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Důvodová zpráva 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní 

úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Zatímco Slovenská republika dokázala rychle reagovat na nynější vlnu terorismu v Evropské 

unii a ve Státu Israel, česká vláda dospěla k názoru, že právní úpravu není třeba měnit. 

Překladatelé jsou opačného názoru, a proto navrhují recipovat nejnosnější myšlenky 2 

slovenských antiteroristických balíčků. Jedná se jednak o parlamentní tisky č. 1714 a 1715 a 

jednak o parlamentní tisk č. 1860. 

První parlamentní tisk je vládny návrh zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona 

ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. Jeho součástí je článek II bod 21, který do § 419 odst. 2 

slovenského trestního zákona vkládá nové písmeno b), tedy de facto novou formu terorismu. 

Tím se rozšiřuje trestný činu podpory terorismu i na financování aktivit, které nesouvisejí 

přímo s terorismem. Trestná bude i jakákoli jiná pomoc teroristům, i když to nebude přímo 

výroba výbušných zařízení. 

Druhý parlamentní tisk je vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tím se i na Slovensku zavádí trestní odpovědnost 

právnických osob po vzoru českého zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. Na základě slovenské právní úpravy se navrhuje rozšířit 

trestní odpovědnost právnických osob na všechny teroristické trestné činy. 

A konečně třetí parlamentní tisk je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Tuto předlohu schválila slovenská vláda na svém mimořádném 188. zasedání 

27. listopadu 2015 v rámci II. balíčku protiteroristických opatření. Jeho hlavním rysem je 

usnadnění uložení vyšetřovací vazby pro podezřelé z terorismu. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, zejména na státní rozpočet, rozpočty 

krajů a obcí 

Zavedení změn do skutkových podstat bude mít dopad na státní rozpočet; na ostatní veřejné 

rozpočty nikoliv. Vzhledem k tomu, že případů terorismu v ČR naštěstí není mnoho, budou 

dopady zřejmě jen minimální. Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy by je měly 

pokrýt ze stávajících zdrojů, bez navýšení rozpočtu, neboť lze předpokládat jednotky, 

maximálně desítky případů ročně. 

Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami 

Terorismus je regulován řadou mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, nebo 

se k ratifikaci chystá: 

1. úmluva o potlačování protiprávního zmocnění se letadel podepsaná v Haagu 

16. prosince 1970, 

2. úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 

uzavřená v Montrealu 23. září 1971, 

3. úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní 

ochrany včetně diplomatických zástupců přijatá v New Yorku 14. prosince 1973, 

4. mezinárodní úmluva proti braní rukojmích přijatá v New Yorku 17. prosince 1979, 

5. úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni 3. března 1980, 
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6. protokol o potlačování násilných činů na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu 

letectví daný v Montrealu 24. února 1988, 

7. úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby daná 

v Římě 10. března 1988, 

8. římský protokol z roku 1988 o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti 

pevných plošin umístěných na podmořské mělčině daný v Římě 10. března 1988, 

9. mezinárodní úmluva o potlačování bombového terorismu přijatá v New Yorku 

15. prosince 1997, 

10. mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu přijatá v New Yorku 

9. prosince 1999 a 

11. mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu přijatá v New Yorku 

13. dubna 2005. 

 

Vedle toho terorismus reguluje i právo Evropské unie: 

1. nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících 

opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti 

terorismu (Ú. v. L 344, 28. 12. 2001, mimořádné vydání Ú. v. EU, kap. 18 / sv. 1), 

2. rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu 

(Ú. v. L 164, 22. 6. 2002, mimořádné vydání Ú. v. EU kap. 19 / sv. 6), 

3. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38 / ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 

občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, která mění nařízení (EHS) č. 1612/68 a ruší směrnice 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. L 158, 30. 4. 2004, zvláštní vydání Ú. v. EU, kap. 5 / 

sv. 5), 

4. směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat 

údaje o cestujících (Zvláštní vydání Ú. v. EU, kap. 19 / sv. 7; Ú. v. L 261, 6. 8. 2004), 

5. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 

o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Ú. v. 

L 309, 25. 11. 2005), 

6. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, 

kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících pohyb osob přes 

hranice (Schengenský hraniční kodex) (Ú. v. L 105, 13. 4. 2006), 

7. rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti 

organizovanému zločinu (Ú. v. L 300, 11. 11. 2008), 

8. rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční 

spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Ú. v. L 210, 

6. 8. 2008) a 

9. rozhodnutí Rady 2008/617/SVV ze dne 23. června 2008 o zlepšení spolupráce mezi 

zvláštními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových 

situacích (Ú. v. L 210, 6. 8. 2008). 

Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem 

Osnova je v souladu s ústavním pořádkem, neboť úmyslné ohrožování života nebo zdraví a 

financování takového ohrožování má být trestně stíháno. 
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Zvláštní část 

K článku I bodu 1 

V českém právním řádu chybí legální definice terorismu. Toto ustanovení to napravuje. 

Vychází se ze zločinu vlastizrady podle § 309 při odebrání definičního znaku občanství a 

spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Naopak se doplňují pravidelné kvalifikované 

teroristické skutkové podstaty. 

K článku I bodu 2 

Zcela se mění jedna z některých forem trestné součinnosti (§§ 364 až 368 NTZ), a to 

schvalování trestného činu v § 365 NTZ. Zatímco základní skutková podstata je verbální 

delikt, jehož trestuhodnost je více než pochybná, druhá skutková podstata (v odstavci 2) se 

zachovává a nově se označuje jako odměňování trestného činu. Tato nová základní skutková 

podstata je doplněna o kvalifikovanou, převzatou z § 419 odst. 2 písm. b) slovenského 

trestního zákona, ve znění parlamentního tisku č. 1714. Článek II bod 21 tohoto 

parlamentního tisku je však silně modifikován. Drakonický trest 20 až 25 let nebo doživotí je 

zmírněn podle základních skutkových podstat trestných činů rozvracení republiky (§ 310), 

teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314) na 3 až 10 let. 

Lze konstatovat, že bez této skutkové podstaty Česká republika nenaplňuje opatření proti 

praní peněz a financování terorismu (angl. Moneyval). Postih financování a podpory pachatelů 

terorismu se totiž musí vztahovat i na ty jejich aktivity, které nejsou přímo spojeny se 

samotným spácháním terorismu, např. financování běžných životních výdajů takových 

pachatelů nebo poskytování jakýchkoli prostředků pro účely jejich běžného fungování (angl. 

„day-to-day activities of individual terrorist“). Doplněním této skutkové podstaty do právní 

úpravy se současně zamezí potencionálním aplikačním problémům v justiční spolupráci 

v trestních věcech díky splnění podmínky oboustranné trestnosti. 

K článku II 

Jde o promítnutí nově zákonem definovaného pojmu, terorismus, do zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob. 

K článku III bodu 1 

Ze slovenského parlamentního tisku č. 1860 je recipován článek II odstavec 4. Jedná se 

o 4. důvod vyšetřovací vazby, který je však omezen na obviněné z terorismu. Soud při 

rozhodování o vazbě obviněného z terorismu ověří pouze základní podmínky vyšetřovací 

vazby. 

K článku III bodu 2 

Nový důvod vyšetřovací vazby je třeba promítnout též do příkazu k zatčení – zatykače. 

Ostatní regulace vyšetřovací vazby pro 4. důvod může zůstat standardní. To platí i pro 

peněžitou záruku (kauci). 

K článku IV 

Legisvakační lhůta se stanoví s ohledem na to, že by právní úprava měla nabýt účinnosti 

poměrně rychle. 

 

V Praze dne 16. prosince 2015 
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Martin Lank v. r. 

David Kádner v. r. 

Marek Černoch v. r. 

Olga Havlová v. r. 

Karel Fiedler v. r. 

Jana Hnyková v. r. 

Jiří Štětina v. r. 

Augustin Karel Andrle Sylor v. r. 
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