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Návrh

poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava
Grospiče a Soni Markové

na vydání

zákona, kterým se mění zákon číslo 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů

ZÁKON
ze dne ... 2007,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákona
Čl. I
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona
č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona
č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona
č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb.,
zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991
Sb., nálezu Ústavního soudu ČSFR ze dne 4.9.1992, zákona č. 290/1993 Sb., zákona
č. 38/1994 Sb., zákona č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb.,
zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998
Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona
č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb.,
zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 360/1999
Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 305/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001
Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona
č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/2004
Sb., zákona č. 692/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb.. zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 314/2006
Sb., zákona č. 320/2006 Sb. a zákona č. 343/2006 Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 205 zní: „Výroba, šíření a přechovávání pornografie“.
2. V § 205 odstavec 1 zní:
“(1) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupným, vyrábí, dováží, prováží
nebo vyváží, nabízí, opatřuje pro sebe nebo pro jiného anebo přechovává pornografické dílo
písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové, fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné
zobrazení anebo jiný předmět ohrožující mravnost,
a) v němž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo
b) které zobrazuje pohlavní styk se zvířetem,
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bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.”.
3. V § 205 odst. 2 se slova “pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo
zobrazení” nahrazují slovy “pornografické dílo písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové,
fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné zobrazení anebo jiný předmět ohrožující
mravnost”.
4. Za § 205 se vkládá nový § 205a, který včetně nadpisu zní:
„§ 205a
Výroba, šíření a přechovávání dětské pornografie
(1) Kdo přechovává pornografické dílo písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové,
fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné zobrazení anebo jiný předmět ohrožující
mravnost, které zobrazuje dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo peněžitým
trestem.
(2) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupným, dováží, prováží nebo
vyváží, nabízí, opatřuje pro sebe nebo pro jiného pornografické dílo písemné, nosič zvuku
nebo obrazu, filmové, fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné zobrazení anebo jiný
předmět ohrožující mravnost, které zobrazuje dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude
potrestán odnětím svobody na dvě léta až pět let, propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty nebo zákazem činnosti.
(3) Kdo vyrábí pornografické dílo písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové,
fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné zobrazení anebo jiný předmět ohrožující
mravnost, které zobrazuje dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím
svobody na tři léta až osm let, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem
činnosti.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let, propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2
nebo 3
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2
nebo 3
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech,
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem.“.
Čl. II
ÚČINNOST
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Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Důvodová zpráva
I. Obecná část
A) Úvod
Vláda ČR se již od roku 2000 koncepčně zabývá problematikou komerčního
sexuálního zneužívání dětí, a to mimo jiné prostřednictvím periodicky schvalovaných
národních plánů, kterými usiluje o minimalizaci výskytu, příčin a následků tohoto jevu ve
společnosti. Dne 16. 8. 2006 byl usnesením vlády č. 949 schválen Národní plán boje proti
komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 – 2008, který mimo jiné zasazuje
problematiku dětské pornografie do širšího kontextu komerčního sexuálního zneužívání dětí.
Mezinárodně platná definice komerčního sexuálního zneužívání dětí
byla přijata na 1. světovém kongresu proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí 1. Rozumí
se jím „použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích
mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem a jinými, kdo vydělávají na obchodu
s dětmi pro tyto účely“. Stockholmský kongres současně identifikoval tři formy komerčního
sexuálního zneužívání dětí:
1) dětská prostituce – využívání dětí při sexuálních aktivitách za úplatu nebo za poskytnutí
jiného plnění,
2) obchodování s dětmi – jakákoliv transakce, na jejímž základě je dítě předáno jednou
osobou nebo skupinou osob jiné osobě nebo skupině osob, a to za úplatu nebo za poskytnutí
jiného plnění,
3) dětská pornografie – jakékoliv spodobnění dítěte účastnícího se skutečné nebo předstírané
explicitní sexuální aktivity, ať už je toto spodobnění provedeno jakýmkoliv způsobem,
a rovněž tak jakékoliv spodobnění sexuálních orgánů dítěte určené primárně k sexuálním
účelům.
B) Situace v České republice - dětská pornografie
Dětská pornografie, její výroba a distribuce zaznamenává v posledních letech
celosvětově dynamický nárůst, a to zejména prostřednictvím stále masovějšího využívání
internetu.
Pachatelé této kriminality dětskou pornografii buď pouze distribuují (sami ji
nevyrábějí), nebo distribuují dětskou pornografii vytvořenou „doma“ (tedy nejtypičtěji
fotografie dítěte, které sami zneužili) a třetí kategorií jsou skupiny pachatelů, kteří dětskou
pornografii vytvářejí ve větším měřítku a pro zisk.
Po internetu si osoby s pedofilními sklony vyměňují, nebo prodávají fotografie
a videonahrávky dětí, včetně dětských pornografických materiálů. Současně na svých
chatových místnostech probírají své postoje, pocity a sexuální zážitky. Vzájemně se utvrzují v
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Světový kongres OSN ke komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, který se konal ve Stockholmu ve dnech
27. – 31. srpna 1996.
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tom, že jejich sexuální orientace není nic špatného a že bude jednou společností akceptována
a respektována tak, jako je v současnosti akceptována a respektována homosexualita. Tím
dochází k nebezpečné relativizaci pedofilní orientace. Místo, aby si tyto osoby uvědomovaly
svůj handicap a pokoušely se jej dobrovolně a včas řešit, např. prostřednictvím léčby či
terapie, přesvědčují se o tom, že jejich sklony jsou naprosto normální, jen společnost není dost
demokratická a vyspělá. Tyto osoby rovněž prostřednictvím dětských chatových místností
navazují kontakt s dětmi, který v mnoha případech může směřovat až k navazování kontaktů.
osobních. Při tvorbě dětské pornografie její výrobci často dětské oběti získávají postupným
prohlubováním důvěry a návyku na snadný výdělek. V počáteční fázi dochází k „nevinnému“
fotografování dětí ve spodním prádle, za což je dětem vyplácen dohodnutý finanční obnos. To
se může opakovat i několikrát, podle situace a ochoty dítěte. U následných kontaktů jsou děti
přesvědčovány ke stále odvážnějším fotografiím, k čemuž slouží nabídky výraznějšího
navýšení odměny. Děti samy často neodhadnou ani nejsou schopny odhadnout rizika
a nebezpečí spočívající v takovém jednání a těmito nabídkami se mohou snadno nechat
zlákat.
Rozvíjí se mezinárodní policejní spolupráce při odhalování rozsáhlých sítí pachatelů,
často ale naráží na neochotu některých zemí spolupracovat – jedná se např. o některé asijské
země, kde ani není distribuce dětské pornografie ilegální, nebo země, které nemají
vyhovujícím způsobem legislativně upravenu oblast elektronických komunikací; právě takové
země jsou potom pachateli využívány ke zřizování serverů s dětskou pornografií. V
posledním období jsou také problémy ve spolupráci policie a firem, které provozují kreditní
karty, neboť tyto firmy odmítají policii sdělovat údaje k uživatelům karet (kreditní karty jsou
využívány při vstupu na placené webové stránky). Poptávka po dětské pornografii nadále
ve světě roste, což je však částečně způsobeno i rostoucí nabídkou. Nabídka nejen roste, ale
také se diferencuje; na internetu jsou totiž stále více nabízeny „privátní produkce“
jednotlivých pachatelů. Dalším aktuálním trendem je distribuce „legálních“ obrázků, tedy
např. fotografií nahých nebo polonahých dětí, které byly původně vytvořeny za jiným účelem
(rodinná fotoalba, reklamní materiály apod.), které však jsou atraktivní i pro pedofily. Často je
také pachateli využívána v zákoně ne zcela jednoznačná definice pornografie, tedy např.
nejasná hranice mezi pornografií a „uměleckou“ fotografií.
C) Trestnost dětské pornografie
K zavedení trestnosti výroby, nakládání, šíření a držení dětské pornografie zavazuje
Českou republiku celá řada mezinárodních instrumentů jako např. Opční protokol k Úmluvě o
právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (protokol byl za
ČR sice podepsán, avšak dosud nedošlo k jeho ratifikaci), Rámcové rozhodnutí Rady
Evropské unie č. 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003, o boji proti pohlavnímu
vykořisťování dětí a dětské pornografii, (v čl. 3 odst. 1 nařizuje členským státům přijmout
opatření proti nakládání s dětskou pornografií, včetně jejího držení) apod.
Současná platná úprava dětské pornografie v českém trestním zákoně (z. č. 140/1961
Sb. v platném znění, § 205, Ohrožování mravnosti) označuje za trestný čin, pokud někdo
uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, prováží nebo vyváží,
anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu,
zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, která zobrazují dítě. Zákon stanoví trest
odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo propadnutí věci.
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Na rozdíl od mnoha okolních států není dosud v České republice trestné držení
pornografických děl pro vlastní potřebu (pokud tím nedochází k podílnictví na výrobě, šíření
apod.). Návrh na jeho zavedení byl promítnut do návrhu nového trestního zákona, který byl
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 21. března 2006 zamítnut. Výše uvedený návrh
rovněž obsahoval rozšíření restrikce i na zobrazení osob starších 18 let, pokud jako děti
vypadají. V celém legislativním procesu nebyly k této části návrhu (§165) nakonec
nepřijatého zákona podstatnější připomínky a navrhovaná úprava také nebyla důvodem
nepřijetí.
Vzhledem k vysoké společenské nebezpečnosti jevu, jehož trestnost předkládaný
návrh upravuje, a vzhledem k jeho masívnímu šíření proto předkladatelé navrhují, aby
problematika dětské pornografie byla urychleně řešena novelou platného trestního zákona.
D)

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Předkládaná novela zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

E)

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána, a její slučitelnosti s právními akty ES

K zavedení trestnosti výroby, nakládání, šíření a držení dětské pornografie zavazuje
Českou republiku celá řada mezinárodních instrumentů jako např. Opční protokol k Úmluvě o
právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (protokol byl za
ČR sice podepsán, avšak dosud nedošlo k jeho ratifikaci), Rámcové rozhodnutí Rady
Evropské unie č. 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003, o boji proti pohlavnímu
vykořisťování dětí a dětské pornografii, (v čl. 3 odst. 1 nařizuje členským státům přijmout
opatření proti nakládání s dětskou pornografií, včetně jejího držení) apod.
F)

Ekonomický dopad do státního a územních rozpočtů

Návrh novely zákona nepředpokládá nárůst finančních prostředků čerpaných ze státního
rozpočtu ani dopady na rozpočty obcí a krajů.
II. Zvláštní část
Podle názoru předkladatelů je mimo jakoukoli pochybnost, že dětská pornografie má
mnohem vyšší společenskou nebezpečnost, než ostatní formy tvrdé pornografie, za jakou je
považována ta, v níž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, či ta, která zobrazuje pohlavní
styk člověka se zvířetem. Je proto důležité vyčlenit výrobu, držení a šíření dětské pornografie
od ostatních v zákoně uvedených forem tzv. tvrdé pornografie. Z výše uvedených důvodů
mezinárodněprávních, výchovných a humanitárních je dále nutné zavést trestnost i pouhého
držení dětské pornografie, protože současná právní úprava obsažená v § 205 trestního zákona
(Ohrožování mravnosti) trestnost tohoto jednání neobsahuje. S ohledem na různou míru
společenské nebezpečnosti je pak vhodné oddělit jednání spočívající v přechovávání dětské
pornografie pro sebe od její výroby a šíření. Konečně pak je velmi vysoká společenská
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nebezpečnost dětské pornografie (i v porovnání s ostatními výše uvedenými formami)
promítnuta do návrhu na razantní zvýšení trestů.
K článku I:
k bodu 1 návrhu
Jde o technickou úpravu sledující přesnější vystižení názvu § 205 v souvislosti s jeho
obsahem a současně s úpravou odstavce 1.
k bodu 2 návrhu
Jde o promítnutí navrhované změny – samostatné zařazení nového § 205a řešícího trestnost
dětské pornografie – do platného znění trestního zákona. Dále se navrhuje upravit vymezení
pornografického díla, tak, aby bylo v souladu s vymezením v nově navrženém § 205a.
k bodu 3 návrhu
Navrhuje se upravit vymezení pornografického díla, tak, aby bylo v souladu s vymezením
v nově navrženém § 205a. Toto vymezení vychází z návrhu nového trestního zákoníku
projednávaného Poslaneckou sněmovnou v minulém volebním období.
k bodu 4 návrhu:
Nově se zavádí § 205a „Výroba, šíření a přechovávání dětské pornografie“, který
- v odstavci 1 nově zavádí trestnost přechovávání pornografického díla zobrazujícího dítě
nebo osobu jevící se být dítětem s horní sazbou trestu odnětí svobody až na 3 léta a
současně i možnost uložení trestu propadnutí věci či trestu peněžitého.
- v odstavci 2 zpřesňuje a samostatně vyčleňuje trestný čin šíření, zpřístupňování, dovozu,
provážení a vývozu, nabízení, opatřování si pro sebe nebo jiného dětské pornografie a
současně stanoví rozpětí trestu za tento trestný čin na 2 léta až 5 let možnost dalších
sankcí
- v odstavci 3 zavádí v porovnání s odstavcem 2 výraznější trest odnětí svobody na 3 až 8
let a současně i možnost uložení trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo
trestu zákazu činnosti pro pachatele trestného činu výroby pornografických děl
zobrazujících dítě nebo osobu dítětem se jevící,
- v odstavci 4 stanoví rozpětí trestu odnětí svobody na 5 až 10 let, propadnutí věci nebo
jiné majetkové hodnoty nebo zákaz činnosti pro pachatele trestných činů uvedených
v odstavci 2 nebo 3, pokud pachatel tento čin spáchá jako člen organizované skupiny nebo
v úmyslu získat pro sebe nebo jiného značný prospěch,
- v odstavci 5 pak pro pachatele trestných činů šíření nebo výroby dětské pornografie
stanoví trest odnětí svobody na 8 až 12 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
nebo zákaz činnosti v případech, kdy některý z těchto činů spáchá jako člen organizované
skupiny působící ve více státech v úmyslu získat pro sebe nebo jiného prospěch velkého
rozsahu nebo pokud některý z těchto činů spáchá prostřednictvím tisku, filmu, rozhlasu,
televizního vysílání, veřejně přístupné počítačové sítě nebo jiným obdobně účinným
způsobem.
K článku II:
Účinnost zákona je navrhována k prvnímu dni druhého měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení tak, aby byla získána nezbytná doba na proniknutí nové normy k veřejnosti
a orgánům činným v trestním řízení a aby se tyto orgány stačily na změnu připravit.
V Praze dne 14. prosince 2006
Milan Bičík, v.r.

Kateřina Konečná, v.r.
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Zdeněk Maršíček, v.r.
Stanislav Grospič, v.r.

Ivana Levá, v.r.
Soňa Marková, v. r.

Platné znění části trestního zákona s vyznačením navrhovaných změn
§ 205
Ohrožování mravnosti
Výroba, šíření a přechovávání pornografie
(1) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, prováží
nebo vyváží, anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo
obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost,
a) která zobrazují dítě,
b) v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo
c) která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(1) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupným, vyrábí, dováží, prováží
nebo vyváží, nabízí, opatřuje pro sebe nebo pro jiného anebo přechovává pornografické
dílo písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové, fotografické, počítačové, elektronické
nebo jiné zobrazení anebo jiný předmět ohrožující mravnost,
a) v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo
b) která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení
pornografické dílo písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové, fotografické, počítačové,
elektronické nebo jiné zobrazení anebo jiný předmět ohrožující mravnost
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let, nebo
b) na místě, které je osobám mladším osmnácti let přístupné, vystavuje nebo jinak
zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, peněžitým trestem nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
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§ 205a
Výroba, šíření a přechovávání dětské pornografie
(1) Kdo přechovává pornografické dílo písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové,
fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné zobrazení anebo jiný předmět ohrožující
mravnost, které zobrazují dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo
peněžitým trestem.
(2) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, dováží, prováží nebo
vyváží, nabízí, opatřuje pro sebe nebo pro jiného pornografické dílo písemné, nosič
zvuku nebo obrazu, filmové, fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné zobrazení
anebo jiný předmět ohrožující mravnost, které zobrazují dítě nebo osobu, jež se jeví být
dítětem, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až pět let, propadnutím věci nebo
jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.
(3) Kdo vyrábí pornografické dílo písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové,
fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné zobrazení anebo jiný předmět ohrožující
mravnost, které zobrazují dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán
odnětím svobody na tři léta až osm let, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty
nebo zákazem činnosti.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let, propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 2 nebo 3
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 2 nebo 3
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech,
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem.

(Text navržený ke zrušení je vyznačen kurzívou a podtrženě. Nově navrhovaný text je
označem tučným písmem.)
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