
Platné znění zákona s vyznačením navrhované změny 
 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

Za § 179 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona 

č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., 

zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., 

zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., 

zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., 

zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., 

zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona 

č. 58/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb. se vkládá nový § 179a, který včetně nadpisu zní: 

 „§179a 

Porušování svobody projevu 

Provozovatel či správce veřejně přístupné elektronické sociální sítě či jiné platformy 

umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu používané více než 

sto tisíci registrovanými uživateli, který zasáhne do svobody projevu jiného tím, 

že neoprávněně odstraní, zakáže či jakýmkoli jiným způsobem znepřístupní 

jeho příspěvek sdílený na takové veřejně přístupné počítačové elektronické sociální 

síti či jiné platformě umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného 

obsahu, jenž není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy, 

a to v úmyslu ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskusi o důležitých otázkách 

veřejného zájmu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, 

zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem.“  

 

 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. 

 

Za § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., 

se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 7a 

Přestupek porušení svobody projevu 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel či správce veřejně 

přístupné elektronické sociální sítě či jiné platformy umožňující uživatelům 

okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu používané více než sto tisíci 

registrovanými uživateli neoprávněně odstraní, zakáže či jakýmkoli jiným 

způsobem znepřístupní příspěvek jiného sdílený na takové veřejně přístupné 

elektronické sociální síti či jiné platformě umožňující uživatelům okamžité 

sdílení jimi vytvořeného obsahu, jenž není v hrubém rozporu s trestními 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=142732)



 

předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo 

s dobrými mravy a zasáhne tak do jeho svobody projevu.  

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že jako provozovatel či správce veřejně přístupné elektronické sociální sítě či 

jiné platformy umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu 

používané více než sto tisíci registrovanými uživateli neoprávněně odstraní, 

zakáže či jakýmkoli jiným způsobem znepřístupní příspěvek jiného sdílený 

na takové veřejně přístupné elektronické sociální síti či jiné platformě 

umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu, jenž není 

v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je 

Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy a zasáhne tak do jeho svobody 

projevu.  

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo 

b) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2." 
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