
 
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Vítězslava Jandáka, Zdeňka Soukupa,  

Marka Černocha, Petra Adama a dalších na vydání zákona, kterým se mění  

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích  

(sněmovní tisk č. 961) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 14. prosince 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas,  

a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda považuje navrhovanou právní úpravu za nadbytečnou a v moderním 

demokratickém právním státě již překonanou.  

 

2. Hanobení prezidenta republika bylo postihováno trestním právem až do 31. prosince 

1997, kdy byl tento trestný čin zrušen zákonem č. 253/1997 Sb. Tento zákon zrušil rovněž 

trestnost urážky nebo pomluvy státního orgánu a urážky nebo pomluvy veřejného činitele. 

Zákonodárce tehdy vycházel z přesvědčení, že čest a osobní vážnost prezidenta  

i ostatních veřejných činitelů jsou chráněny ustanovením o trestnosti pomluvy, která  

se vztahuje na všechny fyzické osoby, a že se zvláštní trestněprávní ochrana u veřejných 

činitelů včetně prezidenta republiky má poskytovat pouze před násilným jednáním. Tato 

koncepce zůstala zachována i v novém trestním zákoníku. V současnosti je tak prezident 

republiky, stejně jako ostatní úřední osoby, chráněn před užitím násilí 

i před vyhrožováním v úmyslu působit na výkon jeho pravomoci nebo pro výkon jeho 

pravomoci. Pokud jde o verbální útoky na prezidenta republiky, existuje kromě 

občanskoprávní žaloby na ochranu osobnosti i ve stávající právní úpravě skutková 

podstata trestného činu pomluvy, skutková podstata trestného činu výtržnictví, popřípadě 

přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a přestupek 

ublížení na cti. V kontextu shora uvedeného pokládá vláda nastavenou míru ochrany 

prezidenta republiky za dostatečnou.  
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3. Navrhovaný zákon podle názoru vlády nenaplňuje podmínky pro omezení svobody 

projevu tak, jak jsou stanoveny v čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv  

a svobod, neboť nepředstavuje opatření nezbytné v demokratické společnosti 

pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 

veřejného zdraví a mravnosti. Moderní právní stát je postaven na respektování základních 

lidských práv a svobod, mezi které patří svoboda projevu, a jakékoli její omezení musí být 

odůvodněné. Při úvahách o kriminalizaci verbálních trestných činů se musí vždy bedlivě 

dbát na zachování principu trestního práva jakožto prostředku ultima ratio, podle kterého 

lze užít trestního práva pouze tehdy, kdy jiné právní prostředky ke sjednání nápravy 

nepřicházejí v úvahu. 

 

4. Vláda dále poukazuje na skutečnost, že prezident republiky je veřejně činnou osobou,  

u níž je hranice přípustné kritiky širší než u soukromé osoby. V této souvislosti vláda 

připomíná, že ve věci Lingens Evropský soud pro lidská práva k hranici přijatelné kritiky  

u veřejně činných osob uvedl, že „politik se nezbytně a vědomě vystavuje kritice své 

politické činnosti jak ze strany médií, tak ze strany laické veřejnosti, a musí proto projevit 

větší míru tolerance, zejména jestliže se sám uchyluje k veřejným prohlášením, která 

mohou být sporná a být předmětem kritiky“.  

 

5. Vláda rovněž upozorňuje, že prezident republiky nemá nikterak omezeno působení 

v politických stranách a hnutí. Nelze proto vyloučit situaci, kdy prezident republiky bude 

vrcholným představitelem některé politické strany nebo bude aktivně působit v její 

prospěch. Zvláštní trestněprávní ochrana osoby prezidenta republiky před verbálními 

útoky by v takovém případě mohla znamenat znevýhodnění představitelů jiných 

politických stran vedoucí až k omezení volné soutěže politických stran. Vláda 

poznamenává, že v tomto ohledu je pozice prezidenta republiky odlišná od pozice 

monarchistických hlav států, které do soutěže politických stran nezasahují.  

 

6. Vláda konstatuje, že i když je problematika hanobení hlavy státu v některých zemích 

trestněprávně upravena, mají tyto úpravy v demokratických právních státech spíše 

povahu anachronismu, jsou využívány jen zřídka a jejich aplikace většinou vyvolává 

celospolečenské debaty o hranicích přípustné kritiky či satiry vůči hlavě státu. V zahraničí 

tak lze vypozorovat spíše tendenci obdobné skutkové podstaty rušit; zde vláda připomíná 

lucemburskou úpravu z roku 2002 nebo Francii, která v roce 2013 zrušila tento trestný čin 
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poté, co ve věci trestního postihu urážky prezidenta Sarkozyho neuspěla u Evropského 

soudu pro lidská práva (Eon proti Francii).  

 

7. Podle názoru vlády by navrhovaná skutková podstata vyvolávala značné obtíže 

při aplikaci. Není například jasné, zda nastává rušení výkonu pravomoci prezidenta 

republiky již jeho veřejným hanobením, nebo je k tomu potřeba dalšího jednání. Vzhledem 

k tomu, že za pravomoc prezidenta republiky je nutné považovat i zastupování státu 

navenek, mohla by být jakákoli urážlivá veřejná kritika, která nezřídka již z povahy věci 

prezidentovi republiky znesnadňuje zastupování státu, považována za trestnou. Navíc 

na rozdíl od trestného činu pomluvy návrh zákona nevylučuje, aby k hanobení došlo 

i užitím pravdivé informace. Vláda připomíná, že v tomto ohledu nepovažuje za žádoucí 

vracet se nejen k praxi předlistopadového režimu, kdy i podobná skutková podstata byla 

nástrojem pro kriminalizaci jeho politických odpůrců, ale i k prvorepublikové praxi, kdy 

k postihu za urážku prezidenta republiky stačily výroky jako např. „Masaryk je také Čech, 

drží s Čechy a nás Moravanů nezná.“ nebo “To se raději oběsím, než bych si měl v pokoji 

pověsit Masarykův obraz.“ a kdy soudní postihy prakticky znemožnily satiru a karikatury 

vůči prezidentu republiky.  
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