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Návrh

poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava
Grospiče a Marie Rusové
na vydání

zákona

kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
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ZÁKON
ze dne ……………2011
kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění zákona č. 306/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I

Změna trestního zákoníku
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., se mění a
doplňuje takto:

1.

Za § 258 se vkládá nový § 258a, který včetně nadpisu zní:
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

Trestnost zneužití informace o postavení v obchodním styku (§ 255), sjednání
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletich
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257) a pletich při veřejné dražbě (§
258) zaniká, jestliže pachatel výhodu nebo prospěch poskytl nebo slíbil jen proto, že byl
o to požádán, a učinil dobrovolně o tom bez odkladu oznámení státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu, přičemž v oznámení poskytl úplnou a pravdivou výpověď o
skutečnostech významných pro objasnění věci a vydá získaný prospěch.

2.

Za § 334 se vkládá nový § 334a, který včetně nadpisu zní:
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

Trestnost podplacení (§ 332) a nepřímého úplatkářství (§ 333) zaniká, jestliže
pachatel úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl o to požádán, a učinil dobrovolně o
tom bez odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, přičemž
v oznámení poskytl úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech významných pro
objasnění věci a vydá získaný prospěch.
Čl. II.
Účinnost

-3Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

-4Důvodová zpráva
Obecná část
Korupce a její různé formy jsou jedním z nejzávažnějších problémů České
republiky, které mají vliv i na její postavení ve světě a její mezinárodní prestiž. Vede
k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky a také jejich rozkrádání. Snahy o její
potlačení narážejí na řadu skutečných i fiktivních překážek, přičemž některá
navrhovaná řešení jsou poněkud krkolomná, případně jsou v rozporu s mezinárodními
smlouvami a závazky, které naše republika přijala, anebo i s právními předpisy
platnými v ČR. Velmi často se jedná o trestnou činnost latentní, jejíž postih je závislý na
možnostech orgánů činných v trestním řízení získat potřebné informace, ale zejména
důkazy. V tomto směru je nutno poukázat i na statistiku objasněností této trestné
činnosti v porovnání s počty odsouzených pro tuto trestnou činnost, která již delší dobu
stagnuje. Současná právní úprava pak neumožňuje žádným způsobem využít svědectví
osob, které jsou k takovémuto jednání nuceni i proti své vůli a v případě, že věc oznámí
orgánům činným v trestním řízení, vystavují se sami nebezpečí trestního postihu.
Shora uvedený návrh vychází se snahy o rozbití takovýchto struktur vedoucích
ke korupčnímu jednání, přičemž zajišťuje beztrestnost osob, které úplatek či jinou
výhodu nebo prospěch slíbily nebo poskytly proto, že byly o to požádány, pokud o tom
učinily dobrovolně bez odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu,
přičemž v tomto oznámení poskytly úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech
významných pro objasnění věci a vydaly získaný prospěch. To by mohlo významně
přispět úspěšnému postupu orgánů činných v trestním řízení proti různým formám
korupce ve stanovených případech.
Obdobné ustanovení týkající se úplatků se již nacházelo v dříve platném trestním
zákoně č.140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který pozbyl platnosti k 31.12.2009,
přičemž bylo i ze strany zahraničních odborníků velice kladně přijímáno, ovšem do
nového trestního zákoníku nebylo převzato.
Návrh se týká pouze osob, které byly o úplatek či jinou výhodu nebo prospěch
požádány, přičemž musí oznámení v tomto směru podat bezodkladně a dobrovolně, kdy
ve svém oznámení musí označit všechny rozhodné skutečnosti včetně osob, které úplatek
či jinou výhodu nabídly. Také musí případný prospěch dobrovolně vydat. Oproti
návrhům na zavedení institutu tzv. korunního svědka i dalším je mnohem jednodušší .
Uvedený návrh právní úpravy není v rozporu s ústavním pořádkem a
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie.
Návrh zákona nemá přímý dopad na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.
Účinnost je stanovena s ohledem na legislativní lhůty patnáctým dnem ode dne
vyhlášení novely.
Zvláštní část
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pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou ( §§ 248-267 ) se za § 258
vkládá nový § 258a o účinné lítosti vztahující se k vybraným ustanovením, uvedených
v novém ustanovení, u nichž lze předpokládat použití účinné lítosti ve vztahu k osobám,
které se trestného činu dopustily a následně pomohly orgánům činným v trestním řízení
s objasněním této věci.
Stejně tak se do Hlavy X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (§§ 323368), Dílu 3. Úplatkářství (§§ 331-334) vkládá za § 334, nový § 334a zvláštní ustanovení
o účinné lítosti, vztahující se k ustanovením v této hlavě a dílu v novém paragrafu
vyjmenovaných.

V Praze 4.5.2011

Marie Nedvědová v.r.
Zuzka Bebarová – Rujbrová
Stanislav Grospič v.r.
Marie Rusová v.r.

v.r.
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č. 306/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (označeny tučně)
:
§ 258
Pletichy při veřejné dražbě
(1) Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věcí tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti
na podávání návrhů při dražbě
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží
podávání návrhů při dražbě, nebo
c)
žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů
při dražbě
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2)Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán spáchá – li čin uvedený v odstavci 1
a)

v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

b)

jako úřední osoba

(3)Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a)
b)

v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch
§ 258a
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

Trestnost zneužití informace o postavení v obchodním styku (§ 255), sjednání
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletich
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži ( § 257) a pletich při veřejné dražbě (§
258) zaniká, jestliže pachatel výhodu nebo prospěch poskytl nebo slíbil jen proto, že byl
o to požádán, a učinil dobrovolně o tom bez odkladu oznámení státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu, přičemž v oznámení poskytl úplnou a pravdivou výpověď o
skutečnostech významných pro objasnění věci a vydá získaný prospěch.
§ 333
Nepřímé úplatkářství
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(1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím
jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 334a
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Trestnost podplacení (§ 332) a nepřímého úplatkářství (§ 333) zaniká, jestliže
pachatel úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl o to požádán, a učinil dobrovolně o
tom bez odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, přičemž
v oznámení poskytl úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech významných pro
objasnění věci a vydá získaný prospěch.

