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III.  

N á v r h  

ZÁKON 
ze dne     2020, 

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 
Zákon 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., zákona č. 204/2017 Sb., zákona 
č. 287/2018 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. 
a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 312e odst. 2 písm. b) a c) se za slovo „látek“ vkládají slova „nebo materiálů obdobné 
povahy“. 
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2. Za § 321 se vkládá nový § 321a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 321a 

Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu 
Kdo 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 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 činu uvedeného v písmenu a) nebo b), nebo 
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d) cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání činu uvedeného 
v písmenu a), b) nebo c), 

bude potrestán odnětím svobody až na pět let.“. 
 

Čl. II 
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení. 
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