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V. 

 

Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Změna trestního zákoníku 

§ 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 

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 nebo materiálů obdobné povahy 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 nebo materiálů obdobné povahy 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 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, jiného k němu navádí 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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§ 321a 

Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu 

Osoba, která je občanem České republiky nebo má na území České republiky 

povolen trvalý pobyt a která se účastní činnosti nestátní ozbrojené skupiny zaměřené 

na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu tím, že 

a) se zapojí do bojové činnosti takové skupiny, 

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

zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo jiných obdobných 

metod nebo technik za účelem spáchání trestného činu uvedeného v písmenu a), 

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

zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo jiných obdobných 

metod nebo technik za účelem spáchání trestného činu uvedeného v písmenu a), nebo 

d) cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání trestného činu 

uvedeného v písmenu a), b) nebo c), 

bude potrestána odnětím svobody až na pět let. 
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