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Platná znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Trestní zákoník 

 

§ 33 

Účinná lítost 

Trestní odpovědnost za trestné činy neposkytnutí pomoci (§ 150), neposkytnutí 

pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151), šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152), šíření 

nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153), ohrožování zdraví závadnými potravinami 

a jinými předměty (§ 156), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty 

z nedbalosti (§ 157), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), zavlečení (§ 172), braní rukojmí 

(§ 174), nuceného sňatku (§ 175a), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195), porušení 

povinnosti při správě cizího majetku (§ 220), porušení povinnosti při správě cizího majetku 

z nedbalosti (§ 221), porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti 

učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), zkrácení daně, 

poplatku a podobné povinné platby (§ 240), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém 

řízení (§ 243), ohrožení devizového hospodářství (§ 247), porušení předpisů o oběhu zboží ve 

styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití 

(§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení 

zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení 

povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským 

materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti (§ 273), 

porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275), poškození a ohrožení provozu obecně 

prospěšného zařízení (§ 276), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 

z nedbalosti (§ 277), poškození geodetického bodu (§ 278), poškození a ohrožení životního 

prostředí (§ 293), poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294), poškození 

lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání 

s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), neoprávněného 

nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti 

(§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306), šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových 

rostlin (§ 307), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), 

teroru (§ 312), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), 

sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315), vyzvědačství 

(§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti 

(318), vzpoury vězňů (§ 344), šíření poplašné zprávy (§ 357), nepřekažení trestného činu 

(§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368) zaniká, jestliže pachatel dobrovolně 

a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo 

b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být 

ještě zabráněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, 

voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
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§ 54 

Výjimečný trest 

 (1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti 

let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za zvlášť 

závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje. 

  (2) Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit pouze tehdy, 

jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele 

je obzvláště ztížena. 

  (3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal 

zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť závažného 

zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle 

§ 311 odst. 2 odst. 3, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), použití 

zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné 

krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití 

mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného 

člověka, a to za podmínek, že 

a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému 

způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému  

a těžko napravitelnému následku a 

b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by 

pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let. 

 (4) Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň rozhodnout, že doba 

výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby 

výkonu trestu nezapočítává. 

 

§ 70 

Propadnutí věci  

(1) Soud uloží trest propadnutí věci, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako 

odměnu za něj která je bezprostředním výnosem z trestné činnosti.  

(2) Soud může uložit trest propadnutí věci,  

a) které bylo užito k spáchání trestného činu nebo která byla k spáchání trestného činu určena, 

nebo 

b) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou v odstavci 1, pokud hodnota věci 

uvedené v odstavci 1 není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná. 

a) která je nástrojem trestné činnosti, nebo  

b) která je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota věci tvořící 

bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci tvořící 

zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná. 

(3) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející pachateli. Trest 

propadnutí věci postihuje i plody a užitky takové věci, které náležejí pachateli.  

(4) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc uvedenou v odstavci 2, 

ve vztahu k níž je možno uložit propadnutí věci, uloží mu soud vždy i tento trest. 
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(5) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci, který zahrnuje  

i zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření trestu propadnutí věci. 

(6) Propadlá věc připadá státu. 

 

§ 101 

Zabrání věci 

 (1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a), může soud 

uložit, že se taková věc zabírá, 

a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 

b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo 

c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že 

bude sloužit ke spáchání zločinu. 

 (2) Soud může uložit zabrání věci, která byla získána trestným činem nebo jako 

odměna za trestný čin anebo která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc získanou trestným činem 

nebo za věc tvořící odměnu za trestný čin, pokud hodnota věci, která byla získána trestným 

činem nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná  

je bezprostředním výnosem z trestné činnosti nebo je zprostředkovaným výnosem  

z trestné činnosti, pokud hodnota věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není 

ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná, 

a pokud taková věc 

a) náleží pachateli, který byl odsouzen za trestný čin, ze kterého věc pochází, 

b) náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 

c) náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil, 

d) náleží nepříčetné osobě, která spáchala čin jinak trestný, 

e) náleží jiné osobě, na kterou pachatel takovou věc převedl nebo která ji jinak nabyla, nebo 

f) je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo obdobném zařízení (dále jen „svěřenský 

fond“) anebo v podílovém fondu. 

 (3) Zabrání věci postihuje i plody a užitky věci, které náležejí osobě, jejíž věc se 

zabírá. 

 (4) (3) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním předpisem věc 

uvedenou v odstavci 1 nebo 2, ve vztahu k níž je možno uložit zabrání věci, uloží mu soud 

vždy toto ochranné opatření. 

 (5) (4) Soud může místo zabrání věci uložit povinnost 

a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky nebezpečnému účelu, 

b) odstranit určité zařízení, 

c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo 

d) omezit dispozice s věcí, 

a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. 

 (6) (5) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 5 4 ve stanovené lhůtě splněna, 

rozhodne soud o zabrání věci. 
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§ 103 

Zabrání spisů a zařízení 

 (1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti jejich 

obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu podle trestního zákona, se podle § 101 

odst. 1 zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo 

připravován. Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových spisů, 

zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice, počítačový program nebo 

kopírovací zařízení; ustanovení § 101 odst. 5 a 6 4 a 5 se užijí obdobně. 

 (2) Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy spisu, které jsou v držení osob 

spolupůsobících při jejich rozšiřování nebo při jejich přípravě k rozšiřování, nebo byly 

zveřejněny vystavením, plakátováním, předváděním nebo jiným obdobným způsobem, anebo 

při zásilkovém rozšiřování ještě nebyly doručeny příjemci. 

 (3) Zabrání spisu nebo spisů podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně užije i v případě, kdy 

jejich úmyslným rozšiřováním při znalosti jejich obsahu by mohl být spáchán některý trestný 

čin v případě, že se vyskytnou další okolnosti, které však nebyly v posuzovaném případě 

naplněny, a zabrání spisu nebo spisů je zároveň nutné, aby se zamezilo jejich nezákonnému 

rozšiřování. 

§ 104  

Účinek zabrání  

 (1) Zabraná věc, zabraná část majetku, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo 

zařízení připadá státu. 

 (2) Ustanovení § 70 odst. 5 se přiměřeně užije pro uložení zabrání věci, zabrání části 

majetku a pro uložení povinnosti podle § 101 odst. 5 § 101 odst. 4; zákaz zcizení zde platí až 

do splnění povinnosti podle § 101 odst. 5 § 101 odst. 4, a nebyla-li tato povinnost splněna, až 

do právní moci rozhodnutí o zabrání věci (§ 101 odst. 6 5). 

 

§ 135a 

Nástroj trestné činnosti 

Nástrojem trestné činnosti se rozumí věc, která byla určena nebo užita  

ke spáchání trestného činu, včetně plodů a užitků.  

 

§ 135b 

Výnos z trestné činnosti 

(1) Výnosem z trestné činnosti se rozumí jakákoli ekonomická výhoda pocházející 

z trestné činnosti.  

(2) Bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla získána 

trestným činem nebo jako odměna za něj, včetně plodů a užitků.  

(3) Zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, včetně plodů  

a užitků, 

a) která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, 

b) ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, byť jen zčásti, 

přeměněna, nebo  
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c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci tvořící bezprostřední 

výnos z trestné činnosti. 

 

§ 175 

Vydírání 

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby 

něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta 

nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

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

b) a) spáchá-li takový čin čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, 

c) b) spáchá-li takový čin se zbraní, 

d) c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 

e) d) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem 

jejich povinnosti, nebo 

f) e) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost 

k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně 

nebo domněle bez vyznání. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného 

činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým 

trestným činem (§ 312f), nebo 

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná. 

 

§ 175a 

Nucený sňatek 

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, 

aby uzavřel manželství nebo registrované partnerství, bude potrestán odnětím svobody 

až na tři léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu spáchat trestný čin uvedený v odstavci 1 

přiměje, zláká nebo svede jiného, aby se odebral do jiného státu nebo do České 

republiky. 

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

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 vůči dítěti, 

b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo 

c) spáchá-li takový čin se zbraní. 
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§ 214 

Podílnictví 

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

a) věc, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině 

jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo 

b) věc, která byla opatřena za věc 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; 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, 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 pocházející ze zvlášť závažného zločinu, 

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, 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, která má hodnotu velkého rozsahu, 

nebo 

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

§ 215 

Podílnictví z nedbalosti 

 (1) Kdo ukryje nebo na sebe nebo jiného převede z nedbalosti věc nikoli malé 

hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo  

v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 

rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

 (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

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

 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného 

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

§ 216 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

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

zjištění původu 

a) věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo  

v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo 

b) věci, která byla opatřena za věc 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; spáchá-li však takový 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 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 pocházející ze zvlášť závažného zločinu, 

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci 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 v hodnotě velkého rozsahu, nebo 

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

 
§ 216 

Legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti 

 (1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která 

je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou 

osobou, nebo  

 kdo pomáhá takové osobě v úmyslu umožnit jí, aby unikla trestnímu stíhání, 

trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, tím, že takovou věc přemění, nebo 

kdo spáchání takových trestných činů organizuje, navádí k jejich spáchání, 

umožní nebo usnadní jejich spáchání anebo jejich spáchání připravuje, 
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bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

 (2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území 

České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou 

povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo 

kdo spáchání takového trestného činu organizuje, navádí k jeho spáchání, 

umožní nebo usnadní jeho spáchání anebo jeho spáchání připravuje, 

 bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na pět let, peněžitým trestem, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

 (3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zločinu, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo 

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

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

pachatel potrestán, 

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

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu, 

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, 

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

e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

 (5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude 

pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou 

působící ve více státech, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo 

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

  

§ 216a 

Zvláštní ustanovení o trestání 

 

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry za trestný čin legalizace výnosů  

z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti podle § 216 odst. 1 a 2 soud přihlédne 

také k výši trestní sazby stanovené na trestný čin, ze kterého pochází výnos z trestné 

činnosti. 

§ 217 

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti 

 (1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci ve větší 

hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v 
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cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

 (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

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

 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného 

zločinu, nebo 

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

 

 

§ 217 

Legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci větší 

hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo  

v cizině, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci. 

 (2) Stejně bude potrestán, kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na jiného 

převede, přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti 

spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou. 

(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 proto, že porušil důležitou povinnost 

vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 

podle zákona,  

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zločinu,  

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

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

 

 (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť 

závažného zločinu,  

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo 

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

a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAQ9C5CMR)



10 
 

systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, 

energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné 

prostranství nebo majetek s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

b) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního 

přírodního zdroje s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

c) zmocní se letadla, lodi, 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 vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

d) vydá 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, nebo 

e) vložením dat do počítačového systému nebo na nosič informací anebo vymazáním 

nebo jiným zničením, poškozením, změněním nebo potlačením dat uložených 

v počítačovém systému nebo na nosiči informací, snížením jejich kvality nebo 

učiněním jich neupotřebitelnými provede útok proti počítačovému systému kritické 

infrastruktury, útok s dopadem na větší počet počítačových systémů s využitím 

počítačového programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo 

útok, kterým způsobí značnou škodu, 

bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku. 

(1) (2) 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, 

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, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny 
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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) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije 

výbušninu, jaderný materiál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový 

prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné, 

biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny, 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) (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 a 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. 

 (3) (4) Příprava je trestná. 

 

§ 312c 

Beztrestnost agenta 

(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), 

který se účastní činnosti teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na teroristické 

skupině podle § 312a trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele 

trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo 

ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít. 

(2) Agent, který se účastní činnosti teroristické skupiny nebo takovou skupinu 

podporuje, není trestný pro trestný čin rvačky podle § 158 odst. 1, obchodování s lidmi (§ 

168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), porušování domovní svobody (§ 178), poškození 
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cizích práv (§ 181), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), šíření 

pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte 

k výrobě pornografie (§ 193), krádeže (§ 205), zpronevěry (§ 206), neoprávněného užívání 

cizí věci (§ 207), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), podílnictví (§ 214), legalizace 

výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním 

řízení (§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození 

cizí věci (§ 228), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání 

a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udávání padělaných a pozměněných peněz  

(§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), 

porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244), padělání 

a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění 

poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém 

hospodářství (§ 247), neoprávněného podnikání (§ 251), neoprávněného provozování 

hazardní hry (§ 252), zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži 

a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), 

pletichy při veřejné dražbě (§ 258), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou 

(§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), 

porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), zkreslení údajů 

a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 264), provedení 

zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení 

povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským 

materiálem (§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu 

s vojenským materiálem (§ 267), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 

(§ 276), nedovoleného ozbrojování (§ 279), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových 

prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky 

(§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu 

(§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s 

jedy (§ 283), přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného 

pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení 

předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286), výroby a jiného 

nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288), neoprávněného nakládání s odpady 

(§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami (§ 299), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), 

vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), 

přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2, 

organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340), napomáhání 

k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341), padělání a pozměnění veřejné listiny 

(§ 348), nebezpečného vyhrožování (§ 353), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny 

(§ 355), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

(§ 356) nebo výtržnictví (§ 358), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele 

trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo 

ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít. 

(3) Beztrestným se nestává agent, který teroristickou skupinu založil nebo zosnoval, 

anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny. 

 

§ 312e 

Podpora a propagace terorismu 

(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo 

kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje 
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jeho pachatele, 

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 

(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku, bude potrestán, 

a) kdo ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu účasti na teroristické 

skupině (§ 312a) zjedná jiného,  

b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání výbušnin, 

zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik pro účely 

spáchání teroristického trestného činu, 

c) kdo získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo používání výbušnin, 

zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik za účelem 

spáchání teroristického trestného činu, nebo 

d) kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání teroristického trestného činu poskytne 

nebo slíbí odměnu nebo odškodnění jinému nebo pro jiného anebo na takovou odměnu 

nebo odškodnění pořádá sbírku. 

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestána 

a) osoba, která je občanem České republiky, vycestuje-li do jiného státu, jehož není státním 

příslušníkem nebo v němž nemá povolen trvalý pobyt, za účelem spáchání teroristického 

trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování 

teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) 

nebo c), nebo 

b) osoba, která není občanem České republiky, vycestuje-li z České republiky nebo cestuje-li 

přes její území do jiného státu, jehož není státním příslušníkem nebo v němž nemá povolen 

trvalý pobyt, za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na 

teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo 

trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c). 

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,  

a) kdo cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání 

teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), 

vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo trestného činu uvedeného 

v odstavci 2 písm. b) nebo c), nebo  

b) kdo pro jiného takové cestování organizuje anebo jinému umožní nebo usnadní takto 

cestovat. 

(4) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 písm. b) nebo d) tiskem, filmem, rozhlasem, 

televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, 

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny, 

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 za stavu ohrožení státu nebo za válečného 

stavu, nebo 

d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) vůči dítěti. 
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§ 332 

Podplacení 

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek 

jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne 

nebo slíbí úplatek, nebo 

kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo 

pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým 

trestem bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch 

nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo 

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 

 

§ 333 

Nepřímé úplatkářství 

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného 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 sám nebo prostřednictvím jiného z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému 

poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

§ 345 

Křivé obvinění 

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na 

dvě léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem. 

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, 

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou 

sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo 

e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho 
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zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

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

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

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

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

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

rozsahu. 

§ 346 

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek 

(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký 

posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, peněžitým trestem nebo zákazem 

činnosti. 

(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním 

orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním 

orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění 

vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo 

b) takovou okolnost zamlčí, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta až na tři léta, peněžitým 

trestem nebo zákazem činnosti. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  

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

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

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

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
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b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu. 

§ 347 

Křivé tlumočení 

(1) Kdo jako tlumočník nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo 

písemně překládá v řízení před orgánem veřejné moci nebo v souvislosti s takovým řízením 

skutečnosti nebo okolnosti, které mají podstatný význam pro rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

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

(2) Kdo jako tlumočník před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, 

před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, 

který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí 

nebo písemně překládá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta až na tři 

léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, nebo 

b) páchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  

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

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

 

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

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

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

rozsahu. 

 

§ 347a 

Maření spravedlnosti 

 (1) Kdo v řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo 

v trestním řízení předloží důkaz, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, 

aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění důkaz v úmyslu, aby byl použit 

jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Kdo jiného svádí ke spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé 

výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAQ9C5CMR)



17 
 

(3) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch 

jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), 

křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení 

(§ 347), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho 

rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo 

e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

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

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo 

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

rozsahu. 

 

§ 367 

Nepřekažení trestného činu 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 

vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského 

a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy 

(§ 159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§ 168), 

zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a 4, loupeže (§ 173), braní 

rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji 

podle § 180 odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě 

pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205 odst. 5, zpronevěry 

podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209 odst. 5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, 

úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, podílnictví 

podle § 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné 

součinnosti podle § 216 odst. 4 a 5, padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného 

opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz  

(§ 237), zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 4, poškození 

finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 5, porušení předpisů o kontrole vývozu 

zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií 

dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení 

nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro 
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zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, 

výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení 

radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného 

materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s 

omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), získání kontroly nad vzdušným 

dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného 

dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), 

teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), 

financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování 

teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení 

utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 

323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), 

podplacení (§ 332), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 2 a 3, organizování 

a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů 

(§ 344), křivého obvinění podle § 345 odst. 3, 4 a 5, křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku podle § 346 odst. 3, 4 a 5, křivého tlumočení podle § 347 odst. 3, 4 

a 5, maření spravedlnosti (§ 347a), neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, 

zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3, porušování práv 

a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti podle § 382 odst. 3 a 4, porušování práv 

a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností podle § 383 odst. 3 a 4, 

zběhnutí (§ 386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), 

útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), 

přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového 

prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce 

obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně 

uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání nebo dokončení takového 

trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon 

na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit 

bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení 

na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí 

trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekažení 

trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), 

teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), 

podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), 

sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), 

apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války 

(§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné 

krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) 

a zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3. 

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
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§ 419a 

Implementace práva Evropské unie 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1). 

 ____________________  

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 2011/93/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. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování 

a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních 

sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji 

proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění 

rozhodnutí Rady 2005/671/SVV. 
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*  *  * 

Trestní řád  
 

§ 7b 

Uchování dat a znemožnění přístupu k nim 

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro 

trestní řízení, která byla uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, orgán 

činný v trestním řízení je oprávněn nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má 

pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou 

v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo k zpřístupnění informace o tom,  

že bylo nařízeno uchování dat.  

(2) Orgán činný v trestním řízení je oprávněn nařídit osobě, která drží nebo má 

pod svojí kontrolou data, která byla uložena v počítačovém systému nebo na nosiči 

informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům, je-li to zapotřebí 

k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování. 

(3) V příkazu musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, a doba, po 

kterou mají být tato data uchována, nebo k nim má být zamezen přístup, která nesmí 

být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí 

příkazu.  

(4) Orgán činný v trestním řízení, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej 

neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje. 

 

§ 31 

(1) O vyloučení z důvodů uvedených v § 30 rozhodne orgán, kterého se tyto důvody 

týkají, a to i bez návrhu. O vyloučení soudce nebo přísedícího, pokud rozhodují v senátě, 

rozhodne tento senát. 

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost. 

(3) O stížnosti rozhodne orgán bezprostředně nadřízený orgánu, jenž napadené 

rozhodnutí vydal. O stížnosti proti rozhodnutí senátu nejvyššího soudu rozhodne jiný 

senát téhož soudu. 

§ 35 

Obhájce 

(1) Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního 

řízení, s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním 

soudem a nejvyšším soudem, se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Pro jednotlivé 

úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit svým koncipientem. Koncipient 

nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního 

stupně, před vrchním soudem nebo nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může 

koncipient i v těchto řízeních. 

(2) Obhájcem nemůže být advokát, proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, 

a v důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, 

svědka nebo zúčastněné osoby. 

(3) V trestním řízení nemůže být obhájcem advokát, který v něm vypovídá jako 

svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník. 
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§ 77b 

 (1) Věcí důležitou pro trestní řízení je věc, která 

a) může sloužit pro důkazní účely, 

b) byla určena ke spáchání trestného činu nebo byla k jeho spáchání užita (dále jen „nástroj 

trestné činnosti“), 

c) byla získána trestným činem nebo jako odměna za trestný čin nebo byla, byť jen zčásti, 

nabyta za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící odměnu za trestný čin, včetně 

plodů a užitků (dále jen „výnos z trestné činnosti“), nebo 

b) je nástrojem trestné činnosti, 

c) je výnosem z trestné činnosti, nebo 

d) je náhradní hodnotou za věc uvedenou v písmenech b) a c). 

 (2) Podléhá-li zajištění věc, která je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo  

v podílovém fondu, zajistí se svěřenskému správci nebo obhospodařovateli podílového fondu. 

Není-li známo, komu věc důležitá pro trestní řízení patří, zajistí se bez uvedení osoby, jíž byla 

zajištěna; v opatření se uvede, kdy a kde a z jakého důvodu k zajištění věci došlo. 

 (3) Zajištění věci pro důkazní účely má přednost před jinými důvody zajištění věci. 

Důvod zajištění lze v průběhu trestního řízení změnit usnesením, proti kterému je přípustná 

stížnost. O změně důvodu zajištění není třeba rozhodovat v případě, kdy jsou splněny 

podmínky pro vyslovení propadnutí nebo zabrání věci, která je zajištěna k důkazním účelům. 

 (4) Neohrozí-li to dosažení účelu trestního řízení, nezajistí se věc bezcenná nebo věc, 

jejíž zajištění je z jiných důvodů neúčelné. Vždy se však zajistí věc, která má propadnout 

nebo být zabrána na základě rozhodnutí soudu, které dosud nenabylo právní moci. 

 (5) Nestanoví-li zákon jinak, lze práva třetích osob k zajištěné věci důležité pro trestní 

řízení uplatnit pouze v řízení ve věcech občanskoprávních. 

 

§ 79a 

Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti 

(1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je nástrojem trestné činnosti 

nebo výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce 

nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění takové věci. Policejní orgán k takovému 

rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního 

zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu. Policejní orgán je  

v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který  

s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší. Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 

 (2) V rozhodnutí o zajištění nebo v připojených listinách je zapotřebí náležitě  

a nezaměnitelně vymezit věci podléhající zajištění. Je-li zajišťováno právo, může být 

zajištěno i právo teprve v budoucnu vzniklé. V rozhodnutí o zajištění se tomu, komu byla věc 

zajištěna, zakáže, aby po oznámení rozhodnutí takovou věc převedl na jiného nebo ji zatížil,  

a je-li zajištěna hmotná věc, také, aby ji záměrně poškozoval nebo ničil. Je-li to zapotřebí pro 

účely zajištění nebo správy zajištěné věci, lze v  rozhodnutí o zajištění věci nebo  

i v dodatečném rozhodnutí zakázat nebo omezit také výkon dalších práv souvisejících se 

zajištěnou věcí, a to včetně práv teprve v budoucnu vzniklých, jakož i vyzvat k vydání všech 

listin nebo jiných hmotných nosičů, jejichž předložení je nutné k uplatnění určitého práva k 
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zajištěné věci, s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66 

a 79). Na dodatečné rozhodnutí o zákazu nebo omezení výkonu dalších práv souvisejících se 

zajištěnou věcí se ustanovení o rozhodnutí o zajištění použijí přiměřeně. 

(3) V rozhodnutí o zajištění se tomu, komu byla věc zajištěna, dále uloží, aby orgánu 

činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení rozhodnutí sdělil, 

jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva 

s ní nakládat, a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytnout 

odpovídající plnění, s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě 

(§ 66).  

(4) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, učiní všechny úkony 

nezbytné k výkonu takového rozhodnutí.  

            (5) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 

§ 79g 

Zajištění náhradní hodnoty 

 (1) Nelze-li zajistit věc, která je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné 

činnosti, může být místo ní zajištěna náhradní hodnota, která odpovídá, byť jen zčásti, její 

hodnotě; přitom se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení upravujících zajištění 

věci, která je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti (§ 79a až 79f). 

Náhradní hodnotu lze zajistit osobě, která měla povinnost strpět zajištění původní věci. 

 (2) Z důležitých důvodů může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce 

povolit na návrh osoby, které byla náhradní hodnota zajištěna, provedení úkonu, který se týká 

zajištěné náhradní hodnoty. Proti takovému rozhodnutí je přípustná stížnost, která má 

odkladný účinek. 

§ 88 

(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení 

podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle 

§ 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné 

zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy při 

zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při 

veřejné dražbě podle § 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 

trestního zákoníku, křivé obvinění podle § 345 odst. 3 trestního zákoníku, křivá výpověď 

a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 odst. 3 trestního zákoníku, křivé tlumočení 

podle § 347 odst. 3 trestního zákoníku, maření spravedlnosti podle § 347a trestního 

zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní 

smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud 

lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení 

a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně 

ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů 

činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní 

orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se 

svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se 

v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu. 

(2) Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda 

senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k odposlechu a 
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záznamu telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně 

konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení 

pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa či 

zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude odposlech 

a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce; 

v odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, 

včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu se bezodkladně doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení opis příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu soudce bezodkladně zašle státnímu 

zástupci. 

(3) Policejní orgán je povinen průběžně vyhodnocovat, zda i nadále trvají důvody, 

které vedly k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Pokud 

důvody pominuly, je povinen odposlech a záznam telekomunikačního provozu ihned ukončit, 

a to i před skončením doby uvedené v odstavci 2. Tuto skutečnost bezodkladně písemně 

oznámí předsedovi senátu, který příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

vydal, a v přípravném řízení rovněž státnímu zástupci a soudci. 

  (4) Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu může soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení na 

návrh státního zástupce soudce krajského soudu dobu trvání odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců. 

(5) Bez příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může orgán 

činný v trestním řízení nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu, nebo jej 

provést i sám, je-li vedeno trestní řízení pro trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního 

zákoníku), svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), omezování osobní 

svobody (§ 171 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby 

stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku), násilí proti skupině obyvatelů a proti 

jednotlivci (§ 352 trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku) 

nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pokud s tím uživatel 

odposlouchávané stanice souhlasí. 

(6) Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba k němu 

připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu, 

jakož i o orgánu, který záznam pořídil. Ostatní záznamy je povinen policejní orgán označit, 

spolehlivě uschovat tak, aby byla zajištěna ochrana před neoprávněným zneužitím záznamů, 

a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy. V jiné trestní věci, než je ta, 

v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze záznam jako důkaz 

užít tehdy, pokud je v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1, 

nebo souhlasí-li s tím uživatel odposlouchávané stanice. 

(7) Pokud při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly zjištěny 

skutečnosti významné pro trestní řízení, je policejní orgán po souhlasu soudu a v přípravném 

řízení státního zástupce povinen záznamy bezodkladně zničit po třech letech od 

pravomocného skončení věci. Byl-li policejní orgán vyrozuměn o podání mimořádného 

opravného prostředku v uvedené lhůtě, zničí záznamy o odposlechu po rozhodnutí 

o mimořádném opravném prostředku, případně až po novém pravomocném skončení věci. 

Protokol o zničení záznamu o odposlechu zašle policejní orgán státnímu zástupci, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předsedovi senátu 

prvého stupně, k založení do spisu. 
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(8) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně 

skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvého stupně po pravomocném 

skončení věci, informuje o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

osobu uvedenou v odstavci 2, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který 

vydal příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, délku trvání odposlechu 

a datum jeho ukončení. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode 

dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Předseda senátu soudu prvního stupně 

podá informaci bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání 

jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání 

jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e). 

(9) Informaci podle odstavce 8 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán 

nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu 

spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti na 

organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v řízení o trestném činu účasti 

na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku) nebo pokud se na spáchání trestného činu 

podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení doposud 

pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, vedeno 

trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel trestního 

řízení, včetně řízení uvedeného v odstavci 6, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti 

státu, života, zdraví, práv a svobod osob. 

§ 88a 

(1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný 

čin porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin 

podvodu (§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému 

systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání 

přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního 

zákoníku), pro trestný čin maření spravedlnosti (§ 347a trestního zákoníku), pro trestný 

čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného 

pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 

trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního zákoníku), 

pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku), nebo pro úmyslný 

trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem 

telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích 

dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení 

podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu předseda senátu a v 

přípravném řízení nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce na 

návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán 

písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v 

případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva 

zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho 

totožnost, je-li známa. 

  (2) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně 

skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvního stupně po pravomocném 
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skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu 

uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který 

vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a údaj o období, jehož se tento 

příkaz týkal. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne 

doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu 

k zjištění údajů o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu soudu prvního 

stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla 

věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání 

jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty 

pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e). 

  (3) Informaci podle odstavce 2 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán 

nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu 

spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti na 

organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v řízení o trestném činu účasti 

na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku) nebo pokud se na spáchání trestného činu 

podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení doposud 

pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, vedeno 

trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel tohoto 

nebo jiného trestního řízení, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, 

práv nebo svobod osob. 

(4) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas uživatel 

telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném telekomunikačním 

provozu vztahovat. 

§ 146a 

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu 

 (1) O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce 

a) rozhodl o vazbě, nejde-li o rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby bez přijetí 

některého opatření nahrazujícího vazbu, 

b) rozhodl o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí,  

o uložení předběžného opatření (§ 88m odst. 2), o tom, že se nepovolí setkání obviněného  

s poškozeným, osobou mu blízkou nebo jinou osobou (§ 88d odst. 2), nebo o žádosti o 

zrušení předběžného opatření (§ 88n odst. 3), 

c) zajistil věc, o níž nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že je nástrojem trestné činnosti 

nebo výnosem z trestné činnosti, rozhodl o omezení takového zajištění nebo nevyhověl 

žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

d) zajistil náhradní hodnotu, rozhodl o omezení zajištění náhradní hodnoty, nepovolil 

provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty, nebo nevyhověl žádosti  

o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

e) změnil důvod zajištění věci, 

f) zajistil majetek pro účely zajištění nároku poškozeného nebo rozhodl o omezení zajištění, 

nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti  

o zrušení nebo omezení takového zajištění, 
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g) zajistil majetek obviněného pro účely výkonu peněžitého trestu nebo trestu propadnutí 

majetku, rozhodl o omezení zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného 

majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

h) zajistil majetek pro účely výkonu zabrání části majetku, rozhodl o omezení takového 

zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl 

žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

i) rozhodl o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 1), 

j) rozhodl o zničení věci ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku (§ 81b odst. 1), nebo 

k) rozhodl o nesplnění podmínek podle § 159c odst. 1, 

 rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným 

osobám soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který napadené rozhodnutí vydal. 

 (2) O stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu, kterým rozhodl o uložení 

pořádkové pokuty, změnil důvod zajištění věci, zajistil věc, o níž nasvědčují zjištěné 

skutečnosti tomu, že je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti, rozhodl  

o omezení takového zajištění nebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového 

zajištění, zajistil náhradní hodnotu, rozhodl o omezení zajištění náhradní hodnoty nebo 

nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, rozhoduje ve lhůtě uvedené  

v odstavci 1 soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad 

zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá soudu k rozhodnutí státní 

zástupce. 

§ 158e 

Použití agenta 

(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 

trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 

písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při 

veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné 

zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě 

podle § 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního 

zákoníku, přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního 

zákoníku, nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku, křivé obvinění podle § 345 

odst. 3 trestního zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 

odst. 3 trestního zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 3 trestního zákoníku, 

maření spravedlnosti podle § 347a trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, 

k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, je 

policejní orgán, pokud jím je útvar Policie České republiky nebo Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, oprávněn použít agenta. 

(2) Agentem je příslušník Policie České republiky nebo Generální inspekce 

bezpečnostních sborů plnící úkoly uložené mu řídícím policejním orgánem, vystupující 

zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Je-li to k použití agenta, jeho přípravě 

nebo k jeho ochraně nutné, je k zastírání jeho totožnosti možné 

a) vytvořit legendu o jiné osobní existenci a osobní údaje vyplývající z této legendy zavést do 

informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů, 
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b) provádět hospodářské činnosti, k jejichž vykonávání je třeba zvláštní oprávnění, povolení 

či registrace, 

c) zastírat příslušnost k Policii České republiky nebo ke Generální inspekci bezpečnostních 

sborů. 

(3) Orgány veřejné správy jsou povinny poskytnout Policii České republiky a 

Generální inspekci bezpečnostních sborů bez odkladu potřebnou součinnost při plnění 

oprávnění uvedených v odstavci 2. 

(4) Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství 

soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce, podávající návrh, činný. 

V povolení musí být uveden účel použití a doba, po kterou bude agent použit, a údaje 

umožňující identifikaci agenta. Na základě nového návrhu, obsahujícího vyhodnocení 

dosavadní činnosti agenta, lze dobu povolení prodloužit, a to i opakovaně. 

(5) Ke sledování osob a věcí v rozsahu uvedeném v § 158d odst. 2 a k provedení 

předstíraného převodu podle § 158c agent nepotřebuje další povolení. 

(6) Agent je povinen při své činnosti volit takové prostředky, které jsou způsobilé ke 

splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována újma na jejich právech 

nad míru nezbytně nutnou. Jiné povinnosti podle zvláštního zákona upravujícího postavení 

příslušníků Policie České republiky nebo podle zvláštního zákona upravujícího postavení 

příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nemá. 

(7) Státní zástupce je povinen od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje 

potřebné pro posouzení, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu 

se zákonem. Tyto údaje je povinen pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, posuzovat, a 

pominou-li důvody pro použití agenta, dá policejnímu orgánu pokyn k bezodkladnému 

ukončení činnosti agenta. Policejní orgán je povinen předložit státnímu zástupci záznam o 

výsledku použití agenta. 

 

§ 159c 

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání 

(1) Policejní orgán rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání podezřelého 

z trestného činu pletich v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 2, 4 nebo 5 trestního 

zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e), 

odst. 3 nebo 4 trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 

podle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního zákoníku, pletich při veřejné dražbě 

podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 

trestního zákoníku nebo nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku, 

nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku nebo maření 

spravedlnosti podle § 347a odst. 3 trestního zákoníku, pokud podezřelý poskytl nebo slíbil 

úplatek, majetkový nebo jiný prospěch jen proto, že byl o to požádán, učinil o tom dobrovolně 

a bez zbytečného odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, oznámí 

policejnímu orgánu skutečnosti, které jsou mu známy o trestné činnosti toho, kdo o tento 

úplatek, majetkový nebo jiný prospěch požádal, a zaváže se podat v přípravném řízení 

i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. 

(2) Rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání podle odstavce 1 nelze, byl-li 

úplatek, majetkový nebo jiný prospěch poskytnut nebo slíben v souvislosti s výkonem 

pravomoci úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. a) až c) trestního zákoníku nebo úřední 
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osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, jde-li o úřední osobu zastávající 

funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv cizí stát. 

 

§ 163 

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného 

(1) Trestní stíhání pro trestné činy ublížení na zdraví (§ 146 trestního zákoníku), 

těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku), ublížení na zdraví  

z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku), neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního zákoníku), 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151 trestního zákoníku), ohrožení 

pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1, 

2 trestního zákoníku, vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku, nuceného sňatku  

(§ 175a trestního zákoníku), porušování domovní svobody (§ 178 trestního zákoníku), 

poškození cizích práv (§ 181 trestního zákoníku), porušení tajemství listin a jiných 

dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), sexuálního nátlaku podle § 

186 odst. 1, 2 trestního zákoníku, krádeže (§ 205 trestního zákoníku), zpronevěry (§ 206 

trestního zákoníku), neoprávněného užívání cizí věci (§ 207 trestního zákoníku), 

neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 208 trestního 

zákoníku), podvodu (§ 209 trestního zákoníku), podílnictví (§ 214 trestního zákoníku), 

podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku) legalizace výnosů z trestné činnosti  

a další formy trestné součinnosti podle § 216 odst. 1, legalizace výnosů z trestné činnosti 

a další formy součinnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 2, lichvy (§ 218 trestního 

zákoníku), zatajení věci (§ 219 trestního zákoníku), porušení povinnosti při správě cizího 

majetku (§ 220 trestního zákoníku), porušení povinnosti při správě cizího majetku 

z nedbalosti (§ 221 trestního zákoníku), poškození věřitele (§ 222 trestního zákoníku), 

poškození cizí věci (§ 228 trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního 

zákoníku) a nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku) proti tomu, kdo je ve 

vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít 

výpověď (§ 100 odst. 2), a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 

trestního zákoníku proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu 

k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem, jakož i pro trestný čin opilství (§ 360 

trestního zákoníku), pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty některého z těchto 

trestných činů, lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem 

poškozeného. Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí souhlas byť jen jednoho 

z nich. 

(2) Nepředloží-li poškozený své vyjádření státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu 

písemně, zaznamená se jeho obsah do protokolu. Souhlas s trestním stíháním může poškozený 

výslovným prohlášením vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere 

k závěrečné poradě. Výslovně odepřený souhlas však nelze znovu udělit. 

 

*  *  * 

Zákon o bankách 
 

§ 41c 

 (1) Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených při splnění 

požadavků na identifikaci stanovených v odstavci 3 a v zákoně upravujícím opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti v české měně nebo v cizí měně, evidovaných jako kreditní 

zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, 
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vkladním listem či jiným obdobným dokumentem, nejde-li o pohledávky uvedené v odstavci 

2. 

 (2) Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů 

a) banky, pobočky banky z jiného členského státu spořitelního a úvěrního družstva, 

obchodníka s cennými papíry a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li 

o pohledávky z vkladů vložených těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak 

náhrada náležela, za splnění podmínek podle § 41f, 

b) finanční instituce a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li o 

pohledávky z vkladů platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, 

instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu vložených 

těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada náležela, za splnění podmínek 

podle § 41f, 

c) pojišťovny, zajišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti, 

d) zdravotní pojišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti, 

e) státu, 

f) územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení 

daní (dále jen „daňový příjem“) jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR,  

za podmínek uvedených v odstavci 8, 

g) představující pohledávky, které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu  

ve formě podřízeného dluhu, a 

h) pocházející podle pravomocného rozsudku z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace 

výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti, nebyly-li zajištěny ve prospěch 

oběti trestné činnosti. 

 (3) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu je povinna zabezpečit 

identifikaci vkladatele při vedení jeho účtu nebo jiné formě přijetí jeho vkladu a identifikační 

údaje o vkladateli a údaje o výši a důvodu pojištěné pohledávky z vkladu vést ve své evidenci. 

Identifikačními údaji se rozumí 

a) u fyzických osob jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum 

narození, popřípadě identifikační číslo, 

b) u právnických osob obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo a u tuzemských 

právnických osob též identifikační číslo. 

 (4) Identifikační údaje podle odstavce 3 musí být uvedeny ve smlouvě o účtu, ve 

vkladní knížce a na vkladovém certifikátu, vkladním listu či jiném obdobném dokumentu 

potvrzujícím přijetí vkladu. 

 (5) Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné 

papíry. 

 (6) Částka pro účely určení výše daňových příjmů územního samosprávného celku 

podle odstavce 2 písm. f) se přepočte na českou měnu podle kurzu vyhlášeného Českou 

národní bankou pro poslední den kalendářního roku, ke kterému se daňové příjmy vztahují. 

 (7) Územní samosprávný celek dokládá bance a pobočce banky z jiného než členského 

státu výši daňových příjmů podle odstavce 2 písm. f) skutečnými daňovými příjmy za rok, 

který o 2 roky předchází roku, v němž mají být pojištěny pohledávky z vkladů územního 

samosprávného celku. 
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 (8) Pohledávky z vkladů územního samosprávného celku jsou pojištěny, pokud 

územní samosprávný celek doloží bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu, že 

výše skutečných daňových příjmů podle odstavce 7 nepřesahuje výši stanovenou v odstavci 2 

písm. f). Pohledávky z vkladů územního samosprávného celku jsou pojištěny od začátku 

kalendářního roku, v němž mají být pojištěny podle odstavce 7, nebo ode dne, kdy banka 

vydá potvrzení podle odstavce 9 o tom, že pohledávky z vkladů územního samosprávného 

celku splňují podmínky pro jejich pojištění, podle toho, který okamžik nastane později, do 

konce kalendářního roku, v němž mají být pojištěny podle odstavce 7. K doložení skutečných 

daňových příjmů po rozhodném dni podle § 41d odst. 2 se nepřihlíží. 

 (9) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu vydá bez zbytečného odkladu 

po doložení skutečných daňových příjmů podle odstavce 7 územnímu samosprávnému celku 

potvrzení, zda a po které období jsou pohledávky z vkladů územního samosprávného celku 

pojištěny. 

 (10) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu je povinna vést evidenci 

údajů podle odstavce 3 a v případech stanovených tímto zákonem (§ 41d odst. 4 a § 41n) 

poskytovat tyto údaje Garančnímu systému. Ministerstvo financí stanoví vyhláškou formu, 

strukturu a způsob vedení a poskytování údajů. 

 

*  *  * 

Zákon o veřejných sbírkách 

§ 5a 

 (1) Právnické osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a fyzické osoby, oprávněné 

jednat ve věci sbírky jejich jménem, musí být bezúhonné. 

 (2) Právnická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla pravomocně 

odsouzena za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního 

zákoníku), legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti z nedbalosti 

(§ 217 trestního zákoníku) nebo poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči 

informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku), pokud se na 

ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. 

 (3) Fyzická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla pravomocně odsouzena 

a) za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin proti majetku anebo nedbalostní trestný 

čin hospodářský, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo 

b) v cizině za čin, jehož znaky jsou obdobné znakům některého z trestných činů uvedených v 

písmeni a), a ke dni oznámení sbírky nebyl uložený trest vykonán, nebo od nabytí právní moci 

rozsudku uplynulo méně než pět let nebo méně než pětinásobek doby, na kterou byl uložen 

trest odnětí svobody. 

 (4) Za účelem prokázání bezúhonnosti si krajský úřad vyžádá podle zvláštního 

právního předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o výpis z evidence Rejstříku 

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
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*  *  * 

Zákon o elektronických komunikacích 

 

Odposlech a záznam zpráv 

§ 97  

 (1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna na náklady 

žadatele zřídit a zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového 

telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv 

a) Policii České republiky pro účely stanovené zvláštním právním předpisem36), 

b) Bezpečnostní informační službě pro účely stanovené zvláštním právním předpisem37), 

c) Vojenskému zpravodajství pro účely stanovené zvláštním právním předpisem37a). 

 (2) Orgány uvedené v odstavci 1 prokazují své oprávnění k odposlechu a záznamu 

zpráv předáním písemné žádosti, která obsahuje číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí soudu 

u tohoto orgánu vedeno, a která je podepsána osobou odpovědnou u orgánu uvedeného  

v odstavci 1 za vykonávání odposlechu a záznamu zpráv. V případě odposlechu a záznamu 

zpráv Policií České republiky podle zvláštních právních předpisů36) se v písemné žádosti 

uvádí číslo jednací, pod kterým je souhlas uživatele odposlouchávané stanice u Policie České 

republiky veden. 

 (3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat po 

dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při 

zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací37b). Provozní a lokalizační údaje týkající se neúspěšných 

pokusů o volání je právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinna uchovávat pouze 

tehdy, jsou-li tyto údaje vytvářeny nebo zpracovávány a zároveň uchovávány nebo 

zaznamenávány. Současně je tato právnická nebo fyzická osoba povinna zajistit, aby při 

plnění povinnosti podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv a takto uchovávaný 

dále předáván. Právnická nebo fyzická osoba, která provozní a lokalizační údaje uchovává, je 

na požádání povinna je bezodkladně poskytnout 

a) orgánům činným v trestním řízení pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem59), 

b) Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 

pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené 

mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo 

prověřování chráněné osoby a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem60), 

c) Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem37), 

d) Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem37a), 

e) České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem61). 
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  Po uplynutí doby podle věty první je právnická nebo fyzická osoba, která provozní  

a lokalizační údaje uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly poskytnuty orgánům 

oprávněným k jejich využívání podle zvláštního právního předpisu, nebyl vydán příkaz 

k jejich uchování podle zvláštního právního předpisu59) nebo pokud tento zákon nestanoví 

jinak (§ 90). 

 (4) Provozními a lokalizačními údaji podle odstavce 3 jsou zejména údaje vedoucí k 

dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, 

času, způsobu a doby trvání komunikace. Rozsah provozních a lokalizačních údajů 

uchovávaných podle odstavce 3, formu a způsob jejich předávání orgánům oprávněným k 

využívání podle zvláštního právního předpisu a způsob jejich likvidace stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 (5) Právnická nebo fyzická osoba poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je 

povinna na žádost poskytnout informace z databáze všech svých účastníků veřejně dostupné 

telefonní služby orgánu oprávněnému k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu, a 

to na jeho náklady. Formu a rozsah poskytovaných informací stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 (6) Zavede-li právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací při této činnosti kódování, 

kompresi, šifrování nebo jiný způsob přenosu vedoucí k nesrozumitelnosti přenášených zpráv, 

je povinna zajistit, aby v koncových bodech pro připojení zařízení uvedených v odstavci 1 

byly požadované zprávy a s nimi spojené provozní a lokalizační údaje poskytovány 

srozumitelným způsobem. 

 (7) Z plnění povinností podle odstavců 1, 3 a 5 náleží právnické nebo fyzické osobě od 

oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal nebo jej nařídil, úhrada efektivně vynaložených 

nákladů. Výši a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 (8) Osoba uvedená v odstavci 1 a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o vyžádaném nebo uskutečněném odposlechu a záznamu zpráv podle odstavců 1 

a 2 a vyžádání a poskytnutí údajů podle odstavců 3 a 5 a s tím souvisejících skutečnostech. 

 (9) Technické a provozní podmínky a body pro připojení koncového 

telekomunikačního zařízení pro odposlech nebo záznam zpráv stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 (10) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna vést evidenci 

a) počtu případů, ve kterých na základě žádosti poskytla provozní a lokalizační údaje 

orgánům oprávněným k jejich vyžádání, 

b) doby, která v jednotlivých případech uplynula ode dne, kdy zahájila uchovávání 

provozních a lokalizačních údajů do dne, kdy o tyto údaje oprávněný orgán požádal, a 

c) počtu případů, kdy nemohla žádosti o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů vyhovět. 

 (11) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna předávat Úřadu 

evidenci uvedenou v odstavci 10 souhrnně vždy za uplynulý kalendářní rok, a to v 

elektronické formě, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Předávaná 

evidence nesmí obsahovat osobní a identifikační údaje. Úřad souhrn obdržených evidencí 

neprodleně předá Komisi. 
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 (12) Formu evidence předávané podle odstavce 11 a způsob jejího předávání Úřadu 

stanoví prováděcí právní předpis. 

------------------ 

36) § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

37) § 6 až 8 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. 

37a) § 9 a 10 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. 

37b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů 

vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES. 

59) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

60) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

61) Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

*  *  * 

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
 

§ 30 

Výměna informací s národním členem 

 

 (1) Orgány činné v trestním řízení poskytnou národnímu členovi bez zbytečného 

odkladu informace nezbytné k plnění úkolů Eurojustu; poskytnutí takových informací se 

považuje za žádost o součinnost Eurojustu pouze, je-li to orgánem činným v trestním řízení 

výslovně uvedeno. Tyto informace je možné předat ostatním národním členům nebo 

cizozemským orgánům, je-li to potřebné k plnění jejich úkolů. 

  

 (2) Soud a v přípravném řízení státní zástupce informují národního člena zejména  

o případech, jež se přímo dotýkají nejméně 3 členských států a nejméně 2 členským státům 

byly zaslány žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, a 

  

a) jedná se o skutek, za který lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně 5 let nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody  

a který spočívá v některém z těchto jednání: 

1. obchod s lidmi, 

2. pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie, 

3. nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami, 

4. nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, 

5. korupce, 

6. podvod, který postihuje zájmy Evropských společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. 

července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, 

7. padělání eura, 

8. legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti, 

9. útok proti informačnímu systému, 

b) skutková zjištění nasvědčují tomu, že skutek byl spáchán organizovanou zločineckou 

skupinou, nebo 
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c) mohou mít závažný přeshraniční rozměr nebo dopad na úrovni Evropské unie nebo se 

mohou dotýkat i jiných členských států. 

  

 (3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále informují národního člena zejména 

o 

a) vytvoření společného vyšetřovacího týmu a výsledcích jeho činnosti,  

b) případě, kdy jsou proti téže osobě vedena o témže skutku souběžně trestní řízení v České 

republice a v jednom nebo více jiných členských státech, anebo se lze oprávněně 

domnívat, že takový případ nastane, 

c) sledovaných zásilkách dotýkajících se nejméně 3 států, z nichž nejméně 2 jsou členskými 

státy, a d) opakovaných odmítnutích nebo obtížích při vyřizování žádostí o mezinárodní 

justiční spolupráci. 

  

 (4) Informace se národnímu členovi neposkytnou, pokud by tím došlo k ohrožení 

podstatných národních bezpečnostních zájmů nebo bezpečnosti osob. 

  

 (5) Národní člen bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán činný v trestním 

řízení o výsledku zpracování jím poskytnutých informací a vyrozumí jej o souvisejících 

případech, které jsou Eurojustem evidovány. 

§ 65a 

Uchování dat na žádost České republiky 

(1) Je-li pro účely trestního řízení zapotřebí zajistit urychlené uchování dat 

uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, který se nachází na území 

cizího státu, útvar Policie České republiky, který plní funkci kontaktního místa podle 

mezinárodní smlouvy51) (dále jen „útvar Policie“) požádá s předchozím souhlasem 

justičního orgánu cizozemský orgán o uchování takových dat.  

 (2) Žádost o uchování dat musí obsahovat: 

a) označení orgánu, který podává žádost, a datum sepsání žádosti, 

b) stručný popis skutku, o kterém se vede trestní řízení, a jeho právní kvalifikaci,  

c) přesné označení dat, jejichž uchování je požadováno, a jejich souvislost se skutkem, 

pro který je trestní řízení vedeno,  

d) dostupné informace nezbytné pro zjištění osoby, která drží nebo má pod svoji 

kontrolou požadovaná data, nebo pro zjištění umístění počítačového systému nebo 

jiného nosiče informací,  

e) důvod, pro který je nezbytné data uchovat, a  

f) informaci o tom, že justiční orgán zamýšlí podat žádost o právní pomoc nebo vydat 

evropský vyšetřovací příkaz, v nichž požádá o zajištění uchovaných dat. 

 (3) Překlad žádosti uvedené v odstavci 2 zajistí útvar Policie.  

------------------------------ 

51) Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě, vyhlášená pod č. 104/2013 Sb. m. s. 
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§ 65b 

Uchování dat na žádost cizího státu 

(1) Požádá-li cizozemský orgán o urychlené uchování dat uložených  

v počítačovém systému nebo nosiči informací, který se nachází na území České 

republiky, žádost vyřídí s předchozím souhlasem justičního orgánu útvar Policie.  

(2) K udělení souhlasu podle odstavce 1 je příslušný justiční orgán, který bude 

příslušný k vyřízení žádosti o právní pomoc nebo k postupu podle části páté hlavy XI 

dílu 1 a 2 ohledně evropského vyšetřovacího příkazu, které cizí stát následně zašle do 

České republiky za účelem zajištění uchovaných dat. 

(3) Příkaz k uchování dat se vydá na omezenou dobu, která nesmí být kratší než 

60 dnů a delší než 90 dnů; novým příkazem ji lze na odůvodněnou žádost cizozemského 

orgánu prodloužit o dalších 90 dnů. Jinak se použije obdobně § 7b trestního řádu.  

 (4) Žádosti cizozemského orgánu o uchování dat nelze vyhovět, pokud 

neobsahuje náležitosti uvedené v § 65a odst. 2 a cizozemský orgán je nedoplní ani 

dodatečně v požadované lhůtě, přestože byl upozorněn na následky s tím spojené. 

 (5) Lze-li vzhledem k zjištěným okolnostem mít za to, že nařízení uchování dat 

určité osobě dostatečně nezajistí budoucí dostupnost těchto dat nebo by takový postup 

mohl vést k vyzrazení informací o trestním řízení vedeném v cizím státě, útvar Policie  

o tom neprodleně uvědomí cizozemský orgán a vyžádá si informaci, zda i přesto trvá na 

vyřízení žádosti nebo zda ji vezme zpět.  

(6) Útvar policie vyrozumí cizozemský orgán o způsobu vyřízení jeho žádosti  

a upozorní jej, že je třeba, aby před uplynutím doby, na kterou byl příkaz k  uchování 

dat vydán, případně prodloužené podle odstavce 7, byla do České republiky zaslána 

žádost o právní pomoc nebo evropský vyšetřovací příkaz požadující zajištění 

uchovaných dat, jinak nebudou data dále uchovávána. Zašle-li cizí stát takovou žádost 

nebo příkaz do České republiky justičnímu orgánu před uplynutím doby stanovené 

v příkazu k uchování dat, doba uchování dat se prodlužuje až do doby konečného 

vyřízení žádosti nebo příkazu justičním orgánem; justiční orgán o tom neprodleně 

vyrozumí osobu, vůči níž příkaz k uchování dat směřuje. 

 

§ 226  

Působnost  

  

(1) Ustanovení této hlavy se užijí na  

a) věc, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že je určena ke spáchání trestného činu nebo 

byla k jeho spáchání užita (dále jen „nástroj trestné činnosti“) nebo byla získána trestným 

činem nebo jako odměna za trestný čin, nebo byla, byť jen zčásti, nabyta za věc získanou 

trestným činem nebo za věc tvořící odměnu za trestný čin, včetně plodů a užitků (dále jen 

„výnos z trestné činnosti“) která je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné 

činnosti, 

b) náhradní hodnotu, nebo 

c) důkazní prostředek podle § 112 trestního řádu (dále jen „důkazní prostředek“), mají-li být 

zajištěny v jiném členském státu na základě příkazu k zajištění vydaného justičním 

orgánem nebo mají-li být zajištěny v České republice na základě příkazu k zajištění 

vydaného justičním orgánem jiného členského státu v trestním řízení pro účely propadnutí 

nebo zabrání anebo dokazování. 
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(2) Podle této hlavy se postupuje, pokud jiný členský stát uplatňuje právní předpisy  

k provedení příslušného právního předpisu Evropské unie13).  

___________________  

  
13) Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku 

nebo důkazních prostředků v Evropské unii. 

 
 

*  *  * 

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských 

fondů 

§ 118g 

 (1) Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného 

rejstříku podle § 3 až 5 ani se neuveřejňují. 

 (2) Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba. Výpis 

údajů z evidence skutečných majitelů může v rozsahu údajů o jméně, státu bydliště, roce  

a měsíci narození skutečného majitele a údajů podle § 118f písm. c) a d) obdržet ten, kdo 

prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům podílnictví, podílnictví  

z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti, 

legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti z nedbalosti a jejich 

zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea 

třetí trestního zákoníku trestným činům financování terorismu a podpora a propagace 

terorismu. Na výpis z evidence skutečných majitelů se § 3 a 4 použijí obdobně. 

 (3) Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli 

a) soudu pro účely soudního řízení, 

b) orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu zastupitelství také 

pro účely výkonu jiné než trestní působnosti, 

c) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich 

správy, 

d) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost 

zpravodajských služeb, 

e) Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu 

činností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování 

mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, 

f) České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu a při 

výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 

g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely 

bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu utajovaných informací a 

bezpečnostní způsobilost, 

h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného právního 

předpisu, 
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i) povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta, 

j) poskytovateli veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole17), 

 k) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu 

pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 1303/201318), 

l) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich působnosti podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201319), 

m) tomu, o němž tak stanoví jiný zákon. 

 (4) Ministerstvo spravedlnosti umožní přístup podle odstavce 3, bude-li zjistitelná 

identita konkrétních fyzických osob, které k údajům o skutečném majiteli přistupují. Způsob 

přístupu k údajům o skutečném majiteli stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

 (5) Za umožnění přístupu podle odstavce 3 písm. i) a m) náleží náhrada nákladů. Výše 

této náhrady nesmí překročit hodnotu skutečně vynaložených nákladů spojených s provozem 

a aktualizací aplikace umožňující přístup podle věty první. Výši náhrady nákladů a obsah 

povinností spojených s přístupem podle věty první stanoví Ministerstvo spravedlnosti 

vyhláškou. 
 

*  *  * 

Zákon o zadávání veřejných zakázek 

 

Příl. 3  

Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) 

 Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a)  

se trestným činem rozumí 

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti 

na organizované zločinecké skupině, 

b) trestný čin obchodování s lidmi, 

c) tyto trestné činy proti majetku 

1. podvod, 

2. úvěrový podvod, 

3. dotační podvod, 

4. podílnictví, 

5. podílnictví z nedbalosti, 

6. 4. legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti, 

7. 5. legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti z nedbalosti, 

d) tyto trestné činy hospodářské 

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
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3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

4. pletichy při veřejné dražbě, 

5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

e) trestné činy obecně nebezpečné, 

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 

3. úplatkářství, 

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 
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