
Vyjádření k vládnímu stanovisko k sněmovnímu tisku č. 670 
Ve středu 13. ledna 2016 vláda projednává osnovu stanoviska k sněmovnímu tisku č. 670, 

k návrhu poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany 

Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona proti 

terorismu. Osnova vládního stanoviska byla zveřejněna v Knihovně připravované legislativy.1 

Vládní stanovisko je extrémně účelové a dokonce tvrdí, že osnova slovenské právní úpravy je 

protiústavní a v rozporu s evropským právem. 

Je nutno zcela odmítnout vládní argumenty, že poslanci nemají předkládat iniciativní návrhy, 

protože vláda něco připravuje. Nápravu neschopnosti vlády dostatečně rychle reagovat na 

potřeby praxe by vláda měla uvítat, nikoliv ji odmítat s poukazem na to, že tak smí učinit jedině 

ona sama. Jestliže ústavodárce dal poslancům zákonodárnou iniciativu (na rozdíl od poslanců 

Evropského parlamentu), musí to vláda respektovat a nikoliv ústavu pošlapávat. Stejně tak nelze 

zohlednit ty osnovy, které parlament teprve projednává. Nikde není dáno, že budou schváleny; 

nejsou tedy součástí právního řádu ČR. 

Vláda má tyto argumenty: 

1. Chybné označení zákona. Tento argument je zcela účelový. Zákon č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, který byl vládní osnovou,2 rovněž nebyl ničím jiným než 

souborem novel, konkrétně 50 zákonů. Vláda tedy po skupině poslanců požaduje něco, 

co sama porušuje. Tomu se říká pokrytectví. 

2. Legální definice terorismu. Vláda nemá žádný argument proti tomu, že tato definice 

chybí a je potřebná. Co se týká její legislativně technické správnosti, vláda odporuje sama 

sobě. Na jedné straně nesprávně tvrdí, že je to pouhý souhrnný pojem pro skupinu 

trestných činů, přičemž zcela pomíjí text: „umožnění nebo usnadnění spáchání zločinu 

vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312) jiným zločinem“, na 

druhé straně tuto druhou část kritisuje: „je třeba uvedenou legální definici považovat za 

nejasnou“. Ve skutečnosti to není ani pouhý souhrnný pojem pro skupinu trestných činů, 

ani legální definice není nejasná, protože její druhá část je standardní kvalifikovaná 

skutková podstata např. loupeže podle § 173 odst. 2 písm. d) NTZ, vydírání podle § 175 

odst. 3 písm. b) NTZ etc. Tvrzení vlády: „Vláda v této souvislosti upozorňuje, že spáchání 

trestného činu vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru nelze považovat stricto 

sensu za kvalifikovanou skutkovou podstatu jiného trestného činu,“ je tak v rozporu se 

samotným textem NTZ. 

3. Nesystematičnost v TOPO. Vláda nijak nedokazuje, v čem by údajně měla být změna 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nesystematická. Stejně jako § 309a NTZ 

zavádí trestnost pro fysické osoby, tak změna § 7 zavádí trestnost § 309a NTZ pro 

právnické osoby. Výtka, že § 309a NTZ není trestný čin, je čistý formalismus. Navíc i zde 

je nutno upozornit na druhou část § 309a NTZ. 

4. Systematika NTZ. Předkladatelé navrhli, aby terorismus byl definován mezi §§ 309–

322, vláda požaduje aby byl definován mezi §§ 110–139. S ohledem na smíšenou povahu 
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§ 309a NTZ se to nejeví jako účelné, ale lze tomu vyhovět. Lze upozornit na to, že ani NTZ 

není zcela důsledný a některé obecné právní normy obsahuje ve zvláštní části, např. 

§ 418, odpovědnost nadřízeného. 

5. Schvalování trestného činu. Vláda hodná pokračovat v omezování svobody projevu, 

což dokázala i svými praktickými kroky. Je to její politický názor; předkladatelé mají 

opačný. Vláda by chtěla trestat profesora z Drdovy povídky Vyšší princip; předkladatelé 

jeho trestnost odmítají. 

6. Souběh s § 311 odst. 2 alinea 3 trestního zákoníku. Tato skutková podstata je 

omezena na teroristický útok nebo jejího pachatele; navrhovaný § 365 odst. 2 NTZ míří 

na všechny teroristické trestné činy. Ustanovení § 311 odst. 2 al. 3 NTZ je tedy speciální 

právní norma, navrhovaný § 365 odst. 2 NTZ. Není to tedy nic, co by v NTZ bylo 

neobvyklé. Nicméně, pokud vláda tento právní poměr odmítá, lze § 311 odst. 2 al. 3 NTZ 

zrušit, když jeho zásadní vadou je, že terorista ani teroristická skupina nejsou nikde 

definováni. Tvrzení vlády: „skutková podstata se se skutkovou podstatou předkladateli 

navrhovaného ustanovení překrývá“ je tedy účelová polopravda, protože se překrývá 

pouze částečně. 

7. Čtvrtý důvod vyšetřovací vazby. Argument, že neexistuje situace, kdy není dán důvod 

vazby útěkové, kollusní ani předstižné, je nutno považovat za absurdní a svědčí o postoji 

vlády k důvodům vazby. Ve skutečnosti ústavní soud opakovaně judikoval, že vazební 

důvody je nutno vykládat restriktivně. Tvrzení vlády: „Vláda v této souvislosti podotýká, 

že se existence vazebních důvodů nemusí zakládat pouze na jednání obviněného, nýbrž 

může být taktéž dovozena z dalších konkrétních skutečností odůvodňujících určitou 

obavu (viz např. nález ÚS ze dne 12. 9. 1996, sp. zn. I ÚS 62/96),“ je banalita. Vláda by 

poslaneckou sněmovnu neměla manipulativně upozorňovat na skutečnosti, o nichž není 

spor a vyvolávat tak mylný dojem, že je snad předloha s nálezem ústavního soudu 

v rozporu. 

8. Diskreční oprávnění soudce. Ano, osnova skutečně zavádí značnou míru diskrečního 

oprávnění soudce. To je však úmysl osnovy. Tvrzení, že je to v rozporu s právní jistotou, 

je absurdní. To by znamenalo, že právní řád musí obsahovat jen zcela určité právní 

normy a celý NTZ by byl protiústavní, neboť u všech trestných činů dává sazbu v rozpětí, 

tedy dává soudce diskreci. Ve skutečnosti se právní jistota týká toliko již nabytých práv, 

nikoliv právních norem. Navíc si vláda odporuje sama sobě. Na jedné straně hovoří 

o značné míře diskrečního oprávnění soudce, což je pravda, na druhé straně má dojít 

k „de facto obligatornímu vzetí obviněného do vazby“, což je nesmysl, protože soudce má 

diskreční oprávnění. 

9. Zákonem presumované důvody pro zbavení svobody. Jsou jasně stanoveny, právě 

v navrhovaném § 67a TŘ. 

Lze uzavřít, že se vláda zpronevěřila svému ústavnímu úkolu poskytovat parlamentu odborná 

stanoviska. Místo toho se snaží doslova za každou cenu účelovými argumenty shodit ze stolu 

předlohu, která je recepcí slovenských vládních návrhů zákonů. Lze mít za to, že se tak česká 

vláda nepřímo vymezuje proti slovenské vládě, která vládne smysluplněji a hájí zájmy lidu. 

Česká vláda tak efektivně pošlapává principy spolupráce V4. 

V Praze dne 12. ledna 2016 


