
(platí od 13. 818. 3. 2017 do 30. 912. 8. 2017)

40/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. ledna 2009

trestní zákoník

ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č.

375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,

zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.

494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb.,

zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb.,

zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č.

455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb.. a zákona č. 20455/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 250

Manipulace s kurzem investičních nástrojů

 

(1) Kdo v úmyslu ovlivnit cenu nebo kurz investičních nástrojů, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném

trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo o  jejichž přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo  v

mnohostranném obchodním systému bylo požádáno,

a)    rozšíří  nebo  jinému  poskytne  nepravdivounepravdivé  nebo  hrubě  zkreslenou  informacizkreslené

informacevýznamně ovlivňující cenu nebo kurz takových investičních nástrojů, nebo

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 255

Zneužití informace a postavení v obchodním styku

 

(1) Kdo neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělí třetí osobě informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž

zveřejnění  je  způsobilé  podstatně  ovlivnit  rozhodování  v  obchodním  styku,  a  způsobí  tím  větší  škodu  nebo  jiný

závažný  následek  nebo  tím  opatříúmyslu  opatřit  sobě  nebo  jinému  většívýhodu  nebo  prospěch,  bude  potrestán

odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo neoprávněně užije informaciinformace dosud nikoli veřejně přístupnoupřístupné, kterou získal při výkonu

svého  zaměstnání,  povolání,  postavení,  nebo  své  funkce  nebo  jinak  a  jejíž  zveřejnění  je

způsobilé  podstatně  ovlivnitovlivňuje  rozhodování  v  obchodním  styku,  tím,  žea  uskuteční  nebo  dá  podnět  k

uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systémus investičními

nástroji nebo na organizovaném  trhu  se  zbožím, a  způsobí  tím  větší  škodu nebo  jiný  závažný následek nebo  tím

opatří sobě nebo jinému větší prospěch,bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)  způsobíli činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo

b)  získáli takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a)  způsobíli činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b)  získáli takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 

§ 255a

Zneužití postavení v obchodním styku

 

(1) Kdo, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více

podnikatelů  se  stejným  nebo  podobným  předmětem  činnosti  v  úmyslu  opatřit  sobě  nebo  jinému  výhodu  nebo



prospěchuvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více podnikatelů

nebo jejich podniků, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(23) Odnětím  svobody  na  dvě  léta  až  osm  let  bude  pachatel  potrestán,  získáli  činem  uvedeným  v  odstavci

1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(34) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, získáli činem uvedeným v odstavci 1 nebo

2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 367

Nepřekažení trestného činu
 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že  jiný připravuje nebo páchá  trestný čin vraždy  (§ 140), zabití  (§

141),  těžkého ublížení na zdraví  (§ 145), mučení a  jiného nelidského a krutého zacházení  (§ 149), nedovoleného

přerušení  těhotenství  bez  souhlasu  těhotné  ženy  (§  159),  neoprávněného  odebrání  tkání  a  orgánů  (§  164),

obchodování s  lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a 4,  loupeže (§ 173),

braní rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 odst.

4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby

(§  198),  krádeže  podle  §  205  odst.  5,  zpronevěry  podle  §  206  odst.  5,  podvodu  podle  §  209  odst.  5,  pojistného

podvodu  podle  §  210  odst.  6,  úvěrového  podvodu  podle  §  211  odst.  6,  dotačního  podvodu  podle  §  212  odst.  6,

podílnictví podle § 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 4, padělání a pozměnění

peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby

peněz (§ 237), zneužití  informace v obchodním styku podle § 255 odst. 4, zneužitía postavení  v  obchodním  styku

podle  §  255a255  odst.  34,  poškození  finančních  zájmů  Evropské  unie  podle  §  260  odst.  5,  porušení  předpisů  o

kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího

užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení

povinnosti  v  souvislosti  s  vydáním  povolení  a  licence  pro  zahraniční  obchod  s  vojenským  materiálem  (§  266),

obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a

držení  radioaktivní  látky  a  vysoce  nebezpečné  látky  (§  281),  nedovolené  výroby  a  držení  jaderného  materiálu  a

zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami

a s  jedy  (§ 283), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou  (§

290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310),

teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d),

podpory  a  propagace  terorismu  (§  312e),  vyhrožování  teroristickým  trestným  činem  (§  312f),  sabotáže  (§  314),

vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci

podle § 323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332),

násilného  překročení  státní  hranice  podle  §  339  odst.  2  a  3,  organizování  a  umožnění  nedovoleného  překročení

státní hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení

a donucení  k porušení  vojenské povinnosti  podle § 377 odst.  2 a 3,  porušování práv a  chráněných zájmů vojáků

stejné  hodnosti  podle  §  382  odst.  3  a  4,  porušování  práv  a  chráněných  zájmů  vojáků  podřízených  nebo  s  nižší

hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§ 386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia

(§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné

války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje

(§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo

zneužití  mezinárodně  uznávaných  a  státních  znaků  podle  §  415  odst.  3,  a  spáchání  nebo  dokončení  takového

trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři  léta; stanovíli tento zákon na některý z těchto

trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vlček v. r.
Klaus v. r.

Topolánek v. r.
 

 

 

______________________________________

 

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s

lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU   ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu

zneužívání  a  pohlavnímu  vykořisťování  dětí  a  proti  dětské  pornografii,  kterou  se  nahrazuje  rámcové

rozhodnutí Rady 2004/68/SVV.

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2005/60/ES  ze  dne  26.  října  2005  o  předcházení  zneužití

finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně

životního prostředí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice

2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání.

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí,

kteří  jsou  oběťmi  obchodování  s  lidmi  nebo  obdrželi  pomoc  k  nedovolenému  přistěhovalectví  a  kteří

spolupracují s příslušnými orgány.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro

sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

Směrnice Evropského  parlamentu  a Rady  2004/38/ES  ze  dne  29.  dubna  2004  o  právu  občanů Unie  a

jejich  rodinných  příslušníků  svobodně  se  pohybovat  a  pobývat  na  území  členských  států,  o  změně

nařízení  (EHS)  č.  1612/68  a  o  zrušení  směrnic  64/221/EHS,  68/360/EHS,  72/194/EHS,  73/148/EHS,

75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

Směrnice Evropského  parlamentu  a Rady  2013/40/EU  ze  dne  12.  srpna  2013  o  útocích  na  informační

systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV.

Směrnice 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.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o  trestních sankcích za zneužívání

trhu (směrnice o zneužívání trhu).


