
 

 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU 

 

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

 

 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí 

Rady 2005/222/SVV 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Článek 1  

bod 4  

§ 230 odst. 1 

 

Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně 

získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. 

CELEX: 

32013L0040 

 

Článek 3 

 

 

 

 

 

Článek 9 odst. 

2 

 

Neoprávněný přístup k informačním systémům  

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby neoprávněný 

přístup k celému informačnímu systému nebo k některé jeho části je-li spáchán 

úmyslně, byl trestným činem, je-li tím porušeno bezpečnostního opatření, 

a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ.  

  

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pro trestné činy 

uvedené v článcích 3 až 7 byl stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně dva roky, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně 

závažný případ. 

 

Článek 1  

bod 5  

§ 230 odst. 2 

Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo 

k nosiči informací a 

a)  neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému 

nebo na nosiči informací, 

b) data uložená v počítačovém systému nebo na 

nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, 

poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní 

neupotřebitelnými, 

c)  padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém 

systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována 

za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla 

data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo 

čitelná a srozumitelná, nebo 

d)  neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo 

na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového 

nebo technického vybavení počítače nebo jiného 

CELEX: 

32013L0040 

 

Článek 5 

 

 

 

 

 

Článek 9 odst. 

2 

 

Neoprávněné zasahování do údajů  

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úmyslné 

a neoprávněné vymazání, poškození, znehodnocení, pozměnění nebo potlačení 

počítačových údajů v informačním systému, nebo jejich znepřístupnění bylo 

trestným činem, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ.  

  

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pro trestné činy 

uvedené v článcích 3 až 7 byl stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně dva roky, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně 

závažný případ. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

technického zařízení pro zpracování dat,  

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. 

 

Článek 1  

bod 4  

§ 231 

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla 

k počítačovému systému a jiných takových dat 

(1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství 

dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo 

trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému 

systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, 

uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, 

zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo 

jinému opatří nebo přechovává 

a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli 

jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený 

nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě 

elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo 

k jeho části, nebo 

b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo 

jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat 

přístup k počítačovému systému nebo jeho části, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo 

zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude 

pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen 

organizované skupiny, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného 

značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude 

pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 

pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

CELEX: 

32013L0040 

 

Článek 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 9 odst. 

2 

 

Nástroje použité k páchání trestných činů  

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úmyslná výroba, 

prodej, opatření si k užití, dovoz, distribuce nebo jiné formy zpřístupnění 

některého z následujících nástrojů byly trestným činem, jsou-li provedeny 

neoprávněně a se záměrem použít tyto nástroje pro účely spáchání některého 

z trestných činů uvedených v článcích 3 až 6, a to alespoň tehdy, pokud se 

nejedná o méně závažný případ:  

a) počítačového programu, který byl vytvořen nebo přizpůsoben prvotně pro 

účely spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 6;  

b) počítačového hesla, přístupového kódu nebo obdobných údajů, které 

umožňují přístup k celému informačnímu systému nebo k jeho části.  

 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pro trestné činy 

uvedené v článcích 3 až 7 byl stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně dva roky, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně 

závažný případ. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Článek 1 

bod 7 

§ 281 odst. 1 

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce 

nebezpečné látky 

(1) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, 

doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará 

radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo 

předměty určené k její výrobě, bude potrestán odnětím 

svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo 

zákazem činnosti. 

 (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo 

propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na 

zdraví, 

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch. 

(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo 

propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na 

zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného 

prospěch velkého rozsahu, 

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, 

nebo 

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za 

válečného stavu. 

(4) Příprava je trestná. 

CELEX:32008

L0099 

 

Článek 3 

písmeno e) 

Trestné činy 

Členské státy zajistí, aby následující jednání 

představovala trestný čin, pokud jsou protiprávní a byla 

spáchána úmyslně nebo přinejmenším z hrubé nedbalosti: 

e) výroba, zpracování, manipulace, použití, držení, 

skladování, přeprava, dovoz, vývoz nebo ukládání 

jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných 

radioaktivních látek, které způsobují nebo mohou 

způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, 

podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či 

kvality vody nebo podstatnou škodu na živočiších či 

rostlinách; 

 

Článek 1 

bod 7 

§ 282 odst. 1, 

2 

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a 

zvláštního štěpného materiálu 

(1) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, 

doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará 

výchozí jaderný materiál nebo předměty určené k jeho 

výrobě, bude potrestán odnětím svobody na dva roky až 

CELEX:32008

L0099 

 

Článek 3 

písmeno e) 

Trestné činy 

Členské státy zajistí, aby následující jednání 

představovala trestný čin, pokud jsou protiprávní a byla 

spáchána úmyslně nebo přinejmenším z hrubé nedbalosti: 

e) výroba, zpracování, manipulace, použití, držení, 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

deset let. 

(2) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, 

doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará 

zvláštní štěpný materiál nebo předměty určené k jeho 

výrobě, bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct 

let. 

(3) Příprava je trestná. 

skladování, přeprava, dovoz, vývoz nebo ukládání 

jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných 

radioaktivních látek, které způsobují nebo mohou 

způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, 

podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či 

kvality vody nebo podstatnou škodu na živočiších či 

rostlinách; 

Článek 1 

bod 8 

§ 298a odst. 1 

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami 

poškozujícími ozonovou vrstvu 

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem, byť i z 

hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh 

látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude 

pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro 

jiného značný prospěch, nebo 

c) spáchá takový čin ve značném rozsahu. 

CELEX:32008

L0099 

 

Článek 3 

písmeno i) 

Trestné činy 

Členské státy zajistí, aby následující jednání 

představovala trestný čin, pokud jsou protiprávní a byla 

spáchána úmyslně nebo přinejmenším z hrubé nedbalosti: 

i) výroba, dovoz, vývoz, uvádění na trh nebo 

používání látek poškozujících ozonovou vrstvu. 

 

 
 

 

Číslo předpisu EU  

(kód celex) 

Název předpisu EU 

 

CELEX: 32013L0040 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV 

CELEX:32008L0099 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí 
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