
 
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 
k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a Jaroslava Holíka na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(sněmovní tisk č. 985) 

 
 

Vláda na své schůzi dne 9. ledna 2017 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

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

s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda považuje předložený návrh zákona za předčasný, nepřipravený a zcela 

neprodiskutovaný na odborné úrovni.  

 

2. Vláda nesouhlasí s tvrzením předkladatelů, že stávající trestní zákoník obsahuje 

„mezery“, které by bránily v postihu nežádoucí propagace či podpory ideologie směřující  

k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající rasovou, etnickou, národnostní, 

náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Vláda zde odkazuje na 

trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a podněcování  

k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 354 a 355 

trestního zákoníku. Je však nezbytné zdůraznit, že vytvoření, podporu nebo propagaci 

skupiny osob, které sdílejí totožnou ideologii a sdružují se s cílem omezovat lidská práva 

a svobody a nahradit demokratické zřízení jiným (trestný čin podle § 403 trestního 

zákoníku) je nutno vnímat jako závažnější hrozbu. 

 

3. Vláda nepokládá za žádoucí, aby byla novela trestního zákoníku přijímána na základě 

jediného případu, v němž bylo zatím nepravomocným rozsudkem prvoinstančního soudu 

ve věci šíření salafistické knihy „Základy Tauhídu“ shledáno, že salafismus představuje 

ideologii a nikoliv hnutí, a proto nelze v tomto případě aplikovat § 403 trestního zákoníku. 

Proti tomuto rozsudku bylo podáno odvolání, soudní interpretace § 403 trestního zákoníku 

tak může ještě doznat změn.  
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4. Jako problematické vláda vnímá, že ideologie jako pojem není nikde definována a ani její 

obsah a rozsah nejsou nijak jednotně vymezeny. V rámci jedné ideologie je možné najít 

často několik různých ideových směrů, radikálních i umírněných, určit tedy, nakolik již 

konkrétní ideologie vykazuje, či ještě nevykazuje extremistické znaky, by proto mohlo být 

značně obtížné. To se ostatně může týkat i salafismu, v rámci něhož existují různé 

proudy, počínaje částečně modernistickým reformním hnutím z 19. století, a konče 

džihádistickým salafismem. Došlo by tak k výraznému snížení právní jistoty adresátů 

normy, neboť by bylo otázkou, zda by ke spáchání trestného činu došlo i propagací nebo 

podporou umírněného proudu takové ideologie, či nikoliv. Případné novelizaci by měla 

nejdříve předcházet odborná debata, do níž by se zapojili odborníci na trestní právo, 

lingvistiku, literární vědu, politologii a extremismus, aby byly promyšleny všechny 

případné důsledky. 

 

5. Předložený návrh zákona je z legislativního hlediska nedopracovaný. Navržená změna 

není dostatečně promítnuta do celého ustanovení § 403. Není tak upraven nadpis § 403  

a není provedena změna slovesa „hlásá“ na tvar v množném čísle. Ve spojení s ideologií 

lze pak těžko hovořit o jejím „založení“.  
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