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Návrh zákona, kterým se mění zák on č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ustanovení
Čl. I bod 2
(§ 70 odst. 1)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah
§ 70

Celex č.
32014L0042

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Čl. 4 odst. 1

Propadnutí věci
(1) Soud uloží trest propadnutí věci, kterou pachatel získal
trestným činem nebo jako odměnu za něj která je
32011L0036
bezprostředním výnosem z trestné činnosti.

Čl. 7

Obsah
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní úplnou nebo částečnou
konfiskaci nástrojů a výnosů nebo majetku v hodnotě odpovídající těmto
nástrojům nebo výnosům v návaznosti na pravomocné odsouzení za trestný čin,
které může být i výsledkem řízení v nepřítomnosti.
Zajištění a konfiskace
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné
orgány byly oprávněny zajistit a konfiskovat nástroje použité ke spáchání
trestných činů uvedených v článcích 2 a 3 a výnosy z nich.

32011L0093

Čl. 11

Zajištění a konfiskace
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné
orgány byly oprávněny zajistit a konfiskovat nástroje použité ke spáchání
trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 5 a výnosy z nich.

Čl. I bod 3
[§ 70 odst. 2
písm. a) a b)]

(2) Soud může uložit trest propadnutí věci,

32017L0541

Čl. 20 odst. 2

32014L0042

Čl. 4 odst. 1

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
32011L0036
není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.

Čl. 7

a) která je nástrojem trestné činnosti, nebo

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby jejich příslušné orgány
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU zajistily nebo
případně konfiskovaly výnosy pocházející ze spáchání nebo z přispění ke
spáchání jakéhokoliv z trestných činů podle této směrnice a nástroje, které byly
použity nebo byly určeny k použití pro spáchání takových trestných činů nebo
k přispění k jejich spáchání.
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní úplnou nebo částečnou
konfiskaci nástrojů a výnosů nebo majetku v hodnotě odpovídající těmto
nástrojům nebo výnosům v návaznosti na pravomocné odsouzení za trestný čin,
které může být i výsledkem řízení v nepřítomnosti.
Zajištění a konfiskace
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné
orgány byly oprávněny zajistit a konfiskovat nástroje použité ke spáchání
trestných činů uvedených v článcích 2 a 3 a výnosy z nich.

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

1

Ustanovení

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah
Celex č.
výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě
věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti 32011L0093
zanedbatelná.

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Čl. 11

Obsah
Zajištění a konfiskace
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné
orgány byly oprávněny zajistit a konfiskovat nástroje použité ke spáchání
trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 5 a výnosy z nich.

32017L0541

Čl. I bod 6
(2) Soud může uložit zabrání věci, která byla získána 32014L0042
(§ 101 odst. 2) 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 32014L0042
výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci
tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti
zanedbatelná, a pokud taková věc

Čl. 20 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 6 odst. 1

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,

32011L0036

Čl. 7

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

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující konfiskaci výnosů nebo
jiného majetku, jehož hodnota odpovídá výnosům z trestné činnosti, který byl
přímo či nepřímo převeden podezřelou nebo obviněnou osobou na třetí osobu,
nebo který třetí osoby nabyly od podezřelé či obviněné osoby, alespoň v
případech, kdy tyto třetí osoby na základě konkrétních skutečností a okolností,
včetně toho, že převod byl proveden nebo k nabytí došlo bezúplatně nebo
výměnou za finanční částku výrazně nižší, než je tržní hodnota, věděly nebo měly
vědět, že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci.
Zajištění a konfiskace
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné
orgány byly oprávněny zajistit a konfiskovat nástroje použité ke spáchání
trestných činů uvedených v článcích 2 a 3 a výnosy z nich.

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 32011L0093
podílovém fondu.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby jejich příslušné orgány
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU zajistily nebo
případně konfiskovaly výnosy pocházející ze spáchání nebo z přispění ke
spáchání jakéhokoliv z trestných činů podle této směrnice a nástroje, které byly
použity nebo byly určeny k použití pro spáchání takových trestných činů nebo
k přispění k jejich spáchání.
Není-li konfiskace na základě odstavce 1 možná, přijmou členské státy alespoň
v případech, kdy je tato nemožnost výsledkem nemoci nebo útěku podezřelé či
obviněné osoby, nezbytná opatření umožňující konfiskaci nástrojů a výnosů
v případech, kdy bylo zahájeno trestní řízení ohledně trestného činu, který může
přímo či nepřímo vést k hospodářskému prospěchu, a takové řízení by mohlo vést
k odsouzení za trestný čin, pokud by podezřelá nebo obviněná osoba byla schopna
účasti v řízení.

Čl. 11

Zajištění a konfiskace
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné
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Ustanovení

Čl. I bod 12
(§ 135a)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

§ 135a
Nástroj trestné činnosti

Odpovídající předpis EU

Celex č.

Ustanovení

32017L0541

Čl. 20 odst. 2

32014L0042

Čl. 2 odst. 3

§ 135b
Výnos z trestné činnosti

32006F0783

Čl. 2 odst. 1
písm. f)

32017L0541

Čl. 20 odst. 2

32014L0042

Čl. 2 odst. 1

32006F0783

Čl. 2 odst. 1
písm. e)

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

Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby jejich příslušné orgány
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU zajistily nebo
případně konfiskovaly výnosy pocházející ze spáchání nebo z přispění
ke spáchání jakéhokoliv z trestných činů podle této směrnice a nástroje, které byly
použity nebo byly určeny k použití pro spáchání takových trestných činů nebo
k přispění k jejich spáchání.
Pro účely této směrnice se rozumí:
3) „nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený k použití
libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více trestných činů;

Nástrojem trestné činnosti se rozumí věc, která byla určena
nebo užita ke spáchání trestného činu, včetně plodů a
užitků.

Čl. I bod 12
(§ 135b)

Obsah
orgány byly oprávněny zajistit a konfiskovat nástroje použité ke spáchání
trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 5 a výnosy z nich.

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí:
f) "nástroji" se rozumí jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený
k použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více trestných činů;
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby jejich příslušné orgány
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU zajistily nebo
případně konfiskovaly výnosy pocházející ze spáchání nebo z přispění ke
spáchání jakéhokoliv z trestných činů podle této směrnice a nástroje, které byly
použity nebo byly určeny k použití pro spáchání takových trestných činů nebo
k přispění k jejich spáchání.
Pro čely této směrnice se rozumí:
1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či nepřímo
z trestného činu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě, který zahrnuje
všechny
následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů
a všechen ocenitelný užitek;

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí:
e) "výnosy" se rozumí všechny ekonomické výhody pocházející z trestných
činů. Tato výhoda může spočívat ve veškerém majetku v jakékoli podobě;
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Ustanovení

Čl. I bod 17
(§ 216 odst. 1
a 2)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah
Celex č.
činnosti, byť jen zčásti, přeměněna, nebo
c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti,
prostřednictvím věci tvořící bezprostřední výnos z trestné
činnosti.
§ 216
32001F0500
Legalizace výnosů z trestné činnosti

Odpovídající předpis EU
Ustanovení

Čl. 2

Čl. 3 písm. d)

d) rámcovém rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní
peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné
činnosti a výnosů z ní;

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, 32015L0849
zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou
povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo
jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo podstatně 32015L0849
ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo
kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let,
peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci.

§ 217

Oblast působnosti
Tato směrnice se vztahuje na trestné činy uvedené v:

kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí,

Čl. I bod 19
(§ 217 odst. 1
a 2)

Tresty
Každý členský stát přijme v souladu se svým systémem trestů nezbytná opatření,
aby zajistil, že za trestné činy uvedené v čl. 6 odst. 1 písmen a) a b) úmluvy z
roku 1990, jak vyplývají z čl. 1 písm. b) tohoto rámcového rozhodnutí, lze uložit
trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky.

(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 takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby 32014L0042
unikla trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření
nebo jejich výkonu, nebo

Obsah

32014L0041

Legalizace výnosů z trestné činnosti 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 32015L0849
v cizině, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Čl. 1 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby praní peněz a financování terorismu bylo zakázáno.

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly odpovědnost za porušení
Čl. 58 odst. 1
vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice v souladu s tímto
a3
článkem a články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
…
3. Členské státy zajistí, aby v případě, že se určité povinnosti vztahují na
právnické osoby, mohly být při porušení vnitrostátních předpisů přijatých k
provedení této směrnice sankce a opatření uloženy členům vedoucího orgánu a
dalším fyzickým osobám odpovědným podle vnitrostátního práva za toto
porušení.
Čl. 19 odst. 4 4. Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby banky
nesdělily dotčenému zákazníkovi banky nebo jiným třetím osobám, že předaly
informace vydávajícímu státu podle článků 26 a 27, nebo že probíhá vyšetřování.
Čl. 1 odst. 2
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2. Členské státy zajistí, aby praní peněz a financování terorismu bylo zakázáno.

Ustanovení

Čl. I bod 20
(§ 311 odst. 1)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah
Celex č.
(2) Stejně bude potrestán, kdo z nedbalosti ukryje, na sebe 32015L0849
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.

32017L0541

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
Čl. 58 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly odpovědnost za porušení
a3
vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice v souladu s tímto
článkem a články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
…
3. Členské státy zajistí, aby v případě, že se určité povinnosti vztahují na
právnické osoby, mohly být při porušení vnitrostátních předpisů přijatých k
provedení této směrnice sankce a opatření uloženy členům vedoucího orgánu a
dalším fyzickým osobám odpovědným podle vnitrostátního práva za toto
porušení.
Teroristické trestné činy

Čl. 3

Teroristický útok

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byla za teroristické trestné činy
považována následující úmyslná jednání, vymezená vnitrostátním právem jako
trestné činy, která mohou vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně
poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci, byla-li spáchána s jedním z cílů
uvedených v odstavci 2:

(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) útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti;
b) útoky ohrožující tělesnou integritu člověka;

a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství,
majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo
telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské
mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení,
včetně počítačového
systému,
na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina
závisejí, s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého
rozsahu,

c)

únos nebo braní rukojmí;

d) způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných zařízení, dopravního
systému, infrastruktury včetně informačního systému, pevné plošiny
na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo soukromého majetku, které
může ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné hospodářské ztráty;
e) zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostředků veřejné či nákladní dopravy;
f) výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití výbušnin nebo zbraní,
včetně chemických, biologických, radiologických nebo jaderných zbraní,
jakož i výzkum a vývoj chemických, biologických, radiologických
a jaderných zbraní;

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 anebo sdělí důležitou
nepravdivou informaci, čímž vydá majetek v nebezpečí
škody velkého rozsahu,

g) vypouštění nebezpečných látek nebo zakládání požárů, vyvolání povodní nebo
zavinění výbuchů, jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů;
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h)

narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného
základního přírodního zdroje, jehož důsledkem je ohrožení lidských životů;

i)

neoprávněné zasahování do informačních systémů podle článku 4 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU (19) v případech, kdy se použije

Ustanovení

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Odpovídající předpis EU
Ustanovení

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 nebezpečí
zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, nebo

Obsah
čl. 9 odst. 3 nebo čl. 9 odst. 4 písm. b) nebo c) uvedené směrnice,
a neoprávněné zasahování do údajů podle článku 5 uvedené směrnice
v případech, kdy se použije čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice;
j)

výhrůžky spácháním některého z činů uvedených v písmenech a) až i).

2. Za cíl podle odstavce 1 se považuje snaha:

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, jehož narušení
by mělo závažný dopad na fungování státu, zdraví osob,
bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních 32017L0541
životních potřeb obyvatel, útok s dopadem na větší počet
počítačových systémů s využitím počítačového programu
vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo
útok, kterým způsobí značnou škodu,

Čl. 15
odst. 1, 2

závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo;

b)

protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým
způsobem nebo aby se jednání zdržela;

c)

závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní,
hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace.
Tresty ukládané fyzickým osobám
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy
uvedené v článcích 3 až 12 a v článku 14 bylo možné uložit účinné, přiměřené
a odrazující tresty, které mohou vést k předání nebo vydání pachatele.
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za teroristické
trestné činy uvedené v článku 3 a trestné činy uvedené v článku 14, pokud
jsou spojeny s teroristickým trestným činem, bylo možné uložit vyšší sazby
trestu odnětí svobody, než které se ukládají za takové trestné činy podle
vnitrostátního práva při neexistenci zvláštního úmyslu požadovaného podle
článku 3, kromě případů, kdy stanovené tresty již představují nejvyšší možnou
výši trestu ukládanou podle vnitrostátního práva.

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

32014L0042

a)

Čl. 3 písm. e)

Tato směrnice se vztahuje na trestné činy uvedené v:
e) rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002
o boji proti terorismu;
(ve spojení s článkem 27 směrnice 2017/541/EU)

32015L0849

Čl. 1 odst. 2

32015L0849

Čl. 58 odst. 1
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2. Členské státy zajistí, aby praní peněz a financování terorismu bylo
zakázáno.

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly odpovědnost za porušení

Ustanovení

Čl. I bod 21
[§ 311 odst. 2
písm. c)]

Čl. I bod 28
(§ 312e
odst. 3)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah
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c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, 32017L0541
majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo
telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské
mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení,
včetně počítačového
systému,
na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina
závisejí, s cílem ohrozit tím lidské životy nebo bezpečnost
takového prostranství, zařízení, systému nebo plošiny.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

32017L0541

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
a3

Čl. 3 odst. 1
písm. d)

Obsah
vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice v souladu s tímto
článkem a články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
…
3. Členské státy zajistí, aby v případě, že se určité povinnosti vztahují na
právnické osoby, mohly být při porušení vnitrostátních předpisů přijatých
k provedení této směrnice sankce a opatření uloženy členům vedoucího orgánu
a dalším fyzickým osobám odpovědným podle vnitrostátního práva za toto
porušení.
Teroristické trestné činy
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byla za teroristické trestné činy
považována následující úmyslná jednání, vymezená vnitrostátním právem jako
trestné činy, která mohou vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně
poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci, byla-li spáchána s jedním z cílů
uvedených v odstavci 2:
d) způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných zařízení, dopravního
systému, infrastruktury včetně informačního systému, pevné plošiny
na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo soukromého majetku, které může
ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné hospodářské ztráty;

Čl. 9

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.

Článek 9
Vycestování za účelem terorismu
1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnost úmyslného
vycestování do jiné země, než je daný členský stát, za účelem spáchání
teroristického trestného činu podle článku 3 nebo přispění k jeho spáchání, za
účelem účasti na činnosti teroristické skupiny podle článku 4 s vědomím, že
taková účast přispěje k trestné činnosti této skupiny, nebo za účelem poskytnutí či
podstoupení výcviku k terorismu podle článků 7 a 8.
2. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnost těchto
úmyslných jednání:
a) přicestování do daného členského státu za účelem spáchání teroristického
trestného činu podle článku 3 nebo přispění k jeho spáchání, za účelem účasti na
činnosti teroristické skupiny podle článku 4 s vědomím, že taková účast přispěje k
trestné činnosti této skupiny, nebo za účelem poskytnutí či podstoupení výcviku k
terorismu podle článků 7 a 8; nebo
b) přípravné činnosti prováděné osobou, jež přicestovala do daného členského
státu s úmyslem spáchat teroristický trestný čin podle článku 3 nebo s úmyslem
přispět k jeho spáchání.
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32014L0042

Čl. 3 písm. e)

Obsah
Tato směrnice se vztahuje na trestné činy uvedené v:
e) rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji
proti terorismu;
(ve spojení s článkem 27 směrnice 2017/541/EU)
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32001F0500

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/ SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů
trestné činnosti a výnosů z ní.
Rámcové ro zhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci.
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Směrn ice 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.
Směrn ice 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 měn í ro zhodnutí Rady 2005/ 671/SVV.
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Směrn ice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/ EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské
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Směrn ice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

8

