posl. Zdeněk Ondráček

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 358
1.
V § 214 odst. 4 se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“ a slovo „osm“ nahrazuje slovem „deset“
V § 214 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nový odstavec, který zní:
5. Příprava je trestná.
2.
V § 216 odst. 4 se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“ a slovo „osm“ nahrazuje slovem „deset“
V § 216 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nový odstavec, který zní:
5. Příprava je trestná.

Platné znění vybraných částí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 214
Podílnictví
(1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
a) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem spáchaným na území České
republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo
b) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou
v písmenu a), bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však čin ve vztahu k věci, která pochází z
trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má větší hodnotu,
nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť závažného
zločinu,
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má značnou hodnotu, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na čtyři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má hodnotu
velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(5) Příprava je trestná

§ 216
Legalizace výnosů z trestné činnosti
(1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu
a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České
republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo
b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v
písmenu a), nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři
léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li
však takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která pochází z trestného činu, na který zákon
stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve větší hodnotě, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť závažného
zločinu,
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve značné hodnotě,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce.
(4) Odnětím svobody na čtyři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého rozsahu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(5) Příprava je trestná

Odůvodnění:

Vládou předkládaný návrh, který v § 214 odst. 1 a § 216 odst. 1 TZ vkládá novou alineu, která zní:
„kdo se ke spáchání takového činu spolčí“, přesně nevystihuje požadavky obsažené ve Zprávě ze čtvrté
hodnotitelské návštěvy hodnotitelů Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz
a financování terorismu (tzv. Moneyval), ze které vyplynul požadavek upravit u trestných činů podílnictví
podle ustanovení § 214 trestního zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216
trestního zákoníku trestnost přípravných jednání. V oblasti nazvané Právní úprava a související
institucionální opatření doporučili hodnotitelé zajistit kriminalizaci účastenství ve spáchání všech typů praní
peněz, a to nejlépe výslovným stanovením v TrZ, že příprava trestného činu legalizace bude rovněž trestná.
Za spolčení jako formu přípravy se považuje dohoda dvou nebo více osob o spáchání konkrétního,
byť detailně neurčeného, zvlášť závažného zločinu, ať již výslovná, nebo konkludentní (mlčky uzavřená).
Obsahem spolčení je buď budoucí spolupachatelství, nebo u některých členů spolčení je to budoucí
pachatelství a u dalších budoucí organizátorství či pomoc. Spolčení je obdobné jako vzájemný návod, a může
být proto posuzováno někdy jako příprava ve formě návodu. Přičemž u obou zmiňovaných trestných činů je
v základních skutkových podstatách horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody až na 4 léta. Ani
v kvalifikovaných skutkových podstatách tedy není splněn požadavek horní sazby nejméně 10 let. Spolčení
je přitom pouze jednou z forem přípravy trestného činu, přičemž dalšími formami jsou organizování, návod,
pomoc, srocení nebo také opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů ke spáchání zvlášť
závažného zločinu.
Pokud jde o spáchání trestného činu členem spolčení, což je přitěžující okolností podle § 42 písm. o),
za spolčení se považuje výslovná nebo mlčky učiněná dohoda dvou nebo více osob o spáchání individuálně
určeného trestného činu v budoucnu. Člen spolčení je tedy účastník takové dohody. Přitom jde o volnější

dohodu, než je organizovaná skupina i spolupachatelství, ovšem na druhé straně je spolčení nutno odlišovat
od nahodilého spolupachatelství či pouhého srocení. Spolčení může být jednou z forem přípravy podle § 20
odst. 1 a v tomto případě samozřejmě nepůjde o přitěžující okolnost. Přitěžující okolnost podle § 42 písm. o)
tedy nelze použít, jestliže je spolčení zákonným znakem základní nebo kvalifikované skutkové podstaty
trestného činu, jímž se rozumí i příprava, pokus, organizátorství, návod a pomoc (§ 111).
Vhodnější způsob úpravy, který by splňoval požadavek Výboru expertů, by bylo zařazení nového
odstavce u každé skutkové podstaty, v těchto dvou konkrétních případech odstavce pátého, který by zněl:
„Příprava je trestná“, tak jako tomu je u jiných skutkových podstat, což by postihlo všechny formy
přípravy. Nicméně k tomu je třeba upravit hranice trestní sazby u obou skutkových podstat trestných činů,
neboť ust. § 20 odst. 1, tedy příprava k trestnému činu, umožňuje postihnout přípravu pouze u zvlášť
závažných zločinů, tedy takových trestných činů, kde je horní hranice trestní sazby nejméně 10 let.
Připomínám, že vláda má ve svém programovém prohlášení Nesmlouvavý boj proti všem formám
korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím. Úprava
výše uvedených skutkových podstat, a tím zavedení trestnosti přípravy k těmto trestným činům, je tak zcela
v souladu s programovým prohlášením vlády a domnívám se, že právě zavedení trestnosti přípravy může
generálně působit na potenciální pachatele těchto trestných činů tak, aby od svého jednání upustili.
Tabulka č. 1 Statistika spáchaných trestných činů za rok 2013 a 2014
Název TČ

/

rok

2013

2014

Podílnictví - § 214 odst. 4 TZ

3

0

Legalizace výnosů z trestné činnosti - § 216 odst. 4 TZ

28

83

Zdroj: Statistiky Policejního prezidia ČR

