
Platné znění vybraných částí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění 

 

§ 214 

 

Podílnictví  

  

 (1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá 

  

a) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem spáchaným 

na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo 

  

b) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou 

hodnotu uvedenou v písmenu a), nebo 

 

kdo se ke spáchání takového činu spolčí, 

  

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však čin ve vztahu k věci, která 

pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem 

mírnějším. 

  

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má 

větší hodnotu, nebo 

  

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

  

 (3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

  

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

  

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť 

závažného zločinu, 

  

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má značnou 

hodnotu, nebo 

  

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

  

 (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má 

hodnotu velkého rozsahu, nebo 

  

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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§ 216 

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

 

 (1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno 

zjištění původu 

  

a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území 

České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo 

  

b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou 

hodnotu uvedenou v písmenu a), nebo 

  

kdo jinému spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového činu spolčí, 

  

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci 

nebo jiné majetkové hodnotě, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest 

mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

  

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve větší 

hodnotě, nebo 

  

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

  

 (3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

  

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

  

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť 

závažného zločinu, 

  

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve značné hodnotě, 

  

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

  

e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 

  

 (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech, 

  

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého 

rozsahu, nebo 
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c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

§ 230 

 

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 

 

 (1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup 

k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 

dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

  

 (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 technického zařízení 

pro zpracování dat, 

 bude potrestán odnětím svobody až na dvě tři léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

  

 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři čtyři léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 nebo 2 

  

a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému 

neoprávněný prospěch, nebo 

  

b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického 

zařízení pro zpracování dat. 

  

 (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

  

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 

  

c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní 

samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 

  

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
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e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která 

je podnikatelem. 

  

 (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 

  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 

  

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

§ 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 jeden rok 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. 

 

§ 281 

 

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, 
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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. 

 

§ 282 

 

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 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. 

 

§ 298a 

 

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu 

 

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu, 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. 

 

§ 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,  
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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 nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním 

vykonává kontrolu, 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 

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  

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 nebo člena teroristické skupiny, teroristickou skupinu nebo 

jejího člena finančně, materiálně nebo jinak podporuje.  

 

(3) 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) Příprava je trestná.  
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§ 333 

Nepřímé úplatkářství 

(1) Kdo žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo 

prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

(2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí 

úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

§ 419a 

 

Implementace práva Evropské unie 

 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie.1) 

_________________________________________ 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci 

obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 

o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 

zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 

o trestněprávní ochraně životního prostředí. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění 

směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání. 

  

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky 

třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému 

přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních 

normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí. 

  

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, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 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. 

 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích 

na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9QTHBC4T)


