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Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením změn 
 

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

§ 7 
Zásada ochrany a zásada univerzality 

(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 (§ 312d), podpory 
a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), 
sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti 
úřední osobě (§ 325), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), účasti na organizované 
zločinecké skupině podle § 361 odst. 2, 3, 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. 

(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině 
proti občanu České republiky nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území 
České republiky povolen trvalý pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo 
jestliže místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci. 

 
§ 33 

Účinná lítost 
Trestní odpovědnost za trestné činy neposkytnutí pomoci (§ 150), neposkytnutí pomoci 

řidičem dopravního prostředku (§ 151), šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152), šíření 
nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153), ohrožování zdraví závadnými potravinami 
a jinými předměty (§ 156), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty 
z nedbalosti (§ 157), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), zavlečení (§ 172), braní rukojmí 
(§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195), porušení povinnosti při správě cizího 
majetku (§ 220), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221), porušení 
povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení 
o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné 
platby (§ 240), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243), porušení zákazů 
v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247), 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), obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti 
(§ 273), porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275), poškození a ohrožení provozu obecně 
prospěšného zařízení (§ 276), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 
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z nedbalosti (§ 277), poškození geodetického bodu (§ 278), poškození a ohrožení životního 
prostředí (§ 293), poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294), poškození 
lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání 
s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), neoprávněného 
nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti 
(§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306), šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových 
rostlin (§ 307), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), 
teroru (§ 312), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), 
sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315), vyzvědačství 
(§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti 
(318), vzpoury vězňů (§ 344), šíření poplašné zprávy (§ 357), nepřekažení trestného činu 
(§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368) zaniká, jestliže pachatel dobrovolně 
a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo 
b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo 
být ještě zabráněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, 
voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
 

§ 35 
Vyloučení z promlčení 

Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost 
a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona, s výjimkou trestných 
činů založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 
(§ 403), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404), 
popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405), a to i pokud byly 
v minulosti spáchány činy, které by nyní měly znaky těchto trestných činů, 
b) za trestné činy vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku 
(§ 311) a teroru (§ 312), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný 
zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva, 
c) za jiné trestné činy spáchané v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, u nichž horní 
hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně deset let, pokud z důvodů neslučitelných se 
základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému 
odsouzení nebo zproštění obžaloby, a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo byly 
spáchány v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů 
politických, rasových či náboženských. 

 
§ 54 

Výjimečný trest 
(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti 

let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za zvlášť 
závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje. 

(2) Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit pouze tehdy, 
jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele 
je obzvláště ztížena. 

(3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal 
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zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť závažného 
zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle 
§ 311 odst. 3 § 311 odst. 2, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), 
použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, 
válečné krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití 
mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného 
člověka, a to za podmínek, že 
a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému 
způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko 
napravitelnému následku a 
b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, 
že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let. 

(4) Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň rozhodnout, že doba 
výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby 
výkonu trestu nezapočítává. 

 
§ 129 

Organizovaná zločinecká skupina 
Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím více osob s vnitřní organizační 

strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné páchání 
úmyslné trestné činnosti. 

 
§ 129 

Organizovaná zločinecká skupina 
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. 

 
§ 129a 

Teroristická skupina 
(1) Teroristická skupina je společenstvím 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“). 

(2) Naplnění znaků teroristické skupiny nevylučuje použití ustanovení tohoto 
a jiných zákonů o organizované skupině a organizované zločinecké skupině; 
ustanovení § 361 a 363 se nepoužijí. 

 
§ 173 

Loupež 
(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit 

se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 
d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná. 
 

§ 175 
Vydírání 

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco 
konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo 
peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, 
c) spáchá-li takový čin se zbraní, 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 
e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 
povinnosti, nebo 
f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 
skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle 
bez vyznání. 

(3) 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 trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná. 
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§ 205 
Krádež 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 
a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 
b) čin spáchá vloupáním, 
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 
násilí, 
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 
e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech 
letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 
nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo  
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) 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 trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 

(6) Příprava je trestná. 
 

§ 206 
Zpronevěra 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu 
nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
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poškozeného, 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 
nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 

(6) Příprava je trestná. 
 

§ 207 
Neoprávněné užívání cizí věci 

(1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je 
přechodně užívat, nebo 
kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu 
byly svěřeny, přechodně užívá, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit 
zájmy poškozeného, 
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo  
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo  
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 
 

§ 209 
Podvod 

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu 
nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 
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(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 
nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 

(6) Příprava je trestná. 
 

§ 210 
Pojistný podvod 

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí 
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 
b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo 
předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo 
stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 
nepatrnou. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo 
potrestán. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
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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 trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 

(7) Příprava je trestná. 

 
§ 211 

Úvěrový podvod 
(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na 
dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije 
prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo 
potrestán. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(6) 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 trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 

(7) Příprava je trestná. 

 
§ 212 

Dotační podvod 
(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo 

příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané 
účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než 
určený účel. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
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uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo 
potrestán. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(6) 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 trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f). 

(7) Příprava je trestná. 

 
§ 311 

Teroristický útok 
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, 

narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky 
nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně 
přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, 
opominula nebo trpěla, 
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu 
na zdraví, 
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos, 
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, 
včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, 
zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím 
lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo prostranství anebo vydat majetek 
v nebezpečí škody velkého rozsahu, 
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního 
zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého 
rozsahu, 
e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny 
na pevninské mělčině, nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou 
vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším 
rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí 
život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo vydá majetek 
v nebezpečí škody velkého rozsahu, 
f) nedovoleně vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává 
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nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, anebo provádí 
nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového 
prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, nebo 

f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo 
užije výbušninu, jaderný materiál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, 
bojový prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj 
jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo 
výbušniny, nebo 
g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek 
v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek 
výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí 
jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho 
odvrácení nebo zmírnění,  
bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, 
kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo  
kdo takové jednání, teroristu, teroristickou skupinu nebo jejího člena finančně, materiálně 
nebo jinak podporuje.  

(3) (2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt, 
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší, 
d) způsobí-li takovým činem přerušení dopravy ve větším rozsahu, 
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, 
f) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 
g) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení 
mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo 
h) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

(4) (3) Příprava je trestná. 

 
§ 312a 

Účast na teroristické skupině 
(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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNACEDYRG4)



11 
 

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. 

 
§ 312b 

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti 
Kdo spáchá čin uvedený v § 312a, není trestný, učinil-li o teroristické skupině 

oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které 
vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu teroristické skupiny, než 
je uveden v § 312a, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit 
i nadřízenému. 

 
§ 312c 

Beztrestnost agenta 
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen 

„agent“), který se účastní činnosti teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na 
teroristické skupině podle § 312a trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem 
odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení 
s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání 
předejít. 

(2) Agent, který se účastní činnosti teroristické skupiny nebo takovou skupinu 
podporuje, není trestný pro trestný čin rvačky podle § 158 odst. 1, obchodování s lidmi 
(§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), porušování domovní svobody (§ 178), 
poškození cizích práv (§ 181), 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), 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), poškození cizí věci (§ 228), 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), 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 hazardní hry (§ 252), zjednání 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 
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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), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu 
zboží a technologií dvojího užití (§ 264), 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), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), 
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), výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288), 
neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými 
volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), financování terorismu 
(§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f), 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), 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 
(§ 356) nebo výtržnictví (§ 358), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit 
pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou 
skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít. 

(3) Beztrestným se nestává agent, který teroristickou skupinu založil nebo zosnoval, 
anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny. 

 
§ 312d 

Financování terorismu 
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně podporuje 

teroristickou skupinu, jejího člena, teroristu nebo spáchání teroristického trestného 
činu, trestného činu podpory a propagace terorismu (§ 312e) nebo vyhrožování 
teroristickým trestným činem (§ 312f) anebo shromažďuje finanční prostředky nebo 
jiné věci v úmyslu, aby jich bylo takto užito, 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 též 
propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, nebo 
c) ve velkém rozsahu. 
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§ 312e 
Podpora a propagace terorismu 

(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo 
kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně 

vychvaluje jeho pachatele, 
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 

(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku, bude potrestán, 
a) kdo ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu účasti 
na teroristické skupině (§ 312a) zjedná jiného,  
b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání 
výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik 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 technik za 
účelem spáchání teroristického trestného činu, nebo 
d) kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání teroristického trestného činu 
poskytne nebo slíbí odměnu nebo odškodnění jinému nebo pro jiného anebo na takovou 
odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku. 

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestána 
a) osoba, která je občanem České republiky, vycestuje-li do jiného státu, jehož není 
státním příslušníkem nebo v němž nemá povolen trvalý pobyt, za účelem spáchání 
teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), 
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo trestného činu uvedeného 
v odstavci 2 písm. b) nebo c), nebo 
b) osoba, která není občanem České republiky, vycestuje-li z České republiky nebo 
cestuje-li přes její území do jiného státu, jehož není státním příslušníkem nebo v němž 
nemá povolen trvalý pobyt, za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného 
činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem 
(§ 312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c). 

(4) 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 nebo 2 písm. b) nebo d) tiskem, filmem, rozhlasem, 
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, 
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny, 
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 za stavu ohrožení státu nebo za válečného 
stavu, nebo 
d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) vůči dítěti. 
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§ 312f 
Vyhrožování teroristickým trestným činem 

(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, 
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. 
 

§ 348 
Padělání a pozměnění veřejné listiny 

(1) Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo 
užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou, 

kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo 
užito jako pravé, nebo 

kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří 
nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný 
prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo 
pozměnění veřejné listiny, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) 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 trestného činu vlastizrady 
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) teroristického trestného činu, 
trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), 
podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 3 nebo vyhrožování teroristickým 
trestným činem (§ 312f), 
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo 
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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§ 361 
Účast na organizované zločinecké skupině 

(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, 
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo 
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, 
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k organizované zločinecké skupině 
určené nebo zaměřené k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru 
(§ 312) jako vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny. 

(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem organizované zločinecké skupiny 
určené nebo zaměřené k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru 
(§ 312). 

(4) (3) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1 až 3 a 2 
neužijí. 
 

§ 363 
Beztrestnost agenta 

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

(2) Policista plnící úkoly jako agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké 
skupiny nebo jako člen organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není 
trestný pro trestné činy obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), 
porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), šíření pornografie 
(§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě 
pornografie (§ 193), 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), 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), zjednání 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 
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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), 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), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), 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. 

(2) Agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo jako člen 
organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro 
trestné činy uvedené v § 312c odst. 2, 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 
anebo jejímu spáchání předejít. 

(3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou skupinu nebo 
organizovanou skupinu založil nebo zosnoval anebo agent, který je vedoucím činitelem 
nebo představitelem organizované zločinecké skupiny.  

 
§ 366 

Nadržování  
(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu 

stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody 
až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví 
trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve prospěch osoby sobě blízké, není trestný, 
ledaže by tak učinil v úmyslu 
a) pomoci osobě, která spáchala trestný čin vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), 
teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), 
financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování 
teroristickým trestným činem (§ 312f), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), 
apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), 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) 
nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), nebo 
b) opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch. 
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§ 367 
Nepřekažení trestného činu 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 
vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského 
a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy 
(§ 159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§ 168), 
zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a 4, loupeže (§ 173), braní 
rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji 
podle § 180 odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě 
pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205 odst. 5, zpronevěry 
podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209 odst. 5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, 
úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, podílnictví 
podle § 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 4, padělání 
a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), zneužití informace a postavení 
v obchodním styku podle § 255 odst. 4, poškození finančních zájmů Evropské unie podle 
§ 260 odst. 5, 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), obecného ohrožení (§ 272), 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), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem 
a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), 
vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), 
účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory 
a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), 
sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady 
(§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě 
podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), násilného překročení státní 
hranice podle § 339 odst. 2 a 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní 
hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), účasti na organizované zločinecké 
skupině podle § 361 odst. 2 a 3, neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení 
a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3, porušování práv 
a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti podle § 382 odst. 3 a 4, porušování práv 
a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností podle § 383 odst. 3 a 4, 
zběhnutí (§ 386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), 
útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), 
přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového 
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce 
obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně 
uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání nebo dokončení takového 
trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon 
na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez 
značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na 
zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního 
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stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu 
vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), 
účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory 
a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), 
sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), 
apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), 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) 
a zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3. 

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo 
policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
 

§ 368  
Neoznámení trestného činu 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy (§ 140), 
těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), 
obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití 
dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a pozměnění 
peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), 
neoprávněné výroby peněz (§ 237), 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), obecného ohrožení (§ 272), 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), získání kontroly nad vzdušným dopravním 
prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního 
prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického 
útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování 
terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), 
vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), přijetí 
úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 
odst. 2 a 3, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny 
lidí (§ 402), agrese (§ 405a), 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) nebo zneužití mezinárodně 
uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto 
trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by 
sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo 
trestního stíhání. 

(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který 
se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. 
Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti 
s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti 
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s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu 
tajemství. Oznamovací povinnost trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 
a zbavení osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů. 
 
 
 

*  *  * 
Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 
§ 17 

(1) Krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně zákon 
stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze 
uložit výjimečný trest. O trestných činech 
a) zabití, vraždy novorozeného dítěte matkou, neoprávněného odebrání tkání a orgánů, 
nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány, odběru tkáně, orgánu a provedení transplantace 
za úplatu, nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem, obchodování 
s lidmi, 
b) spáchaných prostřednictvím investičních nástrojů, které jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo o jejichž přijetí k obchodování na regulovaném trhu bylo požádáno, 
nebo jejich padělků a napodobenin, pokud jejich zákonným znakem je způsobení značné 
škody nebo získání značného prospěchu, 
c) porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, manipulace s kurzem investičních 
nástrojů, zneužití informace a postavení v obchodním styku, poškození finančních zájmů 
Evropských společenství, porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího 
užití, porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití, zkreslení údajů 
a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití, provedení 
zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení 
povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským 
materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským 
materiálem, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků a 
d) účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace 
terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže, zneužití zastupování státu 
a mezinárodní organizace, vyzvědačství, ohrožení utajované informace, spolupráce 
s nepřítelem, styků ohrožujících mír, použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného 
vedení boje, plenění v prostoru válečných operací, 
koná v prvním stupni řízení krajský soud i tehdy, je-li dolní hranice trestu odnětí svobody 
nižší. 

(2) Krajský soud koná v prvním stupni řízení též o trestném činu opilství v případě, že čin 
jinak trestný, jehož se dopustil pachatel ve stavu nepříčetnosti, který si zaviněně přivodil, 
naplňuje znaky skutkové podstaty některého z trestných činů, u nichž je stanovena příslušnost 
krajského soudu podle odstavce 1. 

(3) Krajský soud koná v prvním stupni řízení též o dílčích útocích pokračujícího trestného 
činu, jestliže postupem podle § 45 trestního zákoníku přichází v tomto řízení v úvahu 
rozhodnutí o vině některého z trestných činů uvedených v odstavci 1 nebo 2. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNACEDYRG4)



20 
 

§ 88 
(9) Informaci podle odstavce 8 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán 

nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu 
spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti 
na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v řízení o trestném činu 
účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku) nebo pokud se na spáchání 
trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení 
doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, 
vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel 
trestního řízení, včetně řízení uvedeného v odstavci 6, nebo by mohlo dojít k ohrožení 
bezpečnosti státu, života, zdraví, práv a svobod osob. 

 
§ 88a 

(3) Informaci podle odstavce 2 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán 
nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu 
spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti 
na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v řízení o trestném činu 
účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku) nebo pokud se na spáchání 
trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení 
doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, 
vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel 
tohoto nebo jiného trestního řízení, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, 
zdraví, práv nebo svobod osob. 

 
 
 

*  *  * 
Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) 

 
§ 22 

Bezúhonnost fyzické osoby 
(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán 

vinným trestným činem 
a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické 
skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování 
teroristickým trestným činem, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na 
organizované zločinecké skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným 
dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti 
vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního 
prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest 
odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody 
nepodmíněně na 5 až 10 let, 
b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, 
nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu 
osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo 
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jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí 
svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 
let, 
c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní 
moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl 
uložen, 
1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky, 
2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky 
nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo 
3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od 
potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně 
upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl 
uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost 
obviněného anebo obžalovaného 11e), nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo 
odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu 11f), nebo 
d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo 
používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky. 

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině 
pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů 
uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná 
jako v odstavci 1.  

(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního 
průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně 
uznán vinným trestným činem provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez 
povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro 
zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně 
zahraničního obchodu s vojenským materiálem, násilí proti orgánu veřejné moci, vyhrožování 
s cílem působit na orgán veřejné moci, násilí proti úřední osobě, vyhrožování s cílem působit 
na úřední osobu, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových 
prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, 
hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti nebo násilí 
vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského 
a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod 
člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné 
krutosti, perzekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.  
____________________  
11e) § 11 odst. 3, § 172 odst. 4 a § 227 trestního řádu. 
11f) § 70 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 
a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže). 
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*  *  * 
Změna zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim 
 

§ 4 
(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), teroru (§ 312 trestního zákoníku), účasti na teroristické skupině 
(§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), podpory 
a propagace terorismu (§ 312e trestního zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným 
činem (§ 312f trestního zákoníku), sabotáže (§ 314 trestního zákoníku), vyzvědačství (§ 316 
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), účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 nebo 3 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. 
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