
(§ 129a) 

Teroristická skupina je 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 
zaměřené na páchání trestného činu vlastizrady spáchané 
formou teroristického útoku nebo teroru (§ 309), trestného 
činu teroristického útoku (§ 311) nebo trestného činu teroru 
(§ 312) (dále jen „teroristický trestný čin“). Ustanovení tohoto 
zákona a jiných zákonů o organizované skupině se obdobně 
použijí na teroristickou skupinu, která naplňuje znaky 
organizované skupiny. Ustanovení tohoto zákona a jiných 
zákonů o organizované zločinecké skupině se obdobně použijí 
na teroristickou skupinu, která naplňuje znaky organizované 
zločinecké skupiny; ustanovení § 361 se nepoužije. 

 

 

 

 

 

32002F0475 Článek 2 
odst. 1 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se „teroristickou 
skupinou“ rozumí: strukturované sdružení více než dvou 
osob existující po delší dobu, které jedná ve shodě s cílem 
páchat teroristické trestné činy. „Strukturovanou skupinou“ 
se 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. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

Čl. I bod 7 
[§ 175 odst. 3 
písm. b)] 

Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel 
potrestán, 

a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit 
spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu 
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e). 

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 

32008F0919 Článek 1 
odst. 2 písm. 
e) 

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zařazení 
těchto úmyslných činů mezi trestné činy spojené 
s teroristickými činnostmi: 

a) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného 
činu; 

b) nábor teroristů; 

c) výcvik teroristů; 

d) krádež s přitěžujícími okolnostmi s cílem spáchat některý 
z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1; 

e) vydírání s cílem spáchat některý z trestných činů 
uvedených v čl. 1 odst. 1; 

f) padělání veřejných listin s cílem spáchat některý 
z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h) a čl. 
2 odst. 2 písm. b). 

 

 

Čl. I bod 7 
[§ 205 odst. 5 
písm. b)] 

Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

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

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit 
spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu 
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e). 

32008F0919 Článek 1 
odst. 2 písm. 
d) 

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zařazení 
těchto úmyslných činů mezi trestné činy spojené 
s teroristickými činnostmi: 

a) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného 
činu; 

b) nábor teroristů; 

c) výcvik teroristů; 

d) krádež s přitěžujícími okolnostmi s cílem spáchat některý 
z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1; 

e) vydírání s cílem spáchat některý z trestných činů 
uvedených v čl. 1 odst. 1; 

f) padělání veřejných listin s cílem spáchat některý 
z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h) 
a čl. 2 odst. 2 písm. b). 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

Čl. I bod 11 
(§ 312a) 

(1) Kdo založí teroristickou skupinu nebo kdo se činnosti 
teroristické skupiny účastní, bude potrestán odnětím svobody 
na tři až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle 
tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1  

a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, 
nebo 

b) jako zakladatel nebo člen teroristické skupiny, která 
naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny. 

(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě 
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, 
která naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny, nebo 

b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

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

32002F0475 Článek 2 
odst. 2 

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění 
trestnosti těchto úmyslných jednání: 

a) vedení teroristické skupiny; 

b) účast na činnosti teroristické skupiny, včetně dodávání 
informací nebo materiálních zdrojů, financování činnosti 
jakýmkoli způsobem s vědomím, že uvedená účast 
napomáhá trestné činnosti teroristické skupiny. 

 

Čl. I bod 11 
(§ 312d) 

(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického 
trestného činu, 

kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo 
veřejně vychvaluje jeho pachatele, nebo  

kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání 
teroristického trestného činu poskytne nebo slíbí odměnu nebo 
odškodnění pachateli nebo osobě jemu blízké nebo na takovou 
odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku, 

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

(2) Stejně bude potrestán,  

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

32008F0919 Článek 1 
odst. 2 písm. 
a), b) a c) 

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zařazení 
těchto úmyslných činů mezi trestné činy spojené 
s teroristickými činnostmi: 

a) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného 
činu; 

b) nábor teroristů; 

c) výcvik teroristů; 

d) krádež s přitěžujícími okolnostmi s cílem spáchat některý 
z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1; 

e) vydírání s cílem spáchat některý z trestných činů 
uvedených v čl. 1 odst. 1; 

f) padělání veřejných listin s cílem spáchat některý 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

jiného,  

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

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

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

 (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle 
tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel 
potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, 
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 
jiným obdobně účinným způsobem, 

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen 
organizované skupiny, 

c) spáchá-li uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení 
státu nebo za válečného stavu, nebo 

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

z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h) 
a čl. 2 odst. 2 písm. b). 

Čl. I bod 11 
(§ 312e) 

(1) Kdo vyhrožuje spácháním teroristického trestného činu, 
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, 
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle 
tohoto trestu propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

a) jako člen organizované skupiny, 

32002F0475 Článek 1 
odst. 1 písm. 
i) 

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby byla za 
teroristické trestné činy považována úmyslná jednání 
uvedená níže v písmenech a) až i), vymezená ve 
vnitrostátních právních předpisech jako trestné činy, které 
mohou vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně 
poškodit zemi nebo 

- mezinárodní organizaci, byla-li spáchána s cílem 

- závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, nebo 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, 

c) se zbraní, nebo 

d) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

- protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, 
aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela, 
nebo 

- závažným způsobem destabilizovat či zničit základní 
politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země 
nebo mezinárodní organizace: 

a) útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti; 

b) útoky ohrožující tělesnou integritu člověka; 

c) únos nebo braní rukojmí; 

d) způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných 
zařízení, dopravního systému, infrastruktury, včetně 
informačního systému, pevné plošiny na kontinentálním 
šelfu, veřejného místa nebo soukromého majetku, které 
může ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné 
hospodářské ztráty; 

e) zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostředků veřejné 
či nákladní dopravy; 

f) výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití 
zbraní, výbušnin nebo zbraní jaderných, biologických nebo 
chemických, jakož i výzkum a vývoj biologických 
a chemických zbraní; 

g) vypouštění nebezpečných látek, zakládání požárů, 
vyvolání povodní nebo zavinění výbuchů, jejichž důsledkem 
je ohrožení lidských životů; 

h) narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie 
nebo jiného základního přírodního zdroje, jehož důsledkem 
je ohrožení lidských životů; 

i) výhrůžky spácháním některého jednání uvedeného 
v písmenech a) až h). 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

Čl. I bod 33 
[§ 348 odst. 3 
písm. b)] 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované 
skupiny působící ve více státech, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit 
spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na 
teroristické skupině (§ 312a), podpory a propagace terorismu 
podle § 312d odst. 2 písm. d) nebo vyhrožování teroristickým 
trestným činem (§ 312e), 

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch 
velkého rozsahu. 

32008F0919 Článek 1 
odst. 2 písm. 
f) 

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zařazení 
těchto úmyslných činů mezi trestné činy spojené 
s teroristickými činnostmi: 

a) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného 
činu; 

b) nábor teroristů; 

c) výcvik teroristů; 

d) krádež s přitěžujícími okolnostmi s cílem spáchat některý 
z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1; 

e) vydírání s cílem spáchat některý z trestných činů 
uvedených v čl. 1 odst. 1; 

f) padělání veřejných listin s cílem spáchat některý 
z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h) 
a čl. 2 odst. 2 písm. b). 

 

Čl. I bod 36 
(§ 356 odst. 1) 

Kdo veřejně podněcuje k nenávisti nebo násilí vůči skupině 
osob nebo jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domnělou 
rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, 
politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, 
vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez 
vyznání nebo k omezování jejich práv a svobod, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

32008F0913 Článek 1 
odst. 1 
písm. a) 

Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, 
aby níže uvedené úmyslné jednání bylo trestné: 

a) veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti namířené 
proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny 
vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, 
původu nebo národnostního či etnického původu; 

 

Čl. V 
Varianta I 
(§ 4 odst. 1) 

Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu 
mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 
trestního zákoníku), padělání a pozměnění peněz (§ 233 
trestního zákoníku), udávání padělaných a pozměněných 
peněz (§ 235 trestního zákoníku), výroby a držení 
padělatelského náčiní (§ 236 trestního zákoníku), neoprávněné 
výroby peněz (§ 237 trestního zákoníku), rozvracení republiky 
(§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 
trestního zákoníku), účasti na teroristické skupině (§ 312a 
trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312c trestního 
zákoníku), podpory a propagace terorismu (§ 312d trestního 
zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e 
trestního zákoníku), teroru (§ 312 trestního zákoníku), 
sabotáže (§ 314 trestního zákoníku), vyzvědačství (§ 316 

32002F0475 Článek 9 
odst. 1 až 3 

1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení 
soudní příslušnosti svých soudů pro trestné činy uvedené 
v článcích 1 až 4, je-li 

a) trestný čin zcela nebo zčásti spáchán na jeho území. 
Každý členský stát může rozšířit soudní příslušnost svých 
soudů, je-li trestný čin spáchán na území některého 
členského státu; 

b) trestný čin spáchán na palubě lodi plující pod jeho 
vlajkou nebo letadla registrovaného v uvedeném členském 
státě; 

c) pachatel státním příslušníkem uvedeného členského státu 
nebo má v tomto státě bydliště; 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

trestního zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 
trestního zákoníku), násilí proti úřední osobě (§ 325 trestního 
zákoníku), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348 
trestního zákoníku), genocidia (§ 400 trestního zákoníku), 
útoku proti lidskosti (§ 401 trestního zákoníku), apartheidu 
a diskriminace skupiny lidí (§ 402 trestního zákoníku), 
přípravy útočné války (§ 406 trestního zákoníku), válečné 
krutosti (§ 412 trestního zákoníku), perzekuce obyvatelstva 
(§ 413 trestního zákoníku), plenění v prostoru válečných 
operací (§ 414 trestního zákoníku), zneužití mezinárodně 
uznávaných a státních znaků (§ 415 trestního zákoníku), 
zneužití vlajky a příměří (§ 416 trestního zákoníku) a ublížení 
parlamentáři (§ 417 trestního zákoníku) i tehdy, spáchala-li 
takový trestný čin v cizině právnická osoba, která nemá sídlo 
v České republice. 

d) trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené 
na jeho území; 

e) trestný čin spáchán proti jeho institucím nebo obyvatelům 
nebo proti orgánu Evropské unie či instituce zřízené podle 
Smlouvy o založení Evropského společenství nebo Smlouvy 
o Evropské unii, jejichž sídlo je na území dotyčného 
členského státu. 

2. Spadá-li trestný čin do příslušnosti soudu více členských 
států a může-li každý z těchto členských států vést účinné 
trestní stíhání na základě stejných skutečností, spolupracují 
dotyčné členské státy při rozhodování, který z nich bude 
pachatele trestně stíhat, aby se soudní řízení pokud možno 
soustředilo v jednom členském státě. Za tímto účelem se 
členské státy mohou obracet ke kterékoli instituci nebo 
využít kteréhokoli mechanismu, který byl k tomuto účelu 
v Evropské unii zřízen, aby tak usnadnily spolupráci svých 
soudních orgánů a koordinaci jejich postupu. Postupně je 
brán zřetel na tyto faktory: 

- členským státem, v němž bude trestný čin stíhán, je 
členský stát, na jehož území byl trestný čin spáchán, 

- členským státem, v němž bude trestný čin stíhán, je 
členský stát, jehož je pachatel státním příslušníkem nebo 
v němž má trvalý pobyt, 

- členským státem, v němž bude trestný čin stíhán, je 
členský stát, z něhož pocházejí oběti, 

- členským státem, v němž bude trestný čin stíhán, je 
členský stát, na jehož území byl pachatel zadržen. 

3. Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení 
své soudní příslušnosti pro trestné činy uvedené v článcích 1 
až 4 pro případy, kdy odmítne předat nebo vydat osobu 
podezřelou nebo usvědčenou z daného trestného činu do 
jiného členského státu nebo třetí země. 
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apod.) 
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Poznámka 

Čl. V 
Varianta II 
(§ 4 odst. 1) 

Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu 
padělání a pozměnění peněz (§ 233 trestního zákoníku), 
udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 trestního 
zákoníku), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236 
trestního zákoníku), neoprávněné výroby peněz (§ 237 
trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního 
zákoníku), účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního 
zákoníku), financování terorismu (§ 312c trestního zákoníku), 
podpory a propagace terorismu (§ 312d trestního zákoníku), 
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e trestního 
zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 trestního 
zákoníku), násilí proti úřední osobě (§ 325 trestního zákoníku) 
a padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348 trestního 
zákoníku) i tehdy, spáchala-li takový trestný čin v cizině 
právnická osoba, která nemá sídlo v České republice. 

32002F0475 Článek 9 
odst. 1 až 3 

1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení 
soudní příslušnosti svých soudů pro trestné činy uvedené 
v článcích 1 až 4, je-li 

a) trestný čin zcela nebo zčásti spáchán na jeho území. 
Každý členský stát může rozšířit soudní příslušnost svých 
soudů, je-li trestný čin spáchán na území některého 
členského státu; 

b) trestný čin spáchán na palubě lodi plující pod jeho 
vlajkou nebo letadla registrovaného v uvedeném členském 
státě; 

c) pachatel státním příslušníkem uvedeného členského státu 
nebo má v tomto státě bydliště; 

d) trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené 
na jeho území; 

e) trestný čin spáchán proti jeho institucím nebo obyvatelům 
nebo proti orgánu Evropské unie či instituce zřízené podle 
Smlouvy o založení Evropského společenství nebo Smlouvy 
o Evropské unii, jejichž sídlo je na území dotyčného 
členského státu. 

2. Spadá-li trestný čin do příslušnosti soudu více členských 
států a může-li každý z těchto členských států vést účinné 
trestní stíhání na základě stejných skutečností, spolupracují 
dotyčné členské státy při rozhodování, který z nich bude 
pachatele trestně stíhat, aby se soudní řízení pokud možno 
soustředilo v jednom členském státě. Za tímto účelem se 
členské státy mohou obracet ke kterékoli instituci nebo 
využít kteréhokoli mechanismu, který byl k tomuto účelu 
v Evropské unii zřízen, aby tak usnadnily spolupráci svých 
soudních orgánů a koordinaci jejich postupu. Postupně je 
brán zřetel na tyto faktory: 

- členským státem, v němž bude trestný čin stíhán, je 
členský stát, na jehož území byl trestný čin spáchán, 

- členským státem, v němž bude trestný čin stíhán, je 
členský stát, jehož je pachatel státním příslušníkem nebo 
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Poznámka 

v němž má trvalý pobyt, 

- členským státem, v němž bude trestný čin stíhán, je 
členský stát, z něhož pocházejí oběti, 

- členským státem, v němž bude trestný čin stíhán, je 
členský stát, na jehož území byl pachatel zadržen. 

3. Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení 
své soudní příslušnosti pro trestné činy uvedené v článcích 1 
až 4 pro případy, kdy odmítne předat nebo vydat osobu 
podezřelou nebo usvědčenou z daného trestného činu do 
jiného členského státu nebo třetí země. 

Čl. V 
Varianta II 
(§ 7) 

Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny 
nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, a to neoprávněné 
odebrání tkání a orgánů (§ 164 trestního zákoníku), 
nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165 trestního 
zákoníku), odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za 
úplatu (§ 166 trestního zákoníku), obchodování s lidmi (§ 168 
trestního zákoníku), svěření dítěte do moci jiného (§ 169 
trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), 
porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního 
zákoníku), znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), sexuální 
nátlak (§ 186 trestního zákoníku), pohlavní zneužití (§ 187 
trestního zákoníku), kuplířství (§ 189 trestního zákoníku), 
výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 trestního 
zákoníku), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 
trestního zákoníku), účast na pornografickém představení 
(§ 193a trestního zákoníku), navazování nedovolených 
kontaktů s dítětem (§ 193b trestního zákoníku), ohrožování 
výchovy dítěte (§ 201 trestního zákoníku), svádění 
k pohlavnímu styku (§ 202 trestního zákoníku), zpronevěra 
(§ 206 trestního zákoníku), podvod (§ 209 trestního zákoníku), 
pojistný podvod (§ 210 trestního zákoníku), úvěrový podvod 
(§ 211 trestního zákoníku), dotační podvod (§ 212 trestního 
zákoníku), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213 
trestního zákoníku), podílnictví (§ 214 trestního zákoníku), 
podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku), legalizace 
výnosů z trestné činnosti (§ 216 trestního zákoníku), 
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 

32002F0475 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 7 
odst. 1 

 

 

 

 

 

 

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, 
že právnické osoby lze činit odpovědnými za trestné činy 
uvedené v článcích 1 až 4, které v jejich prospěch spáchá 
jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu 
dotyčné právnické osoby, která v této právnické osobě 
působí ve vedoucím postavení na základě: 

a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu; 

b) pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické 
osoby; 

c) pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické 
osoby. 

 

32008F0913 Článek 5 
odst. 1  

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby právnická osoba mohla být činěna odpovědnou za 
jednání uvedené v článcích 1 a 2, jehož se dopustí v její 
prospěch jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen 
orgánu dotyčné právnické osoby, která působí v této 
právnické osobě ve vedoucím postavení na základě 

a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu; 

b) pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické 
osoby nebo 

c) pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické 
osoby. 
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Obsah 
 

Poznámka 

trestního zákoníku), lichva (§ 218 trestního zákoníku), 
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči 
informací (§ 230 trestního zákoníku), opatření a přechovávání 
přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému 
a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), poškození 
záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah 
do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku), 
padělání a pozměnění peněz (§ 233 trestního zákoníku i za 
podmínek § 238 trestního zákoníku), neoprávněné opatření, 
padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 trestního 
zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), udávání 
padělaných a pozměněných peněz (§ 235 trestního zákoníku 
i za podmínek § 238 trestního zákoníku), výroba a držení 
padělatelského náčiní (§ 236 trestního zákoníku i za podmínek 
§ 238 trestního zákoníku), neoprávněná výroba peněz (§ 237 
trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), 
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 
trestního zákoníku), neodvedení daně, pojistného na sociální 
zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 trestního 
zákoníku), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení 
(§ 243 trestního zákoníku), porušení předpisů o nálepkách 
a jiných předmětech k označení zboží (§ 244 trestního 
zákoníku), padělání a pozměnění předmětů k označení zboží 
pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové 
povinnosti (§ 245 trestního zákoníku), zkreslování údajů 
o stavu hospodaření a jmění (§ 254 trestního zákoníku), 
zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 
soutěži a veřejné dražbě (§ 256 trestního zákoníku), pletichy 
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 
trestního zákoníku), pletichy při veřejné dražbě (§ 258 
trestního zákoníku), vystavení nepravdivého potvrzení 
a zprávy (§ 259 trestního zákoníku), poškození finančních 
zájmů Evropské unie (§ 260 trestního zákoníku), porušení 
autorského práva, práv souvisejících s právem autorským 
a práv k databázi (§ 270 trestního zákoníku), nedovolené 
ozbrojování (§ 279 trestního zákoníku), vývoj, výroba a držení 
zakázaných bojových prostředků (§ 280 trestního zákoníku), 
nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce 
nebezpečné látky (§ 281 trestního zákoníku), nedovolená 
výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného 
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materiálu (§ 282 trestního zákoníku), nedovolená výroba a jiné 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
(§ 283 trestního zákoníku), přechovávání omamné 
a psychotropní látky a jedu (§ 284 trestního zákoníku), 
nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 
psychotropní látku (§ 285 trestního zákoníku), poškození 
a ohrožení životního prostředí (§ 293 trestního zákoníku), 
poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294 
trestního zákoníku), poškození vodního zdroje (§ 294a 
trestního zákoníku), poškození lesa (§ 295 trestního zákoníku), 
neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297 trestního 
zákoníku), neoprávněné nakládání s odpady (§ 298 trestního 
zákoníku), neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami 
poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a trestního zákoníku), 
neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy 
a planě rostoucími rostlinami (§ 299 trestního zákoníku), 
neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy 
a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300 trestního 
zákoníku), poškození chráněných částí přírody (§ 301 
trestního zákoníku), teroristický útok (§ 311 trestního 
zákoníku), účast na teroristické skupině (§ 312a trestního 
zákoníku), financování terorismu (§ 312c trestního zákoníku), 
podpora a propagace terorismu (§ 312d trestního zákoníku), 
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312e trestního 
zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 trestního 
zákoníku), vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci 
(§ 324 trestního zákoníku), násilí proti úřední osobě (§ 325 
trestního zákoníku), vyhrožování s cílem působit na úřední 
osobu (§ 326 trestního zákoníku), přijetí úplatku (§ 331 
trestního zákoníku), podplacení (§ 332 trestního zákoníku), 
nepřímé úplatkářství (§ 333 trestního zákoníku), zasahování 
do nezávislosti soudu (§ 335 trestního zákoníku), maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 trestního 
zákoníku), organizování a umožnění nedovoleného překročení 
státní hranice (§ 340 trestního zákoníku), napomáhání 
k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341 trestního 
zákoníku), neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342 trestního 
zákoníku), křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek 
(§ 346 trestního zákoníku), padělání a pozměnění veřejné 
listiny (§ 348 trestního zákoníku), nedovolená výroba a držení 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 

pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349 trestního 
zákoníku), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
(§ 352 trestního zákoníku), hanobení národa, rasy, etnické 
nebo jiné skupiny osob (§ 355 trestního zákoníku), 
podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo 
k omezování jejich práv a svobod (§ 356 trestního zákoníku), 
účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního 
zákoníku), podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního 
zákoníku), nadržování (§ 366 trestního zákoníku), projev 
sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod 
člověka (§ 404 trestního zákoníku) a popírání, zpochybňování, 
schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 trestního 
zákoníku). 

 
 
Číslo předpisu EU (celex) Název předpisu EU 

 

32002F0475 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu 

32008F0919 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 

32008F0841 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti 

32008F0913 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního 
práva 
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