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VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

 
 
BIS  
 

1) K novelizačnímu bodu 2 - § 321a trestního zákoníku:  
 
Navržená formulace skutkové podstaty míří pouze na 
občany ČR a osoby s povoleným trvalým pobytem v ČR 
(tedy slovy důvodové zprávy, na osoby s pevnějším vztahem 
k ČR). To je  sice pochopitelné s ohledem na obavu 
z následné radikalizace a možnosti využití (či spíše zneužití) 
získaných dovedností na území ČR, nicméně se domníváme, 
že vymezení je příliš zužující. Navrhujeme úpravu skutkové 
podstaty následujícím způsobem: 
 
1) Postihnout činnosti uvedené v písmenech b) a c) a 
prováděné na území ČR obecně bez omezení subjektu - 
trestně odpovědný by měl být každý.  
 
2) Ve zbytku by za „osobu s pevnějším vztahem k ČR“ měla 
být považována též osoba žádající v ČR o udělení 
mezinárodní ochrany nebo osoba, které byl udělen azyl.  
 
Odůvodnění:  
Ad 1) Vymezení skutkové podstaty neumožňuje postihnout 
osoby nacházející se na území ČR na základě jakéhokoli 
jiného právního titulu (žádost o udělení mezinárodní 
ochrany, dlouhodobý pobyt, krátkodobé vízum, …). Takto 
by osoba přijíždějící do ČR za účelem krátkodobého výcviku 
vůbec nemohla být postižena v rámci tohoto trestného činu, 

Částečně akceptováno, ve zbytku vypořádáno jinak. 
 
Subjekt navrhované skutkové podstaty bude určen 
obecným „kdo“. Bude-li se tak cizinec (bez ohledu na 
právní titul, na základě něhož se zdržuje na území ČR) 
podrobovat v ČR výcviku či výcvik poskytovat s úmyslem 
požadovaným skutkovou podstatou, bude trestně 
odpovědný. Navrhovaným trestným činem bude pokryto i 
vycestování cizince z ČR s takovým úmyslem. Přímé 
zapojení se cizince do bojové činnosti takové skupiny bude 
podle trestního zákoníku posuzováno pouze tehdy, bude-li 
zde dána působnost trestního zákoníku. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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pokud by se zároveň nejednalo o občana ČR, nebo o osobu s 
povoleným trvalým pobytem. Lze přitom předpokládat, že 
tato mezera v zákoně by mohla být zneužita cizími státními 
příslušníky k výcviku zejména v používání zbraní na území 
ČR (písmeno c/ návrhu) V ČR je legálně nabízen výcvik 
střelby a taktických dovedností využitelných v bojové 
činnosti (sniperské kurzy, kurzy CQB apod.). Tento výcvik 
probíhá na komerční bázi, bez nutnosti být držitelem 
zbrojního průkazu. Podmínkou účasti není ani občanství ČR 
či povolený trvalý pobyt. Poskytovatel kurzu přitom nemá 
povinnost (a ani možnost či právní titul) zjišťovat motivaci 
jednotlivých osob (zákazníků) k účasti na výcviku.  
 
Námi navržené doplnění směřuje k tomu, aby se z ČR 
nestalo bezpečné místo pro výcvik nežádoucích, avšak dle 
návrhu trestně nepostižitelných osob.  
 
Ad 2) Navrhujeme, aby za „osobu s pevnějším vztahem 
k ČR“ byla považována též osoba žádající v ČR o udělení 
mezinárodní ochrany nebo osoba, které byl udělen azyl. 
V případě účasti na ve skutkové podstatě uvedených 
činnostech by tyto osoby byly podle návrhu nejen z hlediska 
trestního práva beztrestné, ale zároveň by zpravidla ani 
nebylo možné, na rozdíl od jiných právních titulů, těmto 
osobám ukončit pobyt na území ČR. Stupeň ochrany, který 
je těmto osobám poskytován na základě mezinárodního 
práva, totiž fakticky znemožňuje při rozhodování o jejich 
žádosti (či o odnětí již přiznaného oprávnění) zohlednit 
bezpečnostní zájmy státu. Od uvedených činností by proto 
tyto osoby měla odrazovat alespoň možnost trestního 
postihu.    
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MO 
 

1. K § 321a  
 

Navrhujeme kriminalizovat také financování činnosti 
nestátní ozbrojené skupiny zaměřené na působení v 
ozbrojeném konfliktu obdobně, jako to zná trestní zákoník u 
trestného činu „financování terorismu“ v § 312d. 
 
Odůvodnění: 
Poskytování finančních prostředků nestátní ozbrojené 
skupině může být stejně závažné, jako přímá účast na bojové 
činnosti, obzvláště v případě poskytování velkých finančních 
obnosů.   
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Povýšení financování terorismu na samostatný trestný čin 
uvedený v § 312d trestního zákoníku provedené novelou 
trestního zákoníku č. 455/2016 Sb. vyplynulo 
z mezinárodních a evropských požadavků, byť znaky 
tohoto trestného činu byly v trestním zákoníku již 
obsaženy.  
 
I v případě navrhovaného trestného činu je financování či 
jakákoli jiná materiální podpora činností nestátní ozbrojené 
skupiny zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu 
trestná, neboť je svou podstatou zvláštní formou trestné 
součinnosti, která odpovídá pomoci k trestnému činu [§ 24 
odst. 1 písm. c) trestního zákoníku]. Pokud tedy osoba (s 
patřičným úmyslem) finančně či jinak materiálně 
podporuje činnost takové skupiny, výcvik pachatele nebo 
jeho vycestování, bude tak trestně odpovědná za daný 
trestný čin jako pomocník, pokud se hlavní pachatel o dané 
jednání alespoň pokusí (například se pokusí vycestovat, 
bude však dopaden OČTŘ již na letišti). Na trestní 
odpovědnost a trestnost pomocníka se užije ustanovení o 
trestní odpovědnosti pachatele (§ 24 odst. 2 trestního 
zákoníku), tedy takové osobě bude hrozit stejný trest jako 
hlavnímu pachateli.  
Vzhledem k tomu, že v tomto případě nejsme nuceni 
z důvodu jednoznačněji určitelné slučitelnosti 
mezinárodních a evropských požadavků vytvářet 
samostatné skutkové podstaty, nepovažujeme za nezbytné 
jít v daném případě stejnou cestou, jako tomu bylo v 
případě tzv. protiteroristické legislativy. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBF4EGUDJ)



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. K § 321a písm. a) 
Navrhujeme v daném ustanovení odstranit slovo „bojové“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované znění pro naplnění skutkové podstaty pod písm. 
a) vyžaduje, aby se subjekt zapojil do bojové činnosti takové 
skupiny. Tento požadavek může v aplikační praxi působit 
obtíže, kdy s ohledem na vzdálenost místa předpokládaného 
spáchání uvedeného trestného činu od České republiky, 
jakož i dalším faktorům, nebude vždy možné zajistit takové 
prameny důkazů, které by bez pochybností prokazovaly účast 
pachatele na samotné bojové činnosti. 
 
Rovněž nelze za všech okolností souhlasit s komentářem 
zvláštní části důvodové zprávy, že společensky 
nejnebezpečnější forma účasti osob v nestátní ozbrojené 
skupině je vždy jen přímé zapojení se do bojové činnosti, 
které může vyústit v jednání spočívající v usmrcování a 
zraňování osob atd. Samotné zapojení se osob do činnosti 
těchto skupin, byť by jednání spočívalo v obstarávání 
materiální, logistické či jiné pomoci, může být s ohledem na 
bezpečnost a obranu České republiky jednáním stejně 
společensky nežádoucím a nebezpečným. 
 

Dále lze zmínit snahu předkladatele zvolit při zavedení 
nové skutkové podstaty spíše restriktivnější přístup a trestat 
pouze ty formy činnosti, které spočívají přímo v bojové 
činnosti pachatele či k takové činnosti bezprostředně 
směřují (výcvik, vycestování). Financování, ostatně  stejně 
jako např. nábor osob bojové činnosti není nutné explicitně 
zmiňovat, když obě tato jednání lze, jak bylo výše 
uvedeno, postihovat jako pomoc či návod, kterými ostatně 
svou povahou jsou. 
 
2. Neakceptováno, vysvětleno 
 
V dané souvislosti je třeba zmínit povahu nestátní 
ozbrojené skupiny i cíl předkladatele navrhovaného 
trestného činu.  Nestátní ozbrojená skupina není ze své 
podstaty a priori nelegální (na rozdíl od organizované 
zločinecké skupiny či teroristické skupiny vymezených v § 
129 a § 129a trestního zákoníku). Není tedy na rozdíl od 
těchto dvou dalších skupin důvodné postihovat jakoukoli 
formu účasti na nestátní ozbrojené skupině, ale pouze 
takové formy účasti, které představují potencionální 
bezpečnostní riziko pro ČR. Ostatně, cílem navrhovaného 
trestného činu není snaha potlačit či úplně eliminovat 
aktivitu nestátní ozbrojené skupiny, ale pouze zamezit 
zapojení osob do těchto konfliktů či zamezit jednání 
bezprostředně k tomuto zapojení směřující, zejména pokud 
se tato jednání odehrávají na území ČR. Z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno k restriktivnějšímu pojetí navrhované 
skutkové podstaty upravující jen některé, z pohledu 
předkladatele nejzávažnější formy takové účasti, kam práce 
kuchaře nebo řidiče jistě nespadá. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBF4EGUDJ)



5 
 

V případě přijetí nově navrhovaného ustanovení trestního 
zákoníku by vznikl stav, kdy by prakticky nebylo možno 
postihnout osoby, jež se sice zapojily do činnosti nestátní 
ozbrojené skupiny, ale nikoliv jako osoba, která se přímo 
účastní bojové činnosti, ale např. jako kuchař, řidič v týlu 
atd. Na doplnění argumentace lze uvést, že skutková 
podstata trestného činu dle ustanovení § 321 trestního 
zákoníku – Služba v cizích ozbrojených silách, také 
nevyžaduje, aby pachatel v těchto silách sloužil na konkrétní 
pozici, např. jako střelec. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zcela přesné není ani srovnání s § 321 trestního zákoníku, 
když zde je chráněným zájmem zejména to, aby občané ČR 
vykonávali vojenskou službu v ozbrojených silách ČR (a 
nikoli v cizí armádě) a tím i dodržovali svůj státoobčanský 
závazek vůči ČR. Z tohoto důvodu může být pachatelem 
tohoto trestního činu pouze občan ČR a z tohoto důvodu je 
trestná i jiná služba v cizí armádě než pouze ta se zbraní 
(např. jako řidič cizí armády).  
 
Argument týkající se možných procesněprávních obtíží 
při prokazování takové činnosti není z pohledu hmotného 
práva trestního relevantním. Zde lze nicméně zmínit, že 
navrhovaný trestný čin vzhledem k jednání, které reguluje, 
bude z povahy věci na dané obtíže narážet, neboť dané 
jednání se bude mnohdy odehrávat mimo území ČR a 
nadto v konfliktních a nepřehledných situacích. Prokázat 
v takovém případě naplnění všech znaků dané skutkové 
podstaty bude tedy složitější, a to bez ohledu na to, o jaký 
konkrétní znak půjde.  
 
Jen na okraj lze zmínit, že pouhé odstranění slova „bojové“ 
je z pohledu legislativní techniky zcela nedostatečné 
(vzhledem k návětí daného trestného činu, které za „účast 
na činnosti“ považuje všechny následně výslovně 
vyjmenované alternativy a kdy by došlo k trestnosti účasti 
na činnosti dané skupiny tím, že se pachatel zapojí do 
činnosti dané skupiny, což zjevně nedává smysl). 
 
Závěrem považujeme za nutné zdůraznit skutečnost, že 
připomínkovým místem navrhovaná úprava byla v průběhu 
legislativních prací rovněž zvažována, nicméně byla 
odmítnuta, a to mimo jiné i vzhledem k připomínkám MO 
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3. K § 321a písm. c) a d) 
Orgány činné v trestním řízení mají podle § 2 odst. 5 
trestního řádu povinnost zjistit skutkový stav věci, o němž 
nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je 
nezbytný pro jejich rozhodnutí. Proto upozorňujeme, že 
v mnoha případech bude pro orgány činné v trestním řízení 
komplikované prokazovat úmysl [zjevné je to především u 
skutkové podstaty pod písmenem c), která kriminalizuje 
získávání informací, ale také u písmena d)], tj. že např. 

k pracovní verzi trestného činu, které v dané souvislosti 
reagovalo následně: „Představené znění TČ navrhuje 
kriminalizaci účasti na činnosti nestátní ozbrojené skupiny. 
Význam pojmu „činnost“ v tomto kontextu je nejasný a 
vytváří prostor pro velmi širokou a nejednotnou 
interpretaci i aplikaci.  Je zjevné, že pojmem v tomto 
kontextu není myšlena pouze bojová činnost (což je pojem, 
s kterým operuje obdobný TČ, který ve svém právním řádu 
zakotvilo Slovensko). V současné podobě by se tak zákaz 
(a následná trestní sankce v případě jeho porušení) mohl 
vztahovat i na např. řidiče, kuchaře, rekrutéry, 
překladatele, osoby, které dané skupině pomáhají např. 
s distribucí léků či potraviny, učitele, zdravotnický 
personál nebo, pokud zvolíme extenzivní interpretaci, i na 
osoby, které například činnost dané skupiny nějakým 
způsobem podporují nebo se s ní propojili přes internet 
z území ČR. V současné podobě opravdu není jasné, co 
přesně je onou „činností“ myšleno. Zároveň by při 
současném znění mohla nastat paradoxní situace, kdy by 
byla daná osoba v ČR stíhána za činnost, která v zemi, kde 
daná skupina operuje, vůbec kriminalizována není. 
Dáváme proto ke zvážení nahradit pojem „činnost“ 
pojmem „bojová činnosti“ – tedy následovat slovenský 
případ – potažmo typy činnosti, které by byly 
kriminalizovány, přímo vyjmenovat.“ 
  
 
 
3. Akceptováno. 
 
Byť jde stejně, jako tomu bylo v předchozím případě, o 
otázku procesněprávní, nikoli hmotně právní, lze zmínit, že 
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osoba získá informace o výrobě výbušnin právě za účelem 
zapojení se do bojové činnosti ozbrojené skupiny zaměřené 
na působení v ozbrojeném konfliktu. 
 
Považovali bychom za nepřijatelné, aby bylo zahajováno 
trestní stíhání osoby pouze na základě skutečnosti, že tato 
osoba na základě vlastní vyhledávací činnosti získá 
informace týkající se výroby výbušnin pro jakékoliv jiné 
účely (např. vědecké účely, pouhý teoretický zájem apod.), 
než je páchání protiprávního jednání. Navrhujeme proto, aby 
se důvodová zpráva problematikou zabývala také z tohoto 
pohledu. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit, aby návrh zákona 
respektoval čl. 17 Listiny základních práv a svobod, 
konkrétně pokud jde o právo na informace, a čl. 14 Listiny 
základních práv a svobod. 
Tato připomínka je zásadní. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prokázání zavinění (v tomto případě úmysl poskytovat či 
absolvovat výcvik s tím, že daný rekrut zamýšlí účastnit se 
bojové činnosti dané skupiny) bude vždy pro naplnění 
skutkové podstaty zcela zásadní. V žádném případě tak za 
daný trestný čin nebudou postihovány osoby, které by 
vlastní vyhledávací činností získávaly různé informace pro 
jakékoli jiné účely, přičemž v případě nedostatečného 
prokázání se uplatní zásada in dubio pro reo (v 
pochybnostech ve prospěch pachatele). Naopak tak v praxi 
budou spíše častější případy, kdy se pachatel bude 
obhajovat, že dané informace vyhledával za jiným účelem, 
kdy se pro nedostatek jiných důkazů nepodaří pachatele 
usvědčit, než případy, kdy by se osoba s teoretickým 
zájmem o danou oblast stala osobou, proti níž se vede 
trestní řízení.  Ostatně, zcela totožná úprava platí již 
v případě § 312e odst. 2 písm. b) nebo c) trestního 
zákoníku, který je účinný již více jak dva roky (od února 
2017) a kdy nejsou ze strany aplikační praxe zaznamenány 
jakékoli signály, že by snad orgány činné v trestním řízení 
daného ustanovení nadužívaly.  
 
Je nicméně možné doplnit důvodovou zprávu ve výše 
uvedeném smyslu: „Ke spáchání tohoto trestného činu 
bude potřeba specifického úmyslu, který je v případě 
poskytování či podstoupení výcviku nebo v případě 
cestování uveden ve skutkové podstatě výslovně. Trestný 
čin podle § 321a trestního zákoníku tak nespáchají osoby, 
které v rámci činností uznaných mezinárodních organizací, 
jako jsou například složky Mezinárodního červeného kříže, 
poskytují jiným osobám informace a výcvik týkající se 
používání výbušnin či zbraní pro účely dekontaminace 
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4. K pojmu „nestátní ozbrojená skupina“  
Navrhujeme definovat pojem „nestátní ozbrojená skupina“ 
přímo zákonem, nikoliv pouze v důvodové zprávě. 
 
Odůvodnění: 
Trestní zákoník definuje také organizovanou zločineckou 
skupinu a teroristickou skupinu (viz § 129 a 129a). Nevidíme 
důvod v tomto případě postupovat odlišně. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

území, na němž se může nacházet munice či jiný 
nevybuchlý materiál obdobné povahy zbylý po ozbrojených 
konfliktech. Obdobně tomu bude i v případě, kdy osoba 
získá informace týkající se výroby výbušnin a dalších 
v ustanovení zmíněných látek, materiálů, metod nebo 
technik, pokud tak činí pro jakékoli jiné účely (vědecké 
účely, teoretický zájem). V těchto případech nebude 
naplněna subjektivní stránka navrhovaného trestného 
činu, která musí být vždy spolehlivě prokázána.“ 
 
4. Neakceptováno, vysvětleno. 
 
V tomto smyslu lze z části odkázat již na výše popsaný 
rozdíl mezi organizovanou zločineckou skupinou (§ 129 
trestního zákoníku), teroristickou skupinou (§ 129a 
trestního zákoníku) a nestátní ozbrojenou skupinou. První 
dvě jmenované skupiny se svou povahou velmi liší od 
nestátní ozbrojené skupiny, jíž se má týkat navrhovaný 
trestný čin. Teroristická skupina a organizovaná zločinecká 
skupina ze samotné své podstaty směřují k páchání velmi 
závažných  činů, které mají nelegální povahu (akty 
terorismu, organizovaný zločin). Proto je také 
kriminalizována jakákoli forma účasti na jejich jednání.  
 
Pojem „teroristická skupina“ byl (stejně jako v případě 
výše zmíněného financování terorismu) do trestního 
zákoníku výslovně zaveden novelou č. 455/2016 Sb. 
v návaznosti na mezinárodní a evropské požadavky pro 
účely jednoduššího prokazování slučitelnosti, což však 
není případ navrhovaného trestného činu. Ostatně, jiný 
pojem „organizovaná skupina“ rovněž není v trestním 
zákoníku definován, přitom se jedná o pojem podstatně 
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frekventovanější, než tomu bude v případě nestátní 
ozbrojené skupiny, která se bude v trestním zákoníku 
objevovat pouze v souvislosti s navrhovaným § 321a 
trestního zákoníku. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

V Praze dne 14. 8. 2019 
 
Vypracovala: Mgr. Petra Klímová 
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