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1.
V § 214 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.
V § 214 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nová alinea, která zní:
„kdo pro spáchání takového činu vytváří podmínky,“.
2.
V § 216 odst. 1 se za slovo kdo vkládají slova „vytváří podmínky k zakrytí původu, tento původ“
V § 216 odst. 1 se za slovem zastírá ruší slovo „původ“
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) nebo kdo pro spáchání takového činu vytváří podmínky 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.
§ 216
Legalizace výnosů z trestné činnosti
(1) Kdo vytváří podmínky k zakrytí původu, tento původ zastírá 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.

Odůvodnění:
Navrhovaná úprava v § 214 odst. 1 a § 216 odst. 1 TZ lépe vystihuje 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.

