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140/1961 Sb. 
 

ZÁKON 
ze dne 29. listopadu 1961 

 
Trestní zákon 
Zm�na: 120/1962 Sb. 
Zm�na: 53/1963 Sb. 
Zm�na: 56/1965 Sb. 
Zm�na: 81/1966 Sb. 
Zm�na: 148/1969 Sb. 
Zm�na: 45/1973 Sb. 
Zm�na: 43/1980 Sb. 
Zm�na: 10/1989 Sb. 
Zm�na: 159/1989 Sb. (�ást) 
Zm�na: 159/1989 Sb. 
Zm�na: 47/1990 Sb. 
Zm�na: 84/1990 Sb. 
Zm�na: 175/1990 Sb. 
Zm�na: 457/1990 Sb. 
Zm�na: 545/1990 Sb. 
Zm�na: 490/1991 Sb. 
Zm�na: 557/1991 Sb. 
Zm�na: nález Ústavního soudu �SFR ze 4.9.1992 
Zm�na: 290/1993 Sb. 
Zm�na: 38/1994 Sb. 
Zm�na: 91/1994 Sb. 
Zm�na: 152/1995 Sb. 
Zm�na: 152/1995 Sb. (�ást) 
Zm�na: 19/1997 Sb. 
Zm�na: 103/1997 Sb. 
Zm�na: 253/1997 Sb. 
Zm�na: 92/1998 Sb. 
Zm�na: 112/1998 Sb. 
Zm�na: 148/1998 Sb. 
Zm�na: 112/1998 Sb. (�ást), 167/1998 Sb. 
Zm�na: 96/1999 Sb. 
Zm�na: 210/1999 Sb. 
Zm�na: 191/1999 Sb. , 223/1999 Sb. 
Zm�na: 327/1999 Sb. 
Zm�na: 238/1999 Sb. 
Zm�na: 360/1999 Sb. 
Zm�na: 105/2000 Sb. 
Zm�na: 101/2000 Sb. 
Zm�na: 29/2000 Sb. 
Zm�na: 305/1999 Sb. 
Zm�na: 121/2000 Sb. , 405/2000 Sb. 
Zm�na: 120/2001 Sb. , 144/2001 Sb. 
Zm�na: 139/2001 Sb. 
Zm�na: 256/2001 Sb. , 265/2001 Sb. 
Zm�na: 3/2002 Sb. 
Zm�na: 134/2002 Sb. 
Zm�na: 285/2002 Sb. 
Zm�na: 482/2002 Sb. 
Zm�na: 218/2003 Sb. 
Zm�na: 91/2004 Sb. 



Zm�na: 52/2004 Sb. 
Zm�na: 537/2004 Sb. 
Zm�na: 692/2004 Sb. 
Zm�na: 587/2004 Sb. 
Zm�na: 276/2003 Sb. 
Zm�na: 362/2003 Sb. , 413/2005 Sb. 
Zm�na: 411/2005 Sb. 
  
 Národní shromážd�ní �eskoslovenské socialistické republiky se usneslo na tomto zákon�: 
 

�ÁST PRVNÍ 
  

Obecná �ást 
  

HLAVA PRVNÍ 
  

Ú�el zákona 
  

§ 1 
  
 Ú�elem trestního zákona je chránit zájmy spole�nosti, ústavní z�ízení �eské republiky, práva 
a oprávn�né zájmy fyzických a právnických osob. 
  

§ 2 
  
 Prost�edky k dosažení ú�elu trestního zákona jsou pohr�žka tresty, ukládání a výkon trest� a 
ochranná opat�ení. 
  
HLAVA DRUHÁ 
  
Základy trestní odpov�dnosti 
 

§ 3 
Trestný �in 

 
 (1) Trestným �inem je pro spole�nost nebezpe�ný �in, jehož znaky jsou uvedeny v tomto 
zákon�. 
  
 (2) �in, jehož stupe� nebezpe�nosti pro spole�nost je nepatrný, není trestným �inem, i když 
jinak vykazuje znaky trestného �inu. 
  
 (3) K trestnosti �inu je t�eba úmyslného zavin�ní, nestanoví-li tento zákon výslovn�, že posta�í 
zavin�ní z nedbalosti. 
  
 (4) Stupe� nebezpe�nosti �inu pro spole�nost je ur�ován zejména významem chrán�ného 
zájmu, který byl �inem dot�en, zp�sobem provedení �inu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl 
�in spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavin�ní a jeho pohnutkou. 
  
Zavin�ní 
  

§ 4 
  
 Trestný �in je spáchán úmysln�, jestliže pachatel  
a) cht�l zp�sobem v tomto zákon� uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chrán�ný tímto zákonem, 
nebo 
  
b) v�d�l, že svým jednáním m�že takové porušení nebo ohrožení zp�sobit, a pro p�ípad, že je 
zp�sobí, byl s tím srozum�n. 
  

§ 5 



  
 Trestný �in je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel  
a) v�d�l, že m�že zp�sobem v tomto zákon� uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chrán�ný tímto 
zákonem, ale bez p�im��ených d�vod� spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezp�sobí, nebo 
  
b) nev�d�l, že svým jednáním m�že takové porušení nebo ohrožení zp�sobit, a� o tom vzhledem k 
okolnostem a k svým osobním pom�r�m v�d�t m�l a mohl. 
  

§ 6 
  
 K okolnosti p�it�žující nebo k okolnosti, která podmi�uje použití vyšší trestní sazby, se 
p�ihlédne,  
a) jde-li o t�žší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje p�ípady, že tento zákon 
vyžaduje i zde zavin�ní úmyslné, 
  
b) jde-li o jinou skute�nost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nev�d�l, a� o ní vzhledem k okolnostem a k 
svým osobním pom�r�m v�d�t m�l a mohl, vyjímaje p�ípady, kdy tento zákon vyžaduje, aby o ní 
pachatel v�d�l. 
  

§ 7 
P�íprava k trestnému �inu 

 
 (1) Jednání pro spole�nost nebezpe�né, které záleží v organizování zvláš� závažného (§ 41 
odst. 2) trestného �inu, v opat�ování nebo p�izp�sobování prost�edk� nebo nástroj� k jeho spáchání, 
ve spol�ení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému trestnému �inu anebo v jiném úmyslném 
vytvá�ení podmínek pro jeho spáchání, je p�ípravou k trestnému �inu, jestliže nedošlo k pokusu ani 
dokonání trestného �inu. 
  
 (2) P�íprava k trestnému �inu je trestná podle trestní sazby stanovené na trestný �in, k n�muž 
sm��ovala, jestliže tento zákon ve zvláštní �ásti nestanoví n�co jiného. 
  
 (3) Trestnost p�ípravy k trestnému �inu zaniká, jestliže pachatel dobrovoln�  
a) upustil od dalšího jednání sm��ujícího k spáchání trestného �inu a odstranil nebezpe�í, které 
vzniklo zájmu chrán�nému tímto zákonem z podniknuté p�ípravy, nebo 
  
b) u�inil o p�íprav� k trestnému �inu oznámení v dob�, kdy nebezpe�í, které vzniklo zájmu 
chrán�nému tímto zákonem z podniknuté p�ípravy, mohlo být ješt� odstran�no. Oznámení je nutno 
u�init státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják m�že místo toho u�init oznámení veliteli nebo 
ná�elníku. 
  
 (4) Ustanovením odstavce 3 však není dot�ena trestnost pachatele za jiný dokonaný trestný 
�in, který již tímto svým jednáním spáchal. 
  

§ 8 
Pokus trestného �inu 

 
 (1) Jednání pro spole�nost nebezpe�né, které bezprost�edn� sm��uje k dokonání trestného 
�inu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný �in spáchat, je pokusem trestného �inu, jestliže k 
dokonání trestného �inu nedošlo. 
  
 (2) Pokus trestného �inu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný �in. 
  
 (3) Trestnost pokusu trestného �inu zaniká, jestliže pachatel dobrovoln�  
a) upustil od dalšího jednání pot�ebného k dokonání trestného �inu a odstranil nebezpe�í, které 
vzniklo zájmu chrán�nému tímto zákonem z podniknutého pokusu, nebo 
  
b) u�inil o pokusu trestného �inu oznámení v dob�, kdy nebezpe�í, které vzniklo zájmu chrán�nému 
tímto zákonem z podniknutého pokusu, mohlo být ješt� odstran�no. Oznámení je nutno u�init 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják m�že místo toho u�init oznámení veliteli nebo 
ná�elníku. 



  
 (4) Ustanovením odstavce 3 však není dot�ena trestnost pachatele za jiný dokonaný trestný 
�in, který již tímto svým jednáním spáchal. 
  
Pachatel, spolupachatel a ú�astník trestného �inu 
 

§ 9 
  
 (1) Pachatelem trestného �inu je, kdo trestný �in spáchal sám. 
  
 (2) Byl-li trestný �in spáchán spole�ným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z 
nich, jako by trestný �in spáchala sama (spolupachatelé). 
  

§ 10 
  
 (1) Ú�astníkem na dokonaném trestném �inu nebo jeho pokusu je, kdo úmysln�  
a) spáchání trestného �inu zosnoval nebo �ídil (organizátor), 
  
b) navedl jiného k spáchání trestného �inu (návodce), 
  
c) poskytl jinému pomoc k spáchání trestného �inu, zejména opat�ením prost�edk�, odstran�ním 
p�ekážek, radou, utvrzováním v p�edsevzetí, slibem p�isp�t po trestném �inu (pomocník). 
  
 (2) Na trestní odpov�dnost a trestnost ú�astníka se užije ustanovení o trestní odpov�dnosti a 
trestnosti pachatele, jestliže tento zákon nestanoví n�co jiného. 
  

§ 11 
V�k 

  
 Kdo v dob� spáchání �inu nedovršil patnáctý rok svého v�ku, není trestn� odpov�dný. 
  

§ 12 
Nep�í�etnost 

  
 Kdo pro duševní poruchu v dob� spáchání �inu nemohl rozpoznat jeho nebezpe�nost pro 
spole�nost nebo ovládat své jednání, není za tento �in trestn� odpov�dný. 
  

§ 13 
Nutná obrana 

 
 �in jinak trestný, kterým n�kdo odvrací p�ímo hrozící nebo trvající útok na zájem chrán�ný 
tímto zákonem, není trestným �inem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevn� nep�im��ená 
zp�sobu útoku. 
  

§ 14 
Krajní nouze 

 
 �in jinak trestný, kterým n�kdo odvrací nebezpe�í p�ímo hrozící zájmu chrán�nému tímto 
zákonem, není trestným �inem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpe�í za daných 
okolností odvrátit jinak anebo zp�sobený následek je z�ejm� stejn� závažný nebo ješt� závažn�jší 
než ten, který hrozil. 
  

§ 15 
Oprávn�né použití zbran� 

 
 Trestný �in nespáchá, kdo použije zbran� v mezích zmocn�ní p�íslušných zákonných 
p�edpis�. 
  

HLAVA T�ETÍ 
  



P�sobnost trestních zákon� 
 

§ 16 
  
 (1) Trestnost �inu se posuzuje podle zákona ú�inného v dob�, kdy byl �in spáchán; podle 
pozd�jšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele p�ízniv�jší. 
  
 (2) Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon ú�inný v 
dob�, kdy se o trestném �inu rozhoduje. 
  
 (3) O ochranném opat�ení se rozhodne vždy podle zákona ú�inného v dob�, kdy se o 
ochranném opat�ení rozhoduje. 
  

§ 17 
  
 (1) Podle zákona �eské republiky se posuzuje trestnost �inu, který byl spáchán na území 
republiky. 
  
 (2) Trestný �in se považuje za spáchaný na území republiky,  
a) dopustil-li se tu pachatel jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chrán�ného tímto zákonem 
nastalo nebo m�lo nastat zcela nebo z�ásti v cizin�, nebo 
  
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chrán�ný tímto zákonem nebo m�l-li tu alespo� z�ásti 
takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizin�. 
  
 (3) Podle zákona �eské republiky se posuzuje též trestnost �inu, který byl spáchán mimo 
území republiky na palub� lodi nebo letadla, které jsou registrovány v �eské republice, nebo v 
Antarktid�. Místo spáchání takového �inu se posuzuje obdobn� podle odstavce 2. 
  

§ 18 
  
 Podle zákona �eské republiky se posuzuje i trestnost �inu, který v cizin� spáchal ob�an 
�eské republiky nebo osoba bez státní p�íslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt. 
  

§ 19 
  
 Podle zákona �eské republiky se posuzuje trestnost rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), 
teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzv�da�ství (§ 105), pad�lání a 
pozm��ování pen�z (§ 140), udávání pad�laných a pozm�n�ných pen�z (§ 141), výroby a držení 
pad�latelského ná�iní (§ 142), útoku na státní orgán podle § 153, útoku na ve�ejného �initele podle § 
155, ú�asti na zlo�inném spol�ení podle § 163a odst. 2 a 3, genocidia (§ 259), používání zakázaného 
bojového prost�edku a nedovoleného vedení boje (§ 262), vále�né krutosti (§ 263), perzekuce 
obyvatelstva (§ 263a), plen�ní v prostoru vále�ných operací (§ 264), zneužívání mezinárodn� 
uznávaných a státních znak� (§ 265) a trestného �inu proti míru podle § 1 zákona �. 165/1950 Sb. , 
na ochranu míru, i tehdy, spáchal-li takový trestný �in v cizin� cizí státní p�íslušník nebo osoba bez 
státní p�íslušnosti, která nemá na území �eské republiky povolen trvalý pobyt. 
  

§ 20 
  
 (1) Podle zákona �eské republiky se posuzuje trestnost �inu spáchaného v cizin� cizím 
státním p�íslušníkem nebo osobou bez státní p�íslušnosti, která nemá na území �eské republiky 
povolen trvalý pobyt, též tehdy, 
  
a) je-li �in trestný i podle zákona ú�inného na území, kde byl spáchán, a 
  
b) jestliže pachatel byl dopaden na území republiky a nebyl vydán nebo p�edán k trestnímu stíhání 
cizímu státu. 
  
 (2) Podle zákona �eské republiky se posuzuje trestnost �inu spáchaného v cizin� cizím 
státním p�íslušníkem nebo osobou bez státní p�íslušnosti, která nemá na území �eské republiky 



povolen trvalý pobyt, byl-li �in spáchán ve prosp�ch právnické osoby nebo jiné organizace, která má 
na území �eské republiky sídlo, podnik, jeho organiza�ní složku nebo provozovnu. 
  
 (3) Pachateli však nelze uložit trest p�ísn�jší, než jaký stanoví zákon státu, na jehož území byl 
trestný �in spáchán. 
  

§ 20a 
  
 (1) Trestnost �inu se posuzuje podle zákona �eské republiky také tehdy, jestliže to stanoví 
vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je �eská republika vázána. 
  
 (2) Ustanovení § 17 až 20 se nepoužije, jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, 
kterou je �eská republika vázána nebo zvláštní zákon. 
  

§ 21 
  
 (1) Ob�an �eské republiky nem�že být vydán cizímu státu k trestnímu stíhání ani k výkonu 
trestu. 
  
 (2) Ob�an �eské republiky m�že být p�edán jinému �lenskému státu Evropské unie pouze na 
základ� evropského zatýkacího rozkazu. 
  
 (3) Trestní rozsudek cizího státu nem�že být vykonán na území republiky ani tu mít jiné 
ú�inky, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je �eská republika vázána, 
n�co jiného. 
  

§ 22 
  
 (1) Jestliže pro týž skutek byl pachatel v cizin� ve vazb� anebo potrestán orgánem cizího 
státu, zapo�ítá se mu doba strávená ve vazb� nebo vykonaný trest do trestu uloženého soudem 
�eské republiky, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu zapo�ítání možné. Obdobn� postupuje 
soud, uložil-li pachateli trest úhrnný nebo souhrnný (§ 35). 
  
 (2) Není-li zapo�ítání vazby nebo trestu v cizin� uloženého (odstavec 1) možné, a to zejména 
proto, že v cizin� byl vykonán zcela nebo z�ásti trest takového druhu, jaký tento zákon nezná, 
p�ihlédne soud k této skute�nosti p�i stanovení druhu trestu, pop�ípad� jeho vým�ry. 
  

HLAVA �TVRTÁ 
  

Tresty 
  

ODDÍL PRVNÍ 
Spole�ná ustanovení o trestech 

 
§ 23 

Ú�el trestu 
 
 (1) Ú�elem trestu je chránit spole�nost p�ed pachateli trestných �in�, zabránit odsouzenému v 
dalším páchání trestné �innosti a vychovat jej k tomu, aby vedl �ádný život, a tím p�sobit výchovn� i 
na ostatní �leny spole�nosti. 
  
 (2) Výkonem trestu nesmí být ponížena lidská d�stojnost. 
  
Upušt�ní od potrestání 
 

§ 24 
  
 (1) Od potrestání pachatele, který spáchal trestný �in menší nebezpe�nosti pro spole�nost, 
jeho spáchání lituje a projevuje ú�innou snahu po náprav�, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze 



spáchaného �inu a k dosavadnímu životu pachatele lze d�vodn� o�ekávat, že již projednání v�ci p�ed 
soudem posta�í k jeho náprav�. 
  
 (2) Upustil-li soud od potrestání, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 
  

§ 25 
  
 Soud m�že upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal trestný �in ve stavu 
zmenšené p�í�etnosti a soud má za to, že ochranné lé�ení (§ 72), které zárove� ukládá, zajistí 
nápravu pachatele a ochranu spole�nosti lépe než trest. Tohoto ustanovení se však nepoužije, jestliže 
si pachatel stav zmenšené p�í�etnosti p�ivodil, by� i z nedbalosti, vlivem návykové látky. 
  

§ 26 
Podmín�né upušt�ní od potrestání s dohledem 

 
 (1) Za podmínek uvedených v § 24 odst. 1 m�že soud podmín�n� upustit od potrestání, 
považuje-li za pot�ebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele. 
  
 (2) P�i podmín�ném upušt�ní od potrestání stanoví soud zkušební dobu až na jeden rok a 
zárove� vysloví nad pachatelem dohled. 
  
 (3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmín�n� upušt�no, m�že soud uložit p�im��ená 
omezení a p�im��ené povinnosti sm��ující k tomu, aby vedl �ádný život; zpravidla mu má též uložit, 
aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným �inem zp�sobil. 
  
 (4) Soud m�že jako p�im��ená omezení nebo povinnosti uvedené v odstavci 3 uložit zejména  
a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, 
  
b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a p�evýchovy, 
  
c) podrobit se lé�ení závislosti na návykových látkách, které není ochranným lé�ením podle tohoto 
zákona, 
  
d) podrobit se vhodným program�m psychologického poradenství, 
  
e) zdržet se návšt�v nevhodného prost�edí a styku s ur�itými osobami, 
  
f) zdržet se hazardních her, hraní na hracích p�ístrojích a sázek. 
  
 (5) Jde-li o pachatele ve v�ku blízkém v�ku mladistvých, m�že soud v zájmu využití 
výchovného p�sobení rodiny, školy a dalších subjekt� uložit, a to samostatn� nebo vedle p�im��ených 
omezení nebo povinností uvedených v odstavcích 3 a 4, též n�která z výchovných opat�ení 
uvedených v zákon� o soudnictví ve v�cech mládeže za podmínek stanovených pro mladistvé 
pachatele. 
  
 (6) Jestliže pachatel, od jehož potrestání bylo podmín�n� upušt�no, vedl ve zkušební dob� 
�ádný život a vyhov�l uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osv�d�il; jinak rozhodne o uložení 
trestu, a to pop�ípad� již b�hem zkušební doby. 
  
 (7) Neu�inil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 6, 
aniž na tom m�l pachatel, od jehož potrestání bylo upušt�no, vinu, má se za to, že se osv�d�il. 
  
 (8) Bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání bylo podmín�n� upušt�no, osv�d�il, 
anebo má-li se za to, že se osv�d�il, hledí se na n�j, jako by nebyl odsouzen. 
  

Dohled 
  

§ 26a 
  



 (1) Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s ú�edníkem Proba�ní a 
media�ní služby (dále jen "proba�ní ú�edník"), spolupráce p�i vytvá�ení a realizaci proba�ního 
programu ve zkušební dob� a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo 
vyplývajících ze zákona. Dohled nad pachatelem provádí proba�ní ú�edník. 
  
 (2) Ú�elem dohledu je  
a) sledování a kontrola chování pachatele, �ímž je zajiš�ována ochrana spole�nosti a snížení 
možnosti opakování trestné �innosti, 
  
b) odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl �ádný život. 

  
§ 26b 

  
 (1) Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen  
a) spolupracovat s proba�ním ú�edníkem zp�sobem, který mu proba�ní ú�edník stanoví na základ� 
jeho proba�ního programu, 
  
b) dostavovat se k proba�nímu ú�edníkovi ve lh�tách, které mu budou stanoveny proba�ním 
ú�edníkem, 
  
c) informovat proba�ního ú�edníka o svém pobytu, zam�stnání, dodržování soudem uložených 
p�im��ených omezení nebo povinností a jiných d�ležitých okolnostech pro výkon dohledu ur�ených 
proba�ním ú�edníkem, 
  
d) umožnit proba�nímu ú�edníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje. 
  
 (2) Poruší-li pachatel, kterému byl uložen dohled, podmínky dohledu nebo p�im��ená omezení 
�i povinnosti, informuje o tom proba�ní ú�edník bez zbyte�ného odkladu p�edsedu senátu soudu, který 
dohled uložil. 
  
 (3) Nestanoví-li p�edseda senátu jinak, zpracuje proba�ní ú�edník nejmén� jednou za šest 
m�síc� zprávu, v které informuje p�edsedu senátu soudu, který dohled uložil, o pr�b�hu výkonu 
dohledu nad pachatelem, o pln�ní p�im��ených omezení a povinností a o jeho pom�rech. 
  
Druhy trest� 
  

§ 27 
  
 Za spáchané trestné �iny m�že soud uložit pouze tyto tresty  
a) odn�tí svobody, 
  
b) obecn� prosp�šné práce, 
  
c) ztrátu �estných titul� a vyznamenání, 
  
d) ztrátu vojenské hodnosti, 
  
e) zákaz �innosti, 
  
f) propadnutí majetku, 
  
g) pen�žitý trest, 
  
h) propadnutí v�ci, 
  
ch) vyhošt�ní, 
  
i) zákaz pobytu. 
  

§ 28 



  
 (1) Stanoví-li tento zákon ve zvláštní �ásti na n�který trestný �in n�kolik trest�, lze uložit každý 
tento trest samostatn� nebo i více jich vedle sebe. Vedle trestu, který stanoví tento zákon ve zvláštní 
�ásti na n�který trestný �in, lze uložit i jiné tresty uvedené v § 27. Vyhošt�ní a zákaz pobytu lze uložit 
samostatn�, i když tento zákon ve zvláštní �ásti takový trest nestanoví. 
  
 (2) Nelze však uložit pen�žitý trest vedle propadnutí majetku. 

  
§ 29 

Výjime�ný trest 
 
 (1) Výjime�ným trestem se rozumí jednak trest odn�tí svobody nad patnáct až do dvaceti p�ti 
let, jednak trest odn�tí svobody na doživotí. Výjime�ný trest m�že být uložen jen za trestný �in, u 
n�hož to tento zákon ve zvláštní �ásti dovoluje. Uloží-li soud takový trest, m�že zárove� rozhodnout, 
že doba výkonu trestu ve v�znici se zvýšenou ostrahou se pro ú�ely podmín�ného propušt�ní do 
doby výkonu trestu nezapo�ítává. 
  
 (2) Trest odn�tí svobody nad patnáct až do dvaceti p�ti let m�že soud uložit pouze tehdy, 
jestliže stupe� nebezpe�nosti trestného �inu pro spole�nost je velmi vysoký nebo možnost nápravy 
pachatele je obzvlášt� ztížena. 
  
 (3) Trest odn�tí svobody na doživotí m�že soud uložit pouze pachateli, který spáchal trestný 
�in vraždy podle § 219 odst. 2, nebo který p�i trestném �inu vlastizrady (§ 91), teroru podle § 93, 
teroristického útoku (§ 95), obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 nebo genocidia (§ 259) zavinil smrt 
jiného úmysln�, a to za podmínek, že  
a) stupe� nebezpe�nosti takového trestného �inu pro spole�nost je mimo�ádn� vysoký vzhledem k 
zvláš� zavrženíhodnému zp�sobu provedení �inu nebo k zvláš� zavrženíhodné pohnutce nebo k 
zvláš� t�žkému a t�žko napravitelnému následku, a 
  
b) uložení takového trestu vyžaduje ú�inná ochrana spole�nosti nebo není nad�je, že by pachatele 
bylo možno napravit trestem odn�tí svobody nad patnáct až do dvaceti p�ti let. 
  

§ 30 
zrušen 

  
ODDÍL DRUHÝ 

Obecné zásady pro ukládání trest� 
 

Vým�ra trestu 
  

§ 31 
  
 (1) P�i stanovení druhu trestu a jeho vým�ry p�ihlédne soud k stupni nebezpe�nosti trestného 
�inu pro spole�nost (§ 3 odst. 4), k možnosti nápravy a pom�r�m pachatele. 
  
 (2) P�i stanovení druhu trestu a jeho vým�ry p�ihlédne soud  
a) u spolupachatel� též k tomu, jakou m�rou jednání každého z nich p�isp�lo k spáchání trestného 
�inu, 
  
b) u organizátora, návodce a pomocníka též k významu a povaze jejich ú�asti na spáchání trestného 
�inu, 
  
c) u p�ípravy k trestnému �inu a u pokusu trestného �inu též k tomu, do jaké míry se jednání pachatele 
k dokonání trestného �inu p�iblížilo, jakož i k okolnostem a k d�vod�m, pro které k jeho dokonání 
nedošlo. 
  
 (3) K okolnosti, která je zákonným znakem trestného �inu, nelze p�ihlédnout jako k okolnosti 
poleh�ující nebo p�it�žující nebo k okolnosti, která podmi�uje použití vyšší trestní sazby. 
  

§ 32 



  
 (1) Jestliže pachatel spáchal trestný �in ve stavu zmenšené p�í�etnosti, který si, a to ani z 
nedbalosti, nep�ivodil vlivem návykové látky, p�ihlédne soud k této okolnosti p�i stanovení druhu trestu 
a jeho vým�ry. 
  
 (2) Má-li soud za to, že by vzhledem k zdravotnímu stavu takového pachatele bylo možno za 
sou�asného uložení ochranného lé�ení (§ 72) dosáhnout ú�elu trestu i trestem kratšího trvání, sníží 
trest odn�tí svobody pod dolní hranici trestní sazby, nejsa vázán omezením uvedeným v § 40 odst. 3, 
a uloží zárove� ochranné lé�ení. 
  

§ 33 
  
 P�i vým��e trestu se jako k poleh�ující okolnosti p�ihlédne zejména k tomu, že pachatel  
a) spáchal trestný �in v silném rozrušení, 
  
b) spáchal trestný �in ve v�ku blízkém v�ku mladistvých, 
  
c) spáchal trestný �in pod tlakem závislosti nebo pod�ízenosti, 
  
d) spáchal trestný �in pod vlivem hrozby nebo nátlaku, 
  
e) spáchal trestný �in pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných pom�r�, které si sám nezp�sobil, 
  
f) spáchal trestný �in odvraceje útok nebo jiné nebezpe�í, aniž byly zcela spln�ny podmínky nutné 
obrany nebo krajní nouze, 
  
g) vedl p�ed spácháním trestného �inu �ádný život, 
  
h) p�i�inil se o odstran�ní škodlivých následk� trestného �inu nebo dobrovoln� nahradil zp�sobenou 
škodu, 
  
ch) trestného �inu up�ímn� litoval, 
  
i) sv�j trestný �in sám oznámil ú�ad�m, 
  
j) p�i objas�ování své trestné �innosti napomáhal p�íslušným orgán�m, nebo 
  
k) p�isp�l k objas�ování trestné �innosti spáchané ve prosp�ch zlo�inného spol�ení. 
  

§ 34 
  
 P�i vým��e trestu se jako k p�it�žující okolnosti p�ihlédne zejména k tomu, že pachatel  
a) spáchal trestný �in ze zvláš� zavrženíhodné pohnutky, 
  
b) spáchal trestný �in surovým zp�sobem, záke�n�, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným zp�sobem, 
  
c) spáchal trestný �in využívaje n��í bezbrannosti, závislosti nebo pod�ízenosti, 
  
d) spáchal trestný �in ke škod� osoby mladší patnácti let, t�hotné, vážn� nemocné, vysokého v�ku 
nebo nemohoucí, 
  
e) spáchal trestný �in za živelní pohromy nebo jiné události vážn� ohrožující život, ve�ejný po�ádek 
nebo majetek, 
  
f) spáchal trestný �in v��i osob� podílející se na záchran� života a zdraví nebo na ochran� majetku, 
  
g) trestným �inem porušil zvláštní povinnost, 
  
h) trestným �inem zp�sobil vyšší škodu, 
  



ch) spáchal trestný �in jako organizátor, jako �len organizované skupiny nebo �len spol�ení, 
  
i) svedl k �inu jinak trestnému, provin�ní nebo trestnému �inu jiného, zejména dít� mladší patnácti let, 
mladistvého nebo osobu ve v�ku blízkém v�ku mladistvých, 
  
j) trestný �in páchal nebo v n�m pokra�oval po delší dobu, 
  
k) spáchal více trestných �in�, nebo 
  
l) byl již pro trestný �in odsouzen; soud je oprávn�n podle povahy p�edchozího odsouzení nepokládat 
tuto okolnost za p�it�žující, zejména s ohledem na význam chrán�ného zájmu, který byl �inem dot�en, 
zp�sob provedení �inu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl �in spáchán, osobu pachatele, míru 
jeho zavin�ní, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele 
trestného �inu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jed� podle § 187a 
odst. 1, také tím, že se tohoto �inu znovu dopustil proto, že se oddává zneužívání omamných nebo 
psychotropních látek a jed�. 
  

Ukládání trestu za více trestných �in� 
 

§ 35 
  
 (1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných �in�, uloží mu úhrnný trest podle 
toho zákonného ustanovení, které se vztahuje na trestný �in z nich nejp�ísn�ji trestný; vedle trestu 
p�ípustného podle takového zákonného ustanovení lze v rámci úhrnného trestu uložit i jiný druh trestu, 
jestliže jeho uložení by bylo od�vodn�no n�kterým ze souzených trestných �in�. Jsou-li dolní hranice 
trestních sazeb odn�tí svobody r�zné, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z nich. Neumož�uje-li 
tento zákon za n�který z takových trestných �in� uložit jiný trest, než je trest odn�tí svobody, nem�že 
být úhrnným trestem jiný z trest� uvedených v § 27 jako trest samostatný. 
  
 (2) Soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele 
za trestný �in, který spáchal d�íve, než byl soudem prvního stupn� vyhlášen odsuzující rozsudek za 
jiný jeho trestný �in. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli 
rozsudkem d�ív�jším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahov� navazující, pokud 
vzhledem ke zm�n�, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírn�jší než 
trest uložený rozsudkem d�ív�jším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty �estných 
titul� a vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí v�ci, jestliže 
takový trest byl vysloven již rozsudkem d�ív�jším. 
  
 (3) Ustanovení o souhrnném trestu se neužije, jestliže d�ív�jší odsouzení je takové povahy, že 
se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. 
  
 (4) Odsuzujícím rozsudkem podle odstavce 2 se rozumí i rozsudek, kterým bylo za podmínek 
§ 26 odst. 1 podmín�n� upušt�no od potrestání s dohledem. Spolu s uložením souhrnného trestu 
soud zruší výrok o podmín�ném upušt�ní od potrestání s dohledem, jakož i všechna další rozhodnutí 
na tento výrok obsahov� navazující, pokud vzhledem ke zm�n�, k níž došlo zrušením, pozbyla 
podkladu. 
  

§ 36 
  
 Jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný �in, který spáchal p�ed tím, než byl trest uložený 
d�ív�jším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud 
nevykonanou �ástí trestu uloženého d�ív�jším rozsudkem p�esahovat nejvyšší vým�ru dovolenou 
tímto zákonem pro tento druh trestu. Je-li jedním z t�chto trest� výjime�ný trest odn�tí svobody nad 
patnáct až do dvaceti p�ti let, rozumí se takovou nejvyšší vým�rou doba dvaceti p�ti let. 

  
§ 37 

  
 Soud upustí od uložení souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 nebo od uložení dalšího trestu 
podle § 36, má-li za to, že trest uložený d�ív�jším rozsudkem je dostate�ný. 
  



§ 37a 
Ukládání spole�ného trestu za pokra�ování v trestném �inu 

 
 Odsuzuje-li soud pachatele za díl�í útok u pokra�ování v trestném �inu (§ 89 odst. 3), za jehož 
ostatní útoky již byl soudem prvního stupn� vyhlášen odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci, 
zruší v rozsudku d�ív�jším výrok o vin� o pokra�ujícím trestném �inu a trestných �inech spáchaných s 
ním v jedno�inném soub�hu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o 
vin� sv�j podklad, a znovu p�i vázanosti skutkovými zjišt�ními v zrušeném rozsudku rozhodne o vin� 
pokra�ujícím trestným �inem, v�etn� nového díl�ího útoku, pop�ípad� trestných �inech spáchaných s 
ním v jedno�inném soub�hu, o spole�ném trestu za pokra�ující trestný �in, který nesmí být mírn�jší 
než trest uložený rozsudkem d�ív�jším, a p�ípadn� i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o 
vin� sv�j podklad. Je-li ukládán trest za více trestných �in�, ustanovení § 35 až 37 tu platí obdobn�. 
  

§ 38 
Zapo�ítání vazby a trestu 

 
 (1) Jestliže se vedlo proti pachateli trestní �ízení ve vazb� a dojde v tomto �ízení k jeho 
odsouzení, zapo�ítá se mu doba strávená ve vazb� do uloženého trestu, pop�ípad� do trestu 
úhrnného nebo souhrnného, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu zapo�ítání možné. 
  
 (2) Jestliže byl pachatel soudem nebo jiným orgánem potrestán a došlo k jeho novému 
odsouzení pro týž skutek, zapo�ítá se mu vykonaný trest do uloženého trestu, pokud je vzhledem k 
druhu uloženého trestu zapo�ítání možné. Obdobn� postupuje soud, uložil-li pachateli trest úhrnný 
nebo souhrnný. 
  
 (3) Není-li zapo�ítání vazby nebo trestu (odstavec 1 a 2) možné, p�ihlédne soud k této 
skute�nosti p�i stanovení druhu trestu, pop�ípad� jeho vým�ry. 
  

ODDÍL T�ETÍ 
Ukládání a výkon jednotlivých trest� 

 
Odn�tí svobody 

  
§ 39 

nadpis vypušt�n 
 
 (1) Trest odn�tí svobody se ukládá nejvýše na patnáct let. 
  
 (2) Za trestné �iny, u nichž horní hranice trestní sazby odn�tí svobody nep�evyšuje t�i roky, lze 
uložit nepodmín�ný trest odn�tí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osob� pachatele uložení 
jiného trestu zjevn� nevedlo k dosažení ú�elu trestu. 
  
 (3) Trest odn�tí svobody se vykonává podle zvláštního zákona ve v�znicích. 
  

§ 39a 
  
 (1) Trest odn�tí svobody se vykonává diferencovan� ve �ty�ech základních typech v�znic:  
a) s dohledem, 
  
b) s dozorem, 
  
c) s ostrahou, 
  
d) se zvýšenou ostrahou. 
 Zp�sob výkonu trestu v jednotlivých typech v�znic upravuje zvláštní zákon. 
  
 (2) Soud zpravidla za�adí do v�znice  
a) s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za trestný �in spáchaný z nedbalosti a který dosud 
nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný �in, 
  



b) s dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za trestný �in spáchaný z nedbalosti a který již byl ve 
výkonu trestu pro úmyslný trestný �in, nebo pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný �in 
ve vým��e nep�evyšující dva roky a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný �in, 
  
c) s ostrahou pachatele, kterému byl trest uložen za úmyslný trestný �in a nejsou zárove� spln�ny 
podmínky pro umíst�ní do v�znice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, který byl 
odsouzen pro trestný �in spáchaný z nedbalosti a nebyl za�azen do výkonu trestu odn�tí svobody do 
v�znice s dohledem nebo s dozorem, 
  
d) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen trest odn�tí svobody na doživotí, kterému byl 
uložen trest odn�tí svobody jako zvláš� nebezpe�nému recidivistovi (§ 41 odst. 1), kterému byl za 
zvláš� závažný trestný �in (§ 41 odst. 2) uložen trest odn�tí svobody ve vým��e nejmén� osmi let, 
nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný �in a v posledních p�ti letech uprchl z vazby nebo z 
výkonu trestu. 
  
 (3) Soud m�že za�adit pachatele do jiného typu v�znice, než do které má být podle odstavce 2 
za�azen, má-li se z�etelem na závažnost trestného �inu a na stupe� a povahu narušení pachatele za 
to, že bude jeho náprava v jiném typu v�znice lépe zaru�ena; do v�znice se zvýšenou ostrahou za�adí 
však vždy pachatele, jemuž byl uložen výjime�ný trest. Do v�znice s dohledem a v�znice s dozorem 
zpravidla neza�adí pachatele, kterému byl vedle trestu odn�tí svobody uložen trest vyhošt�ní, a 
pachatele, který se má na základ� rozhodnutí soudu podrobit ochrannému lé�ení v ústavní form�. 
  

§ 39b 
  
 (1) B�hem výkonu trestu odn�tí svobody m�že soud rozhodnout o p�e�azení odsouzeného do 
v�znice jiného typu, který se od v�znice, v níž dosud odsouzený trest vykonává, m�že lišit o jeden 
stupe�. 
  
 (2) O p�e�azení odsouzeného do v�znice s mírn�jším režimem rozhodne soud tehdy, jestliže 
chování odsouzeného a zp�sob, jakým plní své povinnosti, od�vod�ují záv�r, že p�e�azení p�isp�je k 
dosažení ú�elu výkonu trestu. 
  
 (3) O p�e�azení odsouzeného do v�znice s p�ísn�jším režimem m�že soud rozhodnout, 
jestliže  
a) odsouzený závažným zp�sobem nebo opakovan� porušil stanovený po�ádek nebo káze�, 
  
b) odsouzený byl pravomocn� uznán vinným trestným �inem, který spáchal b�hem výkonu trestu. 
  
 (4) Z v�znice se zvýšenou ostrahou nelze p�e�adit  
a) odsouzeného, kterému byl uložen výjime�ný trest a který dosud nevykonal alespo� 10 let tohoto 
trestu, 
  
b) jiného odsouzeného, který trest vykonává ve v�znici se zvýšenou ostrahou, p�ed výkonem alespo� 
jedné t�etiny uloženého trestu. 
  
 (5) Do v�znice s dozorem a v�znice s dohledem nelze p�e�adit odsouzeného, který se má na 
základ� rozhodnutí soudu podrobit ochrannému lé�ení v ústavní form� a odsouzeného, kterému byl 
vedle trestu odn�tí svobody uložen trest vyhošt�ní. 
  
 (6) Na návrh odsouzeného, který ve v�znici ur�itého typu vykonal nep�etržit� alespo� jednu 
t�etinu uloženého trestu, nejmén� však šest m�síc�, m�že soud rozhodnout o jeho p�e�azení do 
v�znice s mírn�jším režimem; to neplatí pro odsouzeného, kterému byl uložen trest na doživotí a 
vykonává jej ve v�znici se zvýšenou ostrahou. 
  
 (7) Není-li návrhu podle odstavce 6 vyhov�no, m�že jej odsouzený opakovat až po uplynutí 
šesti m�síc� od skon�ení �ízení o jeho p�edchozím návrhu. 
  

§ 40 
Mimo�ádné snížení trestu odn�tí svobody 

 



 (1) Má-li soud vzhledem k okolnostem p�ípadu nebo vzhledem k pom�r�m pachatele za to, že 
by použití trestní sazby odn�tí svobody tímto zákonem stanovené bylo pro pachatele nep�im��en� 
p�ísné a že lze ú�elu trestu dosáhnout i trestem kratšího trvání, m�že snížit trest odn�tí svobody pod 
dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené. 
  
 (2) Soud m�že snížit trest odn�tí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže 
odsuzuje pachatele za p�ípravu k trestnému �inu nebo za pokus trestného �inu a má vzhledem k 
povaze a závažnosti p�ípravy nebo pokusu za to, že by použití trestní sazby odn�tí svobody tímto 
zákonem stanovené bylo pro pachatele nep�im��en� p�ísné a že lze ú�elu trestu dosáhnout i trestem 
kratšího trvání. 
  
 (3) Soud m�že snížit trest odn�tí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže 
odsuzuje pachatele, který významn� p�isp�l k objasn�ní trestné �innosti spáchané ve prosp�ch 
zlo�inného spol�ení nebo napomohl zabránit trestné �innosti, kterou ve prosp�ch zlo�inného spol�ení 
jiný p�ipravoval nebo se o ni pokusil, jestliže vzhledem k možnostem nápravy pachatele a povaze jím 
spáchané trestné �innosti má za to, že ú�elu trestu lze dosáhnout i trestem kratšího trvání. 
  
 (4) P�i snížení trestu odn�tí svobody podle odstavc� 1 až 3 nelze uložit trest  
a) pod p�t let, �iní-li dolní hranice trestní sazby odn�tí svobody alespo� dvanáct let, 
  
b) pod t�i léta, �iní-li dolní hranice trestní sazby odn�tí svobody alespo� osm let, 
  
c) pod jeden rok, �iní-li dolní hranice trestní sazby odn�tí svobody alespo� p�t let. 
  
 (5) Má-li soud vzhledem k pom�r�m osoby blízké v�ku mladistvých nebo okolnostem p�ípadu 
za to, že by použití trestní sazby odn�tí svobody stanovené trestním zákonem bylo pro ni nep�im��en� 
p�ísné a že lze ú�elu trestu dosáhnout trestem kratšího trvání, m�že trest odn�tí svobody uložit v 
rámci trestní sazby snížené o jednu �tvrtinu; to neplatí u zvláš� závažných trestných �in�, kde se užije 
nesnížených sazeb trestu odn�tí svobody. 
  
Ukládání trestu odn�tí svobody zvláš� nebezpe�nému recidivistovi 
 

§ 41 
  
 (1) Pachatel, který znovu spáchal zvláš� závažný úmyslný trestný �in, a� již byl pro takový 
nebo jiný zvláš� závažný úmyslný trestný �in potrestán, považuje se za zvláš� nebezpe�ného 
recidivistu, jestliže tato okolnost pro svou závažnost, zejména vzhledem k délce doby, která uplynula 
od posledního odsouzení, podstatn� zvyšuje stupe� nebezpe�nosti trestného �inu pro spole�nost. 
  
 (2) Zvláš� závažnými trestnými �iny jsou trestné �iny uvedené v § 62 a ty úmyslné trestné 
�iny, na n�ž tento zákon stanoví trest odn�tí svobody s horní hranicí trestní sazby nejmén� osm let. 
  

§ 42 
  
 (1) Horní hranice trestní sazby odn�tí svobody stanovené v tomto zákon� se u zvláš� 
nebezpe�ného recidivisty zvyšuje o jednu t�etinu. Zvláš� nebezpe�nému recidivistovi soud uloží trest v 
horní polovin� takto stanovené trestní sazby odn�tí svobody. 
  
 (2) Horní hranice trestní sazby nesmí ani po zvýšení podle odstavce 1 p�evyšovat patnáct let. 
P�i ukládání výjime�ného trestu odn�tí svobody nad patnáct až do dvaceti p�ti let nesmí horní hranice 
p�evyšovat dvacet p�t let. 
  
Ukládání trestu odn�tí svobody pachateli trestného �inu spáchaného ve prosp�ch zlo�inného spol�ení 

 
§ 43 

  
 Pachatel, který spáchal úmyslný trestný �in jako �len zlo�inného spol�ení, nebo pachatel, 
který takový �in spáchal v�dom� se �lenem zlo�inného spol�ení anebo v úmyslu zlo�innému spol�ení 
napomáhat, se považuje za pachatele trestného �inu spáchaného ve prosp�ch zlo�inného spol�ení, 



jestliže okolnosti �inu nebo osoba pachatele podstatn� zvyšují stupe� jeho nebezpe�nosti pro 
spole�nost. 
  

§ 44 
  
 (1) Horní hranice trestní sazby odn�tí svobody stanovené v tomto zákon� se u pachatele 
trestného �inu spáchaného ve prosp�ch zlo�inného spol�ení zvyšuje o jednu t�etinu. Takovému 
pachateli soud uloží trest odn�tí svobody v horní polovin� takto stanovené trestní sazby odn�tí 
svobody. 
  
 (2) Horní hranice trestní sazby nesmí ani po zvýšení podle odstavce 1 p�evyšovat patnáct let. 
P�i ukládání výjime�ného trestu odn�tí svobody nad patnáct až do dvaceti p�ti let nesmí horní hranice 
p�evyšovat dvacet p�t let. 
  
Obecn� prosp�šné práce 
 

§ 45 
  
 (1) Soud m�že uložit trest obecn� prosp�šných prací, odsuzuje-li pachatele za trestný �in, na 
který zákon stanoví trest odn�tí svobody, jehož horní hranice nep�evyšuje p�t let, jestliže vzhledem k 
povaze spáchaného trestného �inu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení 
ú�elu trestu není t�eba. 
  
 (2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 lze trest obecn� prosp�šných prací uložit, i když ve 
zvláštní �ásti tohoto zákona není stanoven. M�že být uložen jako trest samostatný nebo i vedle jiného 
trestu. Nelze však uložit trest obecn� prosp�šných prací vedle trestu odn�tí svobody. 
  
 (3) Trest obecn� prosp�šných prací záleží v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném 
rozsahu práce k obecn� prosp�šným ú�el�m spo�ívající v údržb� ve�ejných prostranství, úklidu a 
údržb� ve�ejných budov a komunikací nebo jiných obdobných �innostech ve prosp�ch obcí, nebo ve 
prosp�ch státních nebo jiných obecn� prosp�šných institucí, které se zabývají vzd�láním a v�dou, 
kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prost�edí, podporou a 
ochranou mládeže, ochranou zví�at, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, t�lovýchovnou a 
sportovní �inností. Práce nesmí sloužit výd�le�ným ú�el�m. 
  

§ 45a 
  
 (1) Trest obecn� prosp�šných prací m�že soud uložit ve vým��e od 50 do 400 hodin. Soud 
m�že uložit pachateli na dobu trestu i p�im��ená omezení nebo p�im��ené povinnosti uvedené v § 26 
odst. 4 sm��ující k tomu, aby vedl �ádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil 
škodu, kterou trestným �inem zp�sobil. 
  
 (2) P�i ukládání trestu obecn� prosp�šných prací p�ihlédne soud ke stanovisku pachatele, k 
možnosti uložení tohoto trestu a k jeho zdravotní zp�sobilosti. Trest obecn� prosp�šných prací 
neuloží, je-li pachatel zdravotn� nezp�sobilý k soustavnému výkonu práce. 
  
 (3) Obecn� prosp�šné práce je odsouzený povinen vykonat osobn� a bezplatn� ve svém 
volném �ase nejpozd�ji do jednoho roku ode dne, kdy soud na�ídil výkon tohoto trestu. Do této doby 
se nezapo�ítává doba, po kterou odsouzený  
a) nemohl obecn� prosp�šné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné p�ekážky, 
  
b) se zdržoval v cizin�, nebo 
  
c) byl ve vazb� nebo vykonával trest odn�tí svobody. 
  
 (4) Jestliže pachatel v dob� od odsouzení do skon�ení výkonu trestu obecn� prosp�šných 
prací nevedl �ádný život, nebo zavin�n� nevykonal ve stanovené dob� uložený trest, p�em�ní soud 
trest obecn� prosp�šných prací nebo jeho zbytek v trest odn�tí svobody a rozhodne zárove� o 
zp�sobu jeho výkonu; p�itom každé i jen zapo�até dv� hodiny nevykonaného trestu obecn� 
prosp�šných prací se po�ítají za jeden den odn�tí svobody. 



  
 (5) Na pachatele, kterému byl uložen trest obecn� prosp�šných prací, se hledí, jako by nebyl 
odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocn� 
upušt�no. 
  

§ 46 
Ztráta �estných titul� a vyznamenání 

 
 (1) Soud m�že uložit trest ztráty �estných titul� a vyznamenání, odsuzuje-li pachatele za 
úmyslný trestný �in spáchaný ze zvláš� zavrženíhodné pohnutky k nepodmín�nému trestu odn�tí 
svobody nejmén� na dv� léta. 
  
 (2) Ztráta �estných titul� a vyznamenání záleží v tom, že odsouzený ztrácí vyznamenání, 
�estná uznání, v�decké a um�lecké hodnosti a jiné �estné tituly ud�lené podle vnitrostátních právních 
p�edpis�, jakož i právo nosit cizozemská vyznamenání a užívat cizozemských �estných titul�. 
  

Ztráta vojenské hodnosti 
 

§ 47 
  
 (1) Soud m�že uložit trest ztráty vojenské hodnosti, odsuzuje-li pachatele za úmyslný trestný 
�in spáchaný ze zvláš� zavržitelné pohnutky k nepodmín�nému trestu odn�tí svobody nejmén� na dv� 
léta. 
  
 (2) Soud m�že uložit tento trest též vedle jiného trestu, jestliže to vzhledem k povaze 
spáchaného trestného �inu vyžaduje káze� a po�ádek v ozbrojených silách. 

  
§ 48 

  
 Ztráta vojenské hodnosti záleží v tom, že se odsouzenému snižuje hodnost ve vojsku na 
hodnost vojína. 
  
Zákaz �innosti 
  

§ 49 
  
 (1) Soud m�že uložit trest zákazu �innosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel 
trestného �inu v souvislosti s touto �inností. 
  
 (2) Trest zákazu �innosti jako trest samostatný m�že soud uložit pouze v p�ípad�, že tento 
zákon ve zvláštní �ásti uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem k povaze spáchaného 
trestného �inu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení ú�elu trestu není t�eba. 
  
 (3) Do doby výkonu trestu zákazu �innosti se nezapo�ítává doba výkonu trestu odn�tí 
svobody; zapo�ítává se však doba, po kterou bylo pachateli p�ed právní mocí rozsudku oprávn�ní k 
�innosti, která je p�edm�tem zákazu, v souvislosti s trestným �inem od�ato podle zvláštních p�edpis� 
nebo na základ� opat�ení státního orgánu nesm�l již tuto �innost vykonávat. 
  

§ 50 
  
 (1) Trest zákazu �innosti záleží v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu 
zakazuje výkon ur�itého zam�stnání, povolání nebo funkce nebo takové �innosti, ke které je t�eba 
zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní p�edpis. 
  
 (2) Byl-li trest zákazu �innosti vykonán, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 
  

Propadnutí majetku 
  

§ 51 
  



 (1) Soud m�že vzhledem k okolnostem spáchaného trestného �inu a pom�r�m pachatele 
uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li pachatele k výjime�nému trestu anebo odsuzuje-li jej k 
nepodmín�nému trestu odn�tí svobody za závažný úmyslný trestný �in, jímž pachatel získal nebo se 
snažil získat majetkový prosp�ch. 
  
 (2) Bez podmínek odstavce 1 m�že soud uložit trest propadnutí majetku pouze v p�ípad�, že 
tento zákon ve zvláštní �ásti uložení tohoto trestu dovoluje; jako samostatný trest m�že být trest 
propadnutí majetku uložen, jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného �inu a k osob� 
pachatele uložení jiného trestu k dosažení ú�elu trestu není t�eba. 
  

§ 52 
  
 (1) Propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzeného nebo tu jeho �ást, kterou soud 
ur�í; propadnutí se však nevztahuje na prost�edky nebo v�ci, jichž je nezbytn� t�eba k uspokojení 
životních pot�eb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona 
povinen pe�ovat. 
  
 (2) Výrokem o propadnutí majetku zaniká zákonné spole�enství majetkové. 
  
 (3) Vlastníkem propadlého majetku se stává stát. 
  

Pen�žitý trest 
  

§ 53 
  

 (1) Pen�žitý trest ve vým��e od 2 000 K� do 5 000 000 K� m�že soud uložit, jestliže pachatel 
úmyslnou trestnou �inností získal nebo se snažil získat majetkový prosp�ch. 
  
 (2) Bez podmínek odstavce 1 m�že soud uložit pen�žitý trest pouze v p�ípad�, že  
a) tento zákon ve zvláštní �ásti uložení tohoto trestu dovoluje, nebo 
  
b) ukládá jej za trestný �in, u n�hož horní hranice trestní sazby odn�tí svobody nep�evyšuje t�i léta, a 
vzhledem k povaze spáchaného trestného �inu a možnosti nápravy pachatele trest odn�tí svobody 
sou�asn� neukládá. 
  
 (3) Jako samostatný trest m�že být pen�žitý trest uložen, jestliže vzhledem k povaze 
spáchaného trestného �inu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení ú�elu 
trestu není t�eba. 
  
 (4) Soud m�že stanovit, že pen�žitý trest bude zaplacen v p�im��ených m�sí�ních splátkách. 
  

§ 54 
  
 (1) P�i vým��e pen�žitého trestu p�ihlédne soud k osobním a majetkovým pom�r�m pachatele; 
pen�žitý trest neuloží, je-li z�ejmé, že by byl nedobytný. 
  
 (2) Vydobytá �ástka pen�žitého trestu p�ipadá státu. 
  
 (3) Ukládá-li soud pen�žitý trest, stanoví pro p�ípad, že by ve stanovené lh�t� nebyl vykonán, 
náhradní trest odn�tí svobody až na dv� léta. Náhradní trest nesmí však ani spolu s uloženým trestem 
odn�tí svobody p�esahovat horní hranici trestní sazby. 
  
 (4) Na pachatele, kterému byl uložen pen�žitý trest za trestný �in spáchaný z nedbalosti, se 
hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku 
pravomocn� upušt�no. 
  
Propadnutí v�ci 
  

§ 55 
  



 (1) Soud m�že uložit trest propadnutí v�ci,  
a) které bylo užito k spáchání trestného �inu, 
  
b) která byla k spáchání trestného �inu ur�ena, 
  
c) kterou pachatel získal trestným �inem nebo jako odm�nu za n�j, nebo 
  
d) kterou pachatel by� jen z�ásti nabyl za v�c uvedenou pod písmenem c), pokud hodnota v�ci 
uvedené pod písmenem c) není ve vztahu k hodnot� nabyté v�ci zanedbatelná. 
  
 (2) Trest propadnutí v�ci m�že soud uložit, jen jde-li o v�c náležející pachateli 
  
 (3) Vlastníkem propadlé v�ci se stává stát. 
  
 (4) Na pachatele, kterému byl uložen trest propadnutí v�ci, se hledí, jako by nebyl odsouzen, 
jakmile nabyl právní moci rozsudek, jímž byl tento trest uložen. 
  

§ 56 
  
 Trest propadnutí v�ci m�že soud uložit jako trest samostatný pouze v p�ípad�, že tento zákon 
ve zvláštní �ásti uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného 
�inu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení ú�elu trestu není t�eba. 
  

§ 57 
Vyhošt�ní 

  
 (1) Soud m�že uložit pachateli, který není ob�anem �eské republiky nebo není osobou, které 
bylo p�iznáno postavení uprchlíka, trest vyhošt�ní z území republiky, a to jako trest samostatný nebo i 
vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpe�nost lidí nebo majetku, anebo jiný obecný zájem. 
  
 (2) S p�ihlédnutím ke stupni spole�enské nebezpe�nosti trestného �inu, možnostem nápravy a 
pom�r�m pachatele a ke stupni ohrožení bezpe�nosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu m�že 
soud uložit trest vyhošt�ní ve vým��e od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu neur�itou. 
  
 (3) Soud trest vyhošt�ní neuloží, jestliže  
a) se nepoda�ilo zjistit státní p�íslušnost pachatele, 
  
b) pachateli byl poskytnut azyl, 
  
c) pachatel má na území �eské republiky povolen dlouhodobý pobyt, má zde pracovní a sociální 
zázemí a uložení trestu vyhošt�ní by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin, nebo 
  
d) hrozí nebezpe�í, že pachatel bude ve stát�, do kterého by m�l být vyhošt�n, pronásledován pro 
svoji rasu, národnost, p�íslušnost k ur�ité sociální skupin�, politické nebo náboženské smýšlení, nebo 
jestliže by vyhošt�ní vystavilo pachatele mu�ení �i nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo 
trestu. 
  
 (4) Na pachatele, kterému byl uložen trest vyhošt�ní ve vým��e od jednoho roku do deseti let, 
se hledí jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán. 

  
§ 57a 

Zákaz pobytu 
 
 (1) Soud m�že uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až p�t let za úmyslný trestný �in, 
vyžaduje-li to se z�etelem na dosavadní zp�sob života pachatele a místo spáchání �inu ochrana 
ve�ejného po�ádku, rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nem�že vztahovat 
na místo nebo obvod, v n�mž má pachatel trvalý pobyt. 
  
 (2) Trest zákazu pobytu m�že být uložen jako samostatný trest za trestný �in, na který zákon 
stanoví trest odn�tí svobody, jehož horní hranice trestní sazby nep�evyšuje t�i léta, jestliže vzhledem k 



povaze spáchaného trestného �inu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení 
ú�elu trestu není t�eba. 
  
 (3) Soud m�že uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu p�im��ená omezení a povinnosti 
sm��ující k tomu, aby vedl �ádný život. 
  
 (4) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odn�tí svobody nezapo�ítává; 
rozhodnutí podle odstavce 3 �iní soud až po výkonu trestu odn�tí svobody nebo po podmín�ném 
propušt�ní. 
  
 (5) Trest zákazu pobytu záleží v tom, že se odsouzený nesmí po dobu výkonu tohoto trestu 
zdržovat na ur�itém míst� nebo v ur�itém obvodu; k p�echodnému pobytu na takovém míst� nebo v 
takovém obvodu v nutné osobní záležitosti je t�eba povolení. 
  

ODDÍL �TVRTÝ 
Podmín�né odsouzení, podmín�né propušt�ní a upušt�ní od výkonu zbytku n�kterých trest� 

 
Podmín�né odsouzení 

  
§ 58 

  
 (1) Soud m�že podmín�n� odložit výkon trestu odn�tí svobody nep�evyšujícího dv� léta, 
jestliže vzhledem k osob� pachatele, zejména s p�ihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prost�edí, 
ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem p�ípadu má d�vodn� za to, že ú�elu trestu bude dosaženo i 
bez jeho výkonu. 
  
 (2) Povolení podmín�ného odkladu výkonu trestu odn�tí svobody se netýká výkonu ostatních 
trest� uložených vedle tohoto trestu. 
  

§ 59 
  
 (1) P�i podmín�ném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až p�t let; zkušební 
doba po�íná právní mocí rozsudku. 
  
 (2) Podmín�n� odsouzenému m�že soud uložit p�im��ená omezení a p�im��ené povinnosti 
uvedené v § 26 odst. 4 sm��ující k tomu, aby vedl �ádný život; zpravidla mu má též uložit, aby podle 
svých sil nahradil škodu, kterou trestným �inem zp�sobil. 
  
 (3) Doba, po kterou podmín�n� odsouzený vedl ve zkušební dob� �ádný život a vyhov�l 
uloženým podmínkám, zapo�ítává se do zkušební doby nov� stanovené p�i podmín�ném odsouzení 
pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené p�i uložení úhrnného nebo souhrnného trestu. 
  

§ 60 
  
 (1) Jestliže podmín�n� odsouzený vedl ve zkušební dob� �ádný život a vyhov�l uloženým 
podmínkám, vysloví soud, že se osv�d�il; jinak rozhodne, a to pop�ípad� již b�hem zkušební doby, že 
se trest vykoná. Výjime�n� m�že soud vzhledem k okolnostem p�ípadu a osob� odsouzeného 
ponechat podmín�né odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal p�í�inu k na�ízení výkonu trestu, 
a  
a) stanovit nad odsouzeným dohled, 
  
b) p�im��en� prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dv� léta, p�i�emž nesmí p�ekro�it horní 
hranici zkušební doby stanovené v § 59 odst. 1, nebo 
  
c) stanovit dosud neuložená p�im��ená omezení nebo p�im��ené povinnosti uvedené v § 26 odst. 4 
sm��ující k tomu, aby vedl �ádný život. 
 Na výkon dohledu se užije obdobn� ustanovení § 26a a 26b. 
  
 (2) Neu�inil-li soud do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na 
tom m�l podmín�n� odsouzený vinu, má se za to, že se podmín�n� odsouzený osv�d�il. 



  
 (3) Bylo-li vysloveno, že se podmín�n� odsouzený osv�d�il, anebo má-li se za to, že se 
osv�d�il (odstavec 2), hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 
  
 (4) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne zárove� o zp�sobu 
výkonu trestu. 
  
Podmín�né odsouzení k trestu odn�tí svobody s dohledem 
 

§ 60a 
  
 (1) Za podmínek uvedených v § 58 odst. 1 m�že soud podmín�n� odložit výkon trestu odn�tí 
svobody nep�evyšujícího t�i léta, vysloví-li zárove� nad pachatelem dohled. Na výkon dohledu se užije 
obdobn� ustanovení § 26a a 26b. 
  
 (2) P�i podmín�ném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až p�t 
let; zkušební doba po�íná právní mocí rozsudku. 
  
 (3) Podmín�n� odsouzenému, kterému byl vysloven dohled, m�že soud uložit p�im��ená 
omezení nebo i p�im��ené povinnosti uvedené v § 26 odst. 4 sm��ující k tomu, aby vedl �ádný život; 
zpravidla mu má též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným �inem zp�sobil. 
  
 (4) Jestliže podmín�n� odsouzený, ohledn� n�hož byl vysloven dohled, vedl ve zkušební 
dob� �ádný život a vyhov�l uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osv�d�il; jinak rozhodne, a to 
pop�ípad� již b�hem zkušební doby, že se trest vykoná. 
  
 (5) Neu�inil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 4, 
aniž na tom m�l podmín�n� odsouzený vinu, má se za to, že se podmín�n� odsouzený osv�d�il. 
  
 (6) Bylo-li vysloveno, že se podmín�n� odsouzený osv�d�il, anebo má-li se za to, že se 
osv�d�il, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. Rozhodne-li soud podle odstavce 4, že se 
trest vykoná, rozhodne zárove� o zp�sobu výkonu trestu. 
  

§ 60b 
  
 Ohledn� vztahu podmín�ného odkladu výkonu trestu k dalším trest�m uloženým vedle tohoto 
trestu, odvolání možnosti ponechat podmín�né odsouzení v platnosti a zápo�tu doby, po kterou 
podmín�n� odsouzený s dohledem vedl ve zkušební dob� �ádný život, do nové zkušební doby se 
užije obdobn� ustanovení o podmín�ném odsouzení. 
  
Podmín�né propušt�ní a podmín�né upušt�ní od výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu 
pobytu 
 

§ 61 
  
 (1) Po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta republiky zmírn�ného 
trestu odn�tí svobody m�že soud odsouzeného podmín�n� propustit na svobodu, jestliže odsouzený 
ve výkonu trestu svým chováním a pln�ním svých povinností prokázal polepšení a  
a) m�že se od n�ho o�ekávat, že v budoucnu povede �ádný život, nebo 
  
b) soud p�ijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného. 
  
 (2) Po výkonu poloviny trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu m�že soud podmín�n� 
upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v dob� výkonu trestu zp�sobem svého života 
prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není t�eba, anebo jestliže soud p�ijme záruku za dovršení 
nápravy odsouzeného. 
  

§ 62 
  



 (1) Osoba odsouzená za trestný �in vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 
93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzv�da�ství (§ 105), vále�né 
zrady (§ 114), nedovoleného p�ekro�ení státní hranice podle § 171b odst. 3, obecného ohrožení podle 
§ 179 odst. 2, 3, ohrožení bezpe�nosti vzdušného dopravního prost�edku a civilního plavidla podle § 
180a, zavle�ení vzdušného dopravního prost�edku do ciziny podle § 180c odst. 2, nedovolené výroby 
a držení omamných a psychotropních látek a jed� podle § 187 odst. 4, vraždy (§ 219), obchodování s 
lidmi podle § 232a odst. 3, 4, loupeže podle § 234 odst. 2, 3, braní rukojmí podle § 234a odst. 3, 
znásiln�ní podle § 241 odst. 3, 4, pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 3, 4, krádeže podle § 247 
odst. 4, zpronev�ry podle § 248 odst. 4, podvodu podle § 250 odst. 4, pojistného podvodu podle § 
250a odst. 5, úv�rového podvodu podle § 250b odst. 5, genocidia (§ 259), nebo perzekuce 
obyvatelstva podle § 263a odst. 3, trestný �in proti míru podle § 1 zákona �. 165/1950 Sb. , na 
ochranu míru, jakož i zvláš� nebezpe�ný recidivista nebo osoba odsouzená k výjime�nému trestu 
odn�tí svobody (§ 29 odst. 2) mohou být podmín�n� propušt�ni až po výkonu dvou t�etin uloženého 
trestu odn�tí svobody. 
  
 (2) Osoba odsouzená k výjime�nému trestu odn�tí svobody na doživotí m�že být podmín�n� 
propušt�na až po nejmén� dvaceti letech výkonu tohoto trestu. 
  

§ 63 
  
 (1) P�i podmín�ném propušt�ní stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až sedm let; 
zkušební doba po�íná podmín�ným propušt�ním odsouzeného. Soud m�že zárove� vyslovit nad 
pachatelem dohled. Pro výkon dohledu platí ustanovení § 26a a 26b obdobn�. 
  
 (2) P�i podmín�ném upušt�ní od výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu 
soud stanoví zkušební dobu až na p�t let, nikoliv však na dobu kratší než zbytek trestu; zkušební 
doba po�íná právní mocí rozhodnutí o tomto upušt�ní. 
  
 (3) Podmín�n� propušt�nému m�že soud uložit p�im��ená omezení a p�im��ené povinnosti 
uvedené v § 26 odst. 4 sm��ující k tomu, aby vedl �ádný život; m�že mu též uložit, aby podle svých sil 
nahradil škodu, kterou trestným �inem zp�sobil. 
  

§ 64 
  
 (1) Jestliže podmín�n� propušt�ný nebo odsouzený, u n�hož se podmín�n� upustilo od 
výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu, vedl ve zkušební dob� �ádný život a 
vyhov�l uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osv�d�il; jinak rozhodne, a to pop�ípad� již b�hem 
zkušební doby, že se zbytek trestu vykoná. 
  
 (2) Vyslovil-li soud, že se podmín�n� propušt�ný nebo odsouzený, u n�hož se podmín�n� 
upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu, osv�d�il, má se za to, že trest 
byl vykonán dnem, kdy byl podmín�n� propušt�n nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se 
podmín�n� upouští od výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu. 
  
 (3) U podmín�n� propušt�ného nebo u odsouzeného, u n�hož se podmín�n� upustilo od 
výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu, se má za to, že trest byl vykonán dnem, 
kdy došlo k podmín�nému propušt�ní nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se podmín�n� 
upustí od výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu, také tehdy, neu�inil-li soud bez 
jeho viny do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1. 
  
 (4) Op�tovné podmín�né propušt�ní z výkonu téhož trestu je možné po výkonu poloviny 
zbytku trestu a v p�ípadech uvedených v § 62 odst. 1 po výkonu dvou t�etin zbytku trestu. 
  
 (5) Jestliže byla záruka za dovršení nápravy odsouzeného odvolána tím, kdo ji poskytl, 
p�ezkoumá soud jeho chování b�hem zkušební doby, a shledá-li, že podmín�né propušt�ní nebo 
podmín�né upušt�ní od výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu neplní své poslání, 
rozhodne, že se zbytek trestu vykoná; jinak podmín�né propušt�ní nebo podmín�né upušt�ní od 
výkonu zbytku trestu zákazu �innosti nebo zákazu pobytu ponechá v platnosti. 
  

§ 64a 



zrušen 
  

HLAVA PÁTÁ 
  

Zánik trestnosti a trestu 
 

§ 65 
Zánik nebezpe�nosti trestného �inu pro spole�nost 

 
 Trestnost �inu, který byl v dob� spáchání pro spole�nost nebezpe�ný, zaniká, jestliže 
vzhledem k zm�n� situace anebo vzhledem k osob� pachatele pominula nebezpe�nost trestného �inu 
pro spole�nost. 
  

§ 66 
Ú�inná lítost 

 
 Trestnost vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 
95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzv�da�ství (§ 105), ohrožení utajované informace (§ 106 a 
107), porušování p�edpis� o ob�hu zboží ve styku s cizinou (§ 124), porušování p�edpis� o nakládání 
s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c), porušování p�edpis� o zahrani�ním 
obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), porušení povinnosti v �ízení o konkursu (§ 
126), ohrožení devizového hospodá�ství (§ 146), zkrácení dan�, poplatku a podobné dávky (§ 148), 
vzpoury v�z�� (§ 172), obecného ohrožení (§ 179 a 180), ohrožení a poškození životního prost�edí (§ 
181a a 181b), poškozování lesa t�žbou (§ 181c), nakládání s nebezpe�nými odpady (§ 181e), 
neoprávn�ného nakládání s chrán�nými a voln� žijícími živo�ichy a plan� rostoucími rostlinami (§ 
181f, 181g, 181h), poškozování a ohrožování provozu obecn� prosp�šného za�ízení (§ 182 až 184), 
ší�ení nakažlivé choroby (§ 189 až 192), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými pot�ebami 
(§ 193 a 194), ší�ení poplašné zprávy (§ 199), braní rukojmí (§ 234a), genocidia (§ 259) a používání 
zakázaného bojového prost�edku a nedovoleného vedení boje (§ 262) zaniká, jestliže pachatel 
dobrovoln�  
a) škodlivý následek trestného �inu zamezil nebo napravil, nebo 
  
b) u�inil o trestném �inu oznámení v dob�, kdy škodlivému následku trestného �inu mohlo být ješt� 
zabrán�no. Oznámení je nutno u�init státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják m�že místo 
toho u�init oznámení veliteli nebo ná�elníku. 
  
Proml�ení trestního stíhání 
 

§ 67 
  
 (1) Trestnost �inu zaniká uplynutím proml�ecí doby, jež �iní  
a) dvacet let, jde-li o trestný �in, za který tento zákon ve zvláštní �ásti dovoluje uložení výjime�ného 
trestu a trestný �in spáchaný p�i vypracování nebo p�i schvalování privatiza�ního projektu podle 
zákona �. 92/1991 Sb. , o podmínkách p�evodu majetku státu na jiné osoby, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, 
  
b) dvanáct let, �iní-li horní hranice trestní sazby odn�tí svobody nejmén� deset let, 
  
c) p�t let, �iní-li horní hranice trestní sazby odn�tí svobody nejmén� t�i léta, 
  
d) t�i léta u ostatních trestných �in�. 
  
 (2) Do proml�ecí doby se nezapo�ítává  
a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit p�ed soud pro zákonnou p�ekážku, 
  
b) doba, po kterou se pachatel zdržoval v cizin�, 
  
c) zkušební doba podmín�ného zastavení trestního stíhání. 
  
 (3) Proml�ení trestního stíhání se p�erušuje  



a) sd�lením obvin�ní pro trestný �in, o jehož proml�ení jde, jakož i po n�m následujícími úkony 
policejního orgánu, státního zástupce nebo soudu sm��ujícími k trestnímu stíhání pachatele, nebo 
  
b) spáchal-li pachatel v proml�ecí dob� trestný �in nový, na který tento zákon stanoví trest stejný nebo 
p�ísn�jší. 
  
 (4) P�erušením proml�ení po�íná nová proml�ecí doba. 
  

§ 67a 
 Uplynutím proml�ecí doby nezaniká trestnost 

  
a) trestných �in� uvedených v hlav� desáté, s výjimkou trestného �inu podle § 261, 
  
b) trestného �inu teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), obecného ohrožení (§ 179 odst. 2, 3), 
vraždy (§ 219), ublížení na zdraví [§ 221 odst. 2 písm. b), odst. 3 a odst. 4, § 222], omezování osobní 
svobody (§ 231 odst. 3), zbavení osobní svobody (§ 232), zavle�ení do ciziny (§ 233) a porušování 
domovní svobody (§ 238 odst. 2), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají vále�ný 
zlo�in nebo zlo�in proti lidskosti podle p�edpis� mezinárodního práva, 
  
c) trestného �inu podle § 1 zákona ze dne 20. prosince 1950 �. 165 Sb., na ochranu míru, 
  
d) jiných trestných �in� spáchaných v dob� od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, u nichž horní 
hranice trestní sazby odn�tí svobody �iní nejmén� deset let, pokud z politických d�vod� neslu�itelných 
se základními zásadami právního �ádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení 
nebo zprošt�ní obžaloby, a bu� byly spáchány ve�ejnými �initeli anebo byly spáchány v souvislosti s 
pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z d�vod� politických, rasových �i náboženských. 
  

Proml�ení výkonu trestu 
 

§ 68 
  
 (1) Uložený trest nelze vykonat po uplynutí proml�ecí doby, jež �iní  
a) dvacet let, jde-li o odsouzení k výjime�nému trestu, 
  
b) patnáct let, jde-li o odsouzení k trestu odn�tí svobody p�evyšujícímu deset let, 
  
c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odn�tí svobody nejmén� na p�t let, 
  
d) p�t let p�i odsouzení k jinému trestu. 
  
 (2) Proml�ecí doba po�íná právní mocí rozsudku a p�i podmín�ném odsouzení nebo 
podmín�ném propušt�ní právní mocí rozhodnutí, že se trest vykoná. Do proml�ecí doby se 
nezapo�ítává doba, po kterou nebylo možno trest vykonat proto, že se odsouzený zdržoval v cizin�, 
nebo byl na n�m vykonáván jiný trest odn�tí svobody. Pokud jde o zákaz �innosti, pen�žitý trest, trest 
zákazu pobytu a vyhošt�ní, do proml�ecí doby se nezapo�ítává též doba, po kterou byl na 
odsouzeném vykonáván trest odn�tí svobody. 
  
 (3) Proml�ení výkonu trestu se p�erušuje,  
a) u�inil-li soud opat�ení sm��ující k výkonu trestu, o jehož proml�ení jde, nebo 
  
b) spáchal-li odsouzený v proml�ecí dob� trestný �in nový, na který tento zákon stanoví trest stejný 
nebo p�ísn�jší. 
  
 (4) P�erušením proml�ení po�íná nová proml�ecí doba. 
  

§ 68a 
  
 Výkon trestu uloženého pro trestné �iny uvedené v § 67a se neproml�uje. 
  
Zahlazení odsouzení 



  
§ 69 

  
 (1) Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po 
proml�ení jeho výkonu �ádný život nep�etržit� po dobu nejmén�  
a) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odn�tí svobody p�evyšujícímu p�t let, 
  
b) p�ti let, jde-li o odsouzení k trestu odn�tí svobody p�evyšujícímu jeden rok, 
  
c) t�í let, jde-li o odsouzení k trestu odn�tí svobody nep�evyšujícímu jeden rok, k trestu propadnutí 
majetku, k trestu vyhošt�ní nebo k trestu zákazu pobytu, nebo k pen�žitému trestu za úmyslný trestný 
�in. 
  
 (2) Jde-li o odsouzení k ztrát� �estných titul� a vyznamenání nebo k ztrát� vojenské hodnosti, 
�ídí se doba uvedená v odstavci 1 podle délky trestu odn�tí svobody, vedle n�hož byl uvedený trest 
uložen. 
  
 (3) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo proml�ení jeho 
výkonu svým vzorným chováním a poctivým pom�rem k práci, že se napravil, m�že soud zahladit 
odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je oprávn�n nabídnout záruku za dovršení nápravy 
odsouzeného, i p�ed uplynutím doby uvedené v odstavci 1. 
  
 (4) Doba uvedená v odstavci 1 se v p�ípad�, že se u podmín�n� propušt�ného má za to, že 
trest byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmín�n� propušt�n, �ídí délkou skute�ného výkonu 
trestu; v p�ípad�, že trest byl zmírn�n rozhodnutím prezidenta republiky, �ídí se délkou trestu takto 
zmírn�ného. 

  
§ 70 

  
 (1) Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 
  
 (2) Bylo-li pachateli uloženo více trest� vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, dokud neuplyne 
doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší. 
  
 (3) Ustanovení odstavce 2 se užije p�im��en� též na p�ípad, že pachateli bylo uloženo vedle 
sebe více trest�, stran kterých m�že podle tohoto zákona nastat ú�inek, že se na pachatele hledí, jako 
by nebyl odsouzen. 
  

HLAVA ŠESTÁ 
  

Ochranná opat�ení 
  

§ 71 
Druhy ochranných opat�ení 

 
 (1) Ochrannými opat�eními jsou ochranné lé�ení, ochranná výchova a zabrání v�ci. 
  
 (2) Ochrannou výchovu lze uložit jen mladistvému. 
  

§ 72 
Ochranné lé�ení 

 
 (1) Soud uloží ochranné lé�ení v p�ípad� uvedeném v § 25 a § 32 odst. 2, nebo jestliže 
pachatel �inu jinak trestného není pro nep�í�etnost trestn� odpov�dný a jeho pobyt na svobod� je 
nebezpe�ný. 
  
 (2) Soud tak m�že u�init též tehdy, jestliže  
a) pachatel trestný �in spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt na svobod� je 
nebezpe�ný, nebo 
  



b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, spáchal trestný �in pod jejím vlivem nebo v 
souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné lé�ení však neuloží, je-li vzhledem k osob� pachatele 
z�ejmé, že jeho ú�elu nelze dosáhnout. 
  
 (3) Ochranné lé�ení m�že soud uložit i vedle trestu anebo p�i upušt�ní od potrestání. 
  
 (4) Jestliže je ukládán trest odn�tí svobody, ochranné lé�ení se zpravidla za�íná po nástupu 
výkonu trestu ve v�znici. V ostatních p�ípadech se ochranné lé�ení vykonává zpravidla v lé�ebném 
za�ízení. Lze-li však vzhledem k povaze choroby a lé�ebným možnostem o�ekávat, že ú�el splní i 
lé�ení ambulantní, m�že soud na�ídit i tento zp�sob lé�by, pop�ípad� ústavní lé�ení zm�nit dodate�n� 
na lé�ení ambulantní nebo naopak. Neposta�í-li délka výkonu trestu odn�tí svobody ve v�znici ke 
spln�ní ú�elu lé�ení, soud m�že rozhodnout o jeho pokra�ování v lé�ebném nebo ambulantním 
za�ízení. 
  
 (5) Ochranné lé�ení potrvá, dokud to vyžaduje jeho ú�el. Trvání ochranného lé�ení uloženého 
podle odstavce 2 písm. b) však m�že být ukon�eno, jestliže se b�hem jeho výkonu zjistí, že jeho ú�elu 
nelze dosáhnout. O propušt�ní z ochranného lé�ení rozhoduje soud. 
  
 (6) Od výkonu ochranného lé�ení soud upustí, pominou-li p�ed jeho zapo�etím okolnosti, pro 
n�ž bylo uloženo. 
  

§ 73 
Zabrání v�ci 

 
 (1) Nebyl-li uložen trest propadnutí v�ci uvedené v § 55 odst. 1, m�že soud uložit, že se 
taková v�c zabírá,  
a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 
  
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo 
  
c) vyžaduje-li to bezpe�nost lidí nebo majetku, pop�ípad� jiný obdobný obecný zájem. 
  
 (2) Vlastníkem zabrané v�ci se stává stát. 
  

HLAVA SEDMÁ 
  

Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých 
 

§ 74 
Obecné ustanovení 

 
 Trestní odpov�dnost mladistvých a sankce jim ukládané upravuje zvláštní zákon. Pokud 
zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona. 
  

§ 75 
zrušen 

  
§ 76 

zrušen 
  

§ 77 
zrušen 

  
nadpis vypušt�n 

  
§ 78 

zrušen 
  

§ 79 
zrušen 



  
§ 80 

zrušen 
  

§ 81 
zrušen 

  
§ 81a 

zrušen 
  

§ 82 
zrušen 

  
§ 83 

zrušen 
  

nadpis vypušt�n 
  

§ 84 
zrušen 

  
§ 85 

zrušen 
  

§ 86 
zrušen 

  
§ 87 

zrušen 
  

HLAVA OSMÁ 
  

Spole�ná ustanovení 
  

§ 88 
  
 (1) K okolnosti, která podmi�uje použití vyšší trestní sazby, se p�ihlédne jen tehdy, jestliže pro 
svou závažnost podstatn� zvyšuje stupe� nebezpe�nosti trestného �inu pro spole�nost. 
  
 (2) Skute�nost, že pachatel se trestného �inu dopustil jako �len organizované skupiny, 
nebrání tomu, aby za spln�ní podmínek stanovených tímto zákonem byl sou�asn� postižen jako 
pachatel trestného �inu spáchaného ve prosp�ch zlo�inného spol�ení. 
  
§ 89 
  
 (1) Trestným �inem se rozumí jen �in soudn� trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení 
nevyplývá n�co jiného, též p�íprava k trestnému �inu, pokus trestného �inu, organizátorství, návod a 
pomoc. 
  
 (2) Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k n�muž byl pachatel podle okolností a 
svých pom�r� povinen. 
  
 (3) Pokra�ováním v trestném �inu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé díl�í útoky 
vedené jednotným zám�rem napl�ují stejnou skutkovou podstatu trestného �inu, jsou spojeny stejným 
nebo podobným zp�sobem provedení a blízkou souvislostí �asovou a v p�edm�tu útoku. 
  
 (4) Trestný �in je spáchán ve�ejn�, jestliže je spáchán  
a) obsahem tiskoviny nebo rozši�ovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobn� 
ú�inným zp�sobem, nebo 
  



b) p�ed více než dv�ma osobami sou�asn� p�ítomnými. 
  
 (5) Trestný �in je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho v�domím n�který ze 
spolupachatel� užije zbran� k útoku, k p�ekonání nebo zamezení odporu anebo jestliže ji k tomu ú�elu 
má u sebe; zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení nevyplývá n�co jiného, cokoli, �ím je 
možno u�init útok proti t�lu d�razn�jším. 
  
 (6) Trestný �in je spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osob�, kterou pachatel uvedl do 
stavu bezbrannosti lstí. 
  
 (7) T�žkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocn�ní. Za 
t�chto podmínek je t�žkou újmou na zdraví 
  
a) zmrza�ení, 
  
b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní zp�sobilosti, 
  
c) ochromení údu, 
  
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, 
  
e) poškození d�ležitého orgánu, 
  
f) zohyžd�ní, 
  
g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 
  
h) mu�ivé útrapy, nebo 
  
ch) delší dobu trvající porucha zdraví. 
  
 (8) Osobou blízkou se rozumí p�íbuzný v pokolení p�ímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a 
manžel; jiné osoby v pom�ru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sob� navzájem blízké 
jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrp�la jedna z nich, druhá právem poci�ovala jako újmu vlastní. 
  
 (9) Ve�ejným �initelem je volený funkcioná� nebo jiný odpov�dný pracovník orgánu státní 
správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu nebo p�íslušník ozbrojených sil nebo 
bezpe�nostního sboru, soudní exekutor p�i výkonu exeku�ní �innosti, sepisování exekutorských 
zápis� a p�i �innostech vykonávaných z pov��ení soudu podle zvláštního právního p�edpisu, 1a) 
pokud se podílí na pln�ní úkol� spole�nosti a státu a používá p�itom pravomoci, která mu byla v rámci 
odpov�dnosti za pln�ní t�chto úkol� sv��ena. P�i výkonu oprávn�ní a pravomocí podle zvláštních 
právních p�edpis� 1) je ve�ejným �initelem také fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, 
vodní stráží, stráží p�írody, mysliveckou stráží nebo rybá�skou stráží. K trestní odpov�dnosti a 
ochran� ve�ejného �initele se podle jednotlivých ustanovení tohoto zákona vyžaduje, aby trestný �in 
byl spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a odpov�dností. Funkcioná� nebo jiný odpov�dný 
pracovník státního orgánu, samosprávy, ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru cizího státu, se za 
t�chto podmínek považuje za ve�ejného �initele, pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, 
kterou je �eská republika vázána. 
  
 (10) Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky 
zp�sobilé nep�ízniv� ovlivnit psychiku �lov�ka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo 
sociální chování. 
  
 (11) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující �ástky nejmén� 5 000 K�, škodou 
nikoli malou se rozumí škoda dosahující �ástky nejmén� 25 000 K�, v�tší škodou se rozumí škoda 
dosahující �ástky nejmén� 50 000 K�, zna�nou škodou se rozumí škoda dosahující �ástky nejmén� 
500 000 K� a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejmén� �ástky 5 000 000 K�.
 T�chto �ástek se užije obdobn� pro ur�ení výše prosp�chu, náklad� k odstran�ní následk� 
poškození životního prost�edí a hodnoty v�ci. 
  



 (12) P�i stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se v�c, která byla p�edm�tem 
útoku, v dob� a v míst� �inu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z ú�eln� 
vynaložených náklad� na obstarání stejné nebo obdobné v�ci nebo uvedení v�ci v p�edešlý stav. 
  
 (13) V�cí se rozumí i ovladatelná p�írodní síla. Ustanovení o v�cech se vztahují i na cenné 
papíry. 
  
 (14) Vloupáním se rozumí vniknutí do uzav�eného prostoru lstí, nedovoleným p�ekonáním 
uzam�ení nebo p�ekonáním jiné jistící p�ekážky s použitím síly. 
  
 (15) Kde tento zákon spojuje s uplynutím ur�ité doby n�jaký ú�inek, nezapo�ítává se do ní 
den, kdy nastala událost ur�ující její za�átek. 
  
 (16) Za organizaci se pro ú�ely trestního zákona považuje též fyzická osoba, která provozuje 
podnikatelskou �innost podle zvláštního zákona. 
  
 (17) Zlo�inné spol�ení je spole�enstvím více osob s vnit�ní organiza�ní strukturou, s 
rozd�lením funkcí a d�lbou �inností, které je zam��eno na soustavné páchání úmyslné trestné 
�innosti. 
  
 (18) Uvést n�koho v omyl �i využít n��ího omylu lze i provedením zásahu do programového 
vybavení po�íta�e nebo provedením jiné operace na po�íta�i, zásahu do elektronického nebo jiného 
technického za�ízení, v�etn� zásahu do p�edm�t� sloužících k ovládání takového za�ízení vybavených 
mikro�ipem, magnetickým, optickým nebo jiným speciálním záznamem, anebo využitím takové 
operace �i takového zásahu provedeného jiným. 
  

§ 90 
  
 (1) Jestliže k spáchání trestného �inu tento zákon vyžaduje zvláštní vlastnost, zp�sobilost 
nebo postavení pachatele, m�že být pachatelem nebo spolupachatelem trestného �inu pouze osoba, 
která má požadovanou vlastnost, zp�sobilost nebo postavení. Pachatelem nebo spolupachatelem 
trestného �inu vojenského podle hlavy dvanácté zvláštní �ásti tohoto zákona m�že být jen voják. 
  
 (2) Jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti, zp�sobilosti 
nebo postavení, posta�í, že zvláštní vlastnost, zp�sobilost nebo postavení jsou dány u právnické 
osoby, jejímž jménem pachatel jedná. 
  
 (3) Organizátorem, návodcem nebo pomocníkem trestného �inu uvedeného v odstavcích 1 a 
2 m�že být i osoba, která nemá vlastnost, zp�sobilost nebo postavení tam vyžadované. 
  
 (4) Kde se v tomto zákon� mluví o vojáku, rozumí se jím 
  
a) voják v �inné služb�, 
  
b) osoba, která se povoláním k zvláštní služb� stala p�íslušníkem ozbrojených sil, 
  
c) voják mimo �innou službu, je-li ve služebním stejnokroji, nebo 
  
d) vále�ný zajatec. 
  
 (5) Kde se v tomto zákon� mluví o vojenské služb� nebo o vojenské povinnosti, rozumí se tím 
služba nebo povinnost osob uvedených v odstavci 4. 
  
 (6) Ustanovení § 273, 274, 279, 285, 286 a 288a se vztahují též na p�íslušníky 
bezpe�nostního sboru. 
  

�ÁST DRUHÁ 
  

Zvláštní �ást 
  



HLAVA PRVNÍ 
  

Trestné �iny proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci 
 

ODDÍL PRVNÍ 
Trestné �iny proti základ�m republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace 

 
§ 91 

Vlastizrada 
  
 Ob�an �eské republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím �initelem spáchá trestný �in 
rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96) nebo 
sabotáže (§ 97), bude potrestán odn�tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjime�ným trestem. 
  

§ 92 
Rozvracení republiky 

 
 (1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní z�ízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky 
anebo zni�it její samostatnost se ú�astní násilných akcí proti republice nebo jejím orgán�m, bude 
potrestán odn�tím svobody na osm až dvanáct let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, 
  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvláš� závažný následek, nebo 
  
d) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu 
  
Teror 
  

§ 93 
  
 Kdo v úmyslu poškodit ústavní z�ízení republiky jiného úmysln� usmrtí nebo se o to pokusí, 
bude potrestán odn�tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjime�ným trestem. 
  

§ 93a 
zrušen 

  
§ 94 

Zrušen. 
  

Záškodnictví 
  

§ 95 
Teroristický útok 

 
 (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní z�ízení nebo obranyschopnost republiky, narušit nebo zni�it 
základní politickou, hospodá�skou nebo sociální strukturu republiky nebo mezinárodní organizace, 
závažným zp�sobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávn� p�inutit vládu nebo jiný státní orgán nebo 
mezinárodní organizaci, aby n�co konala, opominula nebo trp�la,  
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví �lov�ka s cílem zp�sobit smrt nebo t�žkou újmu na 
zdraví, 
  
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos, 
  



c) zni�í nebo poškodí ve v�tší mí�e ve�ejné za�ízení, dopravní nebo telekomunika�ní systém, v�etn� 
informa�ního systému, pevnou plošinu na pevninské m�l�in�, energetické, vodárenské, zdravotnické 
nebo jiné d�ležité za�ízení, ve�ejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím lidské životy, 
bezpe�nost uvedeného za�ízení, systému nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpe�í škody 
velkého rozsahu, 
  
d) naruší nebo p�eruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního p�írodního zdroje s 
cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpe�í škody velkého rozsahu, 
  
e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného prost�edku osobní �i nákladní dopravy nebo nad ním vykonává 
kontrolu, anebo zni�í nebo vážn� poškodí naviga�ní za�ízení nebo ve v�tším rozsahu zasahuje do 
jeho provozu nebo sd�lí d�ležitou nepravdivou informaci, �ímž ohrozí život nebo zdraví lidí, 
bezpe�nost takového dopravního prost�edku anebo vydá majetek v nebezpe�í škody velkého 
rozsahu, 
  
f) nedovolen� vyrobí nebo jinak získá, p�echovává, dováží, p�epravuje, vyváží �i jinak dodává nebo 
užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou hromadn� ú�innou zbra�, anebo 
provádí nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbran� nebo bojového 
prost�edku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, nebo 
  
g) vydá lidi v nebezpe�í smrti nebo t�žké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpe�í škody velkého 
rozsahu tím, že zp�sobí požár nebo povode� nebo škodlivý ú�inek výbušnin, plynu, elekt�iny nebo 
jiných podobn� nebezpe�ných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpe�ného 
jednání, nebo takové obecné nebezpe�í zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírn�ní, 
 bude potrestán odn�tím svobody na p�t až patnáct let, pop�ípad� vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo  
a) jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, nebo 
  
b) kdo takové jednání finan�n�, materiáln� nebo jinak podporuje. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let, pop�ípad� vedle tohoto trestu též propadnutím 
majetku, nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví nebo smrt, 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem, že v�tší po�et lidí z�stal bez p�íst�eší, 
  
d) zp�sobí-li takovým �inem zna�né potíže ve výrob� zboží základní pot�eby nebo p�i zásobování 
takovým zbožím, 
  
e) zp�sobí-li takovým �inem ve v�tším rozsahu p�erušení dopravy, 
  
f) zp�sobí-li takovým �inem škodu velkého rozsahu, 
  
g) získá-li takovým �inem pro sebe nebo pro jiného prosp�ch velkého rozsahu, 
  
h) ohrozí-li takovým �inem závažn� mezinárodní postavení republiky nebo postavení mezinárodní 
organizace, v níž je �eská republika �lenem, nebo 
  
i) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  
 (4) Ochrana podle odstavc� 1 až 3 se poskytuje též cizímu státu. 
  

§ 96 
Záškodnictví 

  



 (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní z�ízení nebo obranyschopnost republiky cizí nebo vlastní 
v�c zni�í, poškodí nebo u�iní neupot�ebitelnou, bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až deset 
let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na deset až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 97 
Sabotáž 

  
 (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní z�ízení nebo obranyschopnost republiky zneužije svého 
zam�stnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby  
a) ma�il nebo zt�žoval pln�ní d�ležitého úkolu státního orgánu, ozbrojených sil nebo bezpe�nostního 
sboru, hospodá�ské organizace nebo jiné instituce, nebo 
  
b) zp�sobil v �innosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou 
závažnou škodu, 
 bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až deset let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvláš� závažný následek, nebo 
  
c) zorganizuje-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 98 
Zrušen. 

  
§ 99 

Zrušen. 
  

§ 100 
Zrušen. 

  
§ 101 

Zrušen. 
  

nadpis vypušt�n 
  

§ 102 
zrušen 

  
§ 103 

zrušen 
  

§ 104 
Zrušen. 

  
ODDÍL DRUHÝ 

Trestné �iny proti bezpe�nosti republiky 
 

§ 105 
Vyzv�da�ství 



  
 (1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle zvláštního zákona, jejíž zneužití m�že vážným 
zp�sobem ohrozit nebo poškodit ústavnost, svrchovanost, územní celistvost, obranu a bezpe�nost 
�eské republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpe�nost mezinárodní organizace, k ochran� 
jejichž zájm� v uvedených oblastech se �eská republika zavázala, s cílem vyzradit ji cizí moci, kdo s 
takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci, nebo kdo takovou utajovanou informaci 
cizí moci úmysln� vyzradí, bude potrestán odn�tím svobody na dv� léta až osm let. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní �innost pachateli �inu uvedeného v 
odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace. 
  
 (3) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako �len organizace, jejímž cílem je vyzvídat utajované 
informace, 
  
b) spáchá-li takový �in, a�koli mu byla ochrana utajovaných informací zvláš� uložena, 
  
c) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch, nebo spáchá-li takový �in ve zna�ném rozsahu, nebo 
  
d) týká-li se takový �in utajované informace ve zvláštním zákon� klasifikované stupn�m utajení P�ísn� 
tajné. 
  
 (4) Odn�tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného 
stavu. 
  
Ohrožení utajované informace 
 

§ 106 
  
 (1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji nepovolané 
osob�, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci, nebo kdo takovou 
utajovanou informaci nepovolané osob� úmysln� vyzradí, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i 
léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán  
a) vyzradí-li úmysln� nepovolané osob� utajovanou informaci ve zvláštním zákon� klasifikovanou 
stupn�m utajení P�ísn� tajné nebo Tajné, 
  
b) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1, a�koli mu byla ochrana utajovaných informací zvláš� uložena, 
nebo 
  
c) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch nebo zp�sobí-li zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný 
následek. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) týká-li se �in uvedený v odstavci 1 utajované informace stupn� utajení P�ísn� tajné z oblasti 
zabezpe�ení obranyschopnosti �eské republiky, jiného státu nebo mezinárodní organizace, k ochran� 
jejichž zájm� se v této oblasti �eská republika zavázala, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 107 
  
 Kdo z nedbalosti zp�sobí vyzrazení utajované informace ve zvláštním zákon� klasifikované 
stupn�m utajení P�ísn� tajné nebo Tajné nebo D�v�rné, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i 
léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 107a 
Zrušen. 



  
§ 108 

Zrušen. 
  

§ 109 
Zrušen. 

  
§ 110 

Zrušen. 
  

§ 111 
Zrušen. 

  
§ 112 

Zrušen. 
  

ODDÍL T�ETÍ 
Trestné �iny proti obran� vlasti 

 
§ 113 

Spolupráce s nep�ítelem 
 
 Kdo za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu opat�uje nep�íteli prosp�ch nebo ho 
jakkoli podporuje, bude potrestán, nejde-li o �in p�ísn�ji trestný, odn�tím svobody na jeden rok až 
deset let. 
  

§ 114 
Vále�ná zrada 

 
 Ob�an �eské republiky, který za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu koná službu v 
nep�átelském vojsku nebo v nep�átelském ozbrojeném sboru, bude potrestán odn�tím svobody na 
deset až patnáct let nebo výjime�ným trestem. 
  

§ 115 
Služba v cizím vojsku 

 
 (1) Ob�an �eské republiky, který bez povolení koná službu ve vojsku cizí moci nebo v cizím 
ozbrojeném sboru, bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až osm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na p�t až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

HLAVA DRUHÁ 
  

Trestné �iny hospodá�ské 
 

ODDÍL PRVNÍ 
Trestné �iny proti hospodá�ské soustav� 

 
§ 116 

zrušen 
  

§ 117 
zrušen 

  
§ 118 

Neoprávn�né podnikání 
 
 (1) Kdo neoprávn�n� ve v�tším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné 
výd�le�né podnikání, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 



  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán,  
a) používá-li k �inu uvedenému v odstavci 1 jiného jako pracovní síly, nebo 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  

§ 118a 
Neoprávn�né provozování loterie a podobné sázkové hry 

 
 (1) Kdo neoprávn�n� provozuje loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán odn�tím 
svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  

§ 119 
zrušen 

  
§ 120 

Zrušen. 
  

§ 121 
Poškozování spot�ebitele 

 
 (1) Kdo na cizím majetku zp�sobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spot�ebitele 
zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve v�tším rozsahu 
na trh výrobky, práce nebo služby a zatají p�itom jejich podstatné vady, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým 
trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch, nebo 
  
c) byl-li pro takový �in v posledních p�ti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odn�tí svobody 
uloženého za takový �in propušt�n. 
  

§ 122 
zrušen 

  
§ 123 

zrušen 
  

§ 124 
Porušování p�edpis� o ob�hu zboží ve styku s cizinou 

 
 (1) Kdo podstatn� ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu 
nebo pr�vozu zboží, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem nebo 
propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nejmén� se dv�ma osobami, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
Porušování p�edpis� o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi 
 



§ 124a 
  
 (1) Kdo poruší zákaz nebo omezení týkající se nakládání se zbožím a technologiemi 
kontrolovanými podle zvláštních p�edpis�, 1) bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta anebo 
pen�žitým trestem. 
  
 (2) Kdo bez povolení vyveze zboží nebo technologie kontrolované podle zvláštních p�edpis� 
2) nebo je p�evede na cizí stát nebo na organizaci, která má sídlo v cizin�, anebo na cizího �initele, 
bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až osm let anebo pen�žitým trestem anebo propadnutím 
majetku. 
  

§ 124b 
  
 (1) Kdo poruší nebo nesplní d�ležitou povinnost svého zam�stnání, povolání, postavení nebo 
své funkce a zp�sobí tím, že je neoprávn�n� vydáno povolení k nakládání se zbožím a technologiemi 
kontrolovanými podle zvláštních p�edpis� 2 ) nebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán 
odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán,  
a) jestliže se v d�sledku �inu uvedeného v odstavci 1 zboží dostalo do ciziny, 
  
b) spáchá-li takový �in v úmyslu získat zna�ný prosp�ch, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jinou zna�nou újmu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na t�i léta až osm let anebo pen�žitým trestem bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou p�sobící ve více státech, 
  
b) spáchá-li takový �in v úmyslu získat prosp�ch velkého rozsahu, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem škodu velkého rozsahu nebo jinou újmu velkého rozsahu. 
  

§ 124c 
  
 (1) Kdo dosáhne na základ� nepravdivého nebo neúplného údaje vydání dokladu pot�ebného 
pro orgány kontrolující zboží a technologie podle zvláštních p�edpis�, 2) bude potrestán odn�tím 
svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo podklady pot�ebné pro evidenci zboží a technologií, 
kontrolovaných podle zvláštních p�edpis�, 1) zni�í, poškodí, u�iní neupot�ebitelnými, zatají nebo 
evidenci nevede, anebo kdo u�iní zásah do technického nebo programového vybavení po�íta�e, v 
n�mž se vede evidence tohoto zboží a technologií. 
  
Porušování p�edpis� o zahrani�ním obchodu s vojenským materiálem 

 
§ 124d 

  
 (1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahrani�ní obchod s vojenským materiálem, bude 
potrestán odn�tím svobody na jeden rok až osm let nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i až deset let nebo zákazem �innosti nebo propadnutím majetku 
nebo pen�žitým trestem bude pachatel �inu uvedeného v odstavci 1 potrestán, 
  
a) spáchá-li �in ve spojení s organizovanou skupinou, 
  
b) spáchá-li �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu, 
  
c) spáchá-li takový �in op�tovn�, 
  



d) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch, nebo 
  
e) zp�sobí-li takovým �inem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 124e 
  
 (1) Kdo poruší nebo nesplní d�ležitou povinnost svého zam�stnání, povolání, postavení nebo 
funkce a zp�sobí tím, že je neoprávn�n� vydáno povolení k provád�ní zahrani�ního obchodu s 
vojenským materiálem nebo licence pro ur�itý obchod s vojenským materiálem, nebo vydá nepravdivý 
nebo neúplný doklad, na jehož základ� je takové povolení nebo licence neoprávn�n� vydána, bude 
potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i roky nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až p�t let nebo pen�žitým trestem bude pachatel �inu 
uvedeného v odstavci 1 potrestán,  
a) jestliže se vojenský materiál dostal do ciziny, 
  
b) spáchá-li takový �in v úmyslu získat zna�ný prosp�ch, 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek, 
  
d) spáchá-li takový �in ve spojení s organizovanou skupinou. 
  
 (3) Odn�tím svobody na t�i roky až deset let nebo pen�žitým trestem bude pachatel �inu 
uvedeného v odstavci 1 potrestán,  
a) spáchá-li �in ve spojení s organizovanou skupinou p�sobící ve více státech, 
  
b) spáchá-li takový �in v úmyslu získat prosp�ch velkého rozsahu, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 124f 
  
 (1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahrani�nímu obchodu s vojenským materiálem 
doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skute�nosti d�ležité pro vydání povolení 
nebo licence, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo podklady pot�ebné pro evidenci zahrani�ního obchodu s 
vojenským materiálem zni�í, poškodí, u�iní neupot�ebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, nebo kdo 
u�iní zásah do technického nebo programového vybavení po�íta�e, v n�mž se vede evidence 
zahrani�ního obchodu s vojenským materiálem. 
  

ODDÍL DRUHÝ 
Trestné �iny proti hospodá�ské kázni 

 
§ 125 

Zkreslování údaj� o stavu hospoda�ení a jm�ní 
 
 (1) Kdo nevede ú�etní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k p�ehledu o stavu 
hospoda�ení a majetku nebo k jejich kontrole, a� je k tomu podle zákona povinen, nebo kdo v 
takových ú�etních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrub� zkreslující 
údaje, nebo 
 kdo takové ú�etní knihy, zápisy nebo jiné doklady zni�í, poškodí, u�iní neupot�ebitelnými nebo 
zatají a ohrozí tak majetková práva jiného nebo v�asné a �ádné vym��ení dan�, bude potrestán 
odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrub� zkreslené údaje v podkladech 
sloužících pro zápis do obchodního rejst�íku anebo v takových podkladech zaml�í podstatné 
skute�nosti, nebo kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se 
p�ikládá k návrhu na zápis do obchodního rejst�íku, uvede nepravdivé nebo hrub� zkreslené údaje 
nebo v takových podkladech zaml�í podstatné údaje, anebo 



 kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbyte�ného odkladu nepodá návrh na 
zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejst�íku nebo neuloží listinu do sbírky listin, a� je k 
tomu podle zákona nebo smlouvy povinen. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 zna�nou škodu na cizím majetku nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 126 
Porušení povinnosti v �ízení o konkursu 

 
 (1) Kdo po prohlášení konkursu ma�í nebo hrub� zt�žuje výkon funkce správce konkursní 
podstaty, a tím ohrozí úplné a správné zjišt�ní majetku pat�ícího do konkursní podstaty nebo 
zpen�žení tohoto majetku, bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo zákazem 
�innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo nesplní svou zákonnou povinnost podat návrh na prohlášení 
konkursu. 
  

§ 127 
Porušování závazných pravidel hospodá�ského styku 

 
 (1) Kdo v úmyslu opat�it sob� nebo jinému ve zna�ném rozsahu neoprávn�né výhody, poruší 
závažným zp�sobem pravidla hospodá�ského styku stanovená obecn� závazným právním p�edpisem, 
bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v hospodá�ské �innosti nebo vážnou poruchu v zásobování 
anebo zkrácení p�íjm� státu ve zna�ném rozsahu. 
  

§ 128 
Zneužívání informací v obchodním styku 

 
 (1) Kdo v úmyslu opat�it sob� nebo jinému výhodu nebo prosp�ch neoprávn�n� užije 
informace dosud nikoli ve�ejn� p�ístupné, kterou získal z d�vodu svého zam�stnání, povolání, 
postavení nebo své funkce a jejíž zve�ejn�ní podstatn� ovliv�uje rozhodování v obchodním styku, a 
uskute�ní nebo dá podn�t k uskute�n�ní smlouvy nebo operace na organizovaném trhu cenných 
papír� nebo zboží, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti nebo 
pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo jako pracovník, �len orgánu, spole�ník, podnikatel nebo 
ú�astník na podnikání dvou nebo více podnik� nebo organizací se stejným nebo podobným 
p�edm�tem �innosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzav�e nebo dá popud k uzav�ení smlouvy na 
úkor jedné nebo více z nich. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jiného zna�ný prosp�ch. 
  
 (4) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, získá-li �inem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jiného prosp�ch velkého rozsahu. 
  
Pletichy p�i ve�ejné sout�ži a ve�ejné dražb� 
 

§ 128a 
  
 (1) Kdo v souvislosti s ve�ejnou sout�ží nebo ve�ejnou dražbou v úmyslu zp�sobit jinému 
škodu nebo opat�it sob� nebo jinému prosp�ch zjedná n�kterému sout�žiteli nebo ú�astníku dražby 
p�ednost nebo výhodn�jší podmínky na úkor jiných sout�žitel�, bude potrestán odn�tím svobody na 
šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže  



a) spáchá �in uvedený v odstavci 1 jako vyhlašovatel nebo po�adatel ve�ejné sout�že nebo ve�ejné 
dražby, �len privatiza�ní komise, licitátor nebo jako �len organizované skupiny, 
  
b) zp�sobí takovým �inem zna�nou škodu nebo pro jiného získá zna�ný prosp�ch. 
  
 (3) Stejn� jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, 
p�ijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prosp�ch. 
  

§ 128b 
  
 Kdo se dopustí pletich v souvislosti s ve�ejnou sout�ží tím, že  
a) lstí nebo pohr�žkou násilí nebo jiné t�žké újmy p�im�je jiného, aby se zdržel ú�asti v sout�ži, 
  
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prosp�ch za to, že se zdrží ú�asti v 
sout�ži, nebo 
  
c) žádá nebo p�ijme majetkový nebo jiný prosp�ch za to, že se zdrží ú�asti v sout�ži, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  

§ 128c 
  
 Kdo se dopustí pletich p�i ve�ejné dražb� v�ci tím, že  
a) lstí nebo pohr�žkou násilí nebo jiné t�žké újmy p�im�je jiného, aby se zdržel ú�asti na podávání 
návrh� p�i dražb�, 
  
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prosp�ch za to, že se zdrží podávání 
návrh� p�i dražb�, nebo 
  
c) žádá nebo p�ijme majetkový nebo jiný prosp�ch za to, že se zdrží podávání návrh� p�i dražb�, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 129 
Vystavení nepravdivého potvrzení 

 
 Kdo jménem banky nebo jiné právnické osoby oprávn�né k provozování finan�ní �innosti 
podle zvláštního zákona nebo jako auditor vystaví jinému nepravdivé potvrzení o jeho finan�ní situaci 
nebo majetkových pom�rech, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti 
nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 130 
Zrušen. 

  
§ 131 

Zrušen. 
nadpis vypušt�n 

 
§ 132 

Zrušen 
  

§ 133 
Zrušen 

  
§ 134 

Zrušen 
  

§ 135 
Zrušen 

  
nadpis zrušen 

  



§ 136 
Zrušen. 

  
§ 137 

Zrušen. 
  

§ 138 
Zrušen. 

  
§ 139 

Zrušen. 
  

ODDÍL T�ETÍ 
Trestné �iny proti m�n� a trestné �iny da�ové 

 
§ 140 

Pad�lání a pozm��ování pen�z 
 
 (1) Kdo sob� nebo jinému opat�í pad�lané nebo pozm�n�né peníze, nebo kdo takové peníze 
p�echovává, bude potrestán odn�tím svobody na dv� léta až osm let. 
  
 (2) Kdo pad�lá nebo pozm�ní peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako 
peníze vyšší hodnoty, nebo kdo pad�lané nebo pozm�n�né peníze udá jako pravé, bude potrestán 
odn�tím svobody na p�t až deset let. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in ve zna�ném rozsahu. 
  

§ 141 
Udávání pad�laných a pozm�n�ných pen�z 

 
 Kdo pad�lané nebo pozm�n�né peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé, 
bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  

§ 142 
Výroba a držení pad�latelského ná�iní 

 
 (1) Kdo vyrobí, sob� nebo n�komu jinému opat�í anebo p�echovává nástroj nebo jiný p�edm�t 
ur�ený k pad�lání nebo pozm��ování pen�z, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 p�i výkonu svého povolání. 
  

§ 143 
Spole�né ustanovení 

 
 Ochrana podle § 140 až 142 se poskytuje též pen�z�m jiným než tuzemským, tuzemským a 
cizozemským bezhotovostním platebním prost�edk�m, jakož i tuzemským a cizozemským cenným 
papír�m. 
  

§ 144 
Ohrožování ob�hu tuzemských pen�z 

 
 (1) Kdo neoprávn�n� vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských pen�z, nebo kdo takové 
náhražky neoprávn�n� dává do ob�hu, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na šest m�síc� nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo  



a) bez zákonného d�vodu odmítá tuzemské peníze, 
  
b) bez hospodá�ské pot�eby shromaž�uje drobné tuzemské peníze, nebo 
  
c) poškozuje tuzemské peníze. 
  

§ 145 
Pad�lání a pozm��ování známek 

 
 (1) Kdo pad�lá nebo pozm�ní poštovní nebo kolkové známky v úmyslu zp�sobit jinému škodu 
nebo opat�it sob� nebo jinému neoprávn�ný prosp�ch, nebo kdo takové známky úmysln� uvádí do 
ob�hu nebo jich užije jako pravých, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 ve zna�ném rozsahu, nebo 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  
§ 145a 
Pad�lání a pozm��ování nálepek k ozna�ení zboží nebo p�edm�t� dokazujících spln�ní poplatkové 
povinnosti 
 
 (1) Kdo pad�lá nebo pozm�ní nálepky k ozna�ení zboží pro da�ové ú�ely nebo jiné p�edm�ty 
vydávané státním orgánem nebo jím zmocn�nou právnickou osobou jako doklad o spln�ní poplatkové 
povinnosti v úmyslu zp�sobit jinému škodu nebo opat�it sob� nebo jinému neoprávn�ný prosp�ch, 
nebo kdo takové nálepky nebo p�edm�ty uvádí do ob�hu nebo jich užije jako pravých, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 ve zna�ném rozsahu, 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  
nadpis vypušt�n 
  

§ 146 
Porušení zákaz� v dob� nouzového stavu v devizovém hospodá�ství 

 
 Kdo v dob� nouzového stavu v devizovém hospodá�ství poruší zákazy, které jsou stanoveny 
devizovým zákonem pro nouzový stav v devizovém hospodá�ství a vztahují se na vyhlášený nouzový 
stav, bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok až šest let. 
  

§ 147 
Neodvedení dan�, pojistného na sociální zabezpe�ení, na zdravotní pojišt�ní a p�ísp�vku na 

státní politiku zam�stnanosti 
 

 (1) Kdo jako plátce ve v�tším rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost za poplatníka odvést 
da�, pojistné na sociální zabezpe�ení nebo zdravotní pojišt�ní, nebo p�ísp�vek na státní politiku 
zam�stnanosti, bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až osm let bude pachatel potrestán, získá-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 prosp�ch velkého rozsahu. 

  
§ 147a 

Zvláštní ustanovení o ú�inné lítosti 
 
 Trestnost neodvedení dan�, pojistného na sociální zabezpe�ení, na zdravotní pojišt�ní a 
p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti (§ 147) zaniká, jestliže pachatel svou povinnost dodate�n� 



splnil d�íve, než soud prvního stupn� po�al vyhlašovat rozsudek. 
 

  
§ 148 

Zkrácení dan�, poplatku a podobné povinné platby 
 

 (1) Kdo ve v�tším rozsahu zkrátí da�, clo, pojistné na sociální zabezpe�ení nebo zdravotní 
pojišt�ní, poplatek nebo jinou jim podobnou povinnou platbu, bude potrestán odn�tím svobody na šest 
m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo vyláká výhodu na n�které z povinných plateb uvedených v 
odstavci 1. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 nejmén� se dv�ma osobami, 
  
b) poruší-li k usnadn�ní takového �inu ú�ední uzáv�ru, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu. 
  
 (4) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 148a 
Porušení p�edpis� o nálepkách k ozna�ení zboží 

 
 (1) Kdo s nálepkami k ozna�ení zboží pro da�ové ú�ely nakládá v rozporu s právním 
p�edpisem v úmyslu zp�sobit jinému škodu nebo opat�it sob� nebo jinému neoprávn�ný prosp�ch, 
nebo kdo v rozporu s právním p�edpisem uvádí do ob�hu zboží bez nálepek k jeho ozna�ení pro 
da�ové ú�ely, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nejmén� se dv�ma osobami, nebo 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, získá-li �inem uvedeným 
v odstavci 1 prosp�ch velkého rozsahu. 

  
§ 148b 

Nespln�ní oznamovací povinnosti v da�ovém �ízení 
 
 (1) Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost v��i správci dan� a ohrozí tak ve 
v�tším rozsahu �ádné a v�asné vym��ení dan� jinému nebo její vymáhání, bude potrestán odn�tím 
svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li takovým 
�inem zna�nou škodu. 
  

ODDÍL �TVRTÝ 
Trestné �iny proti p�edpis�m o nekalé sout�ži, ochranných známkách, chrán�ných vzorech a 
vynálezech a proti autorskému právu, proti práv�m souvisejícím s právem autorským a proti 

práv�m k databázi 
 

§ 149 
Nekalá sout�ž 

 



 Kdo jednáním, které je v rozporu s p�edpisy upravujícími sout�ž v hospodá�ském styku nebo 
se zvyklostmi sout�že, poškodí dobrou pov�st nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku sout�žitele, 
bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  

§ 150 
Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chrán�nému ozna�ení p�vodu 

 
 (1) Kdo doveze, vyveze nebo uvede do ob�hu výrobky nebo služby neoprávn�n� ozna�ované 
ochrannou známkou, k níž p�ísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní zam�nitelnou, 
bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo pro dosažení hospodá�ského prosp�chu  
a) neoprávn�n� užívá obchodní jméno nebo jakékoliv ozna�ení s ním zam�nitelné, nebo 
  
b) uvede do ob�hu výrobky neoprávn�n� opat�ené ozna�ením p�vodu, k n�muž p�ísluší výhradní 
právo jinému, nebo ozna�ením p�vodu snadno s ním zam�nitelným. 
  

§ 151 
Porušování pr�myslových práv 

 
 Kdo neoprávn�n� zasáhne do práv k chrán�nému vynálezu, pr�myslovému vzoru, užitnému 
vzoru nebo topografii polovodi�ového výrobku, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo 
pen�žitým trestem. 
  

§ 152 
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 

 
 (1) Kdo neoprávn�n� zasáhne do zákonem chrán�ných práv k autorskému dílu, um�leckému 
výkonu, zvukovému �i zvukov� obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo 
databázi, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím 
v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím 
v�ci bude pachatel potrestán,  
a) získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 zna�ný prosp�ch, nebo 
  
b) dopustí-li se takového �inu ve zna�ném rozsahu. 
  

HLAVA T�ETÍ 
  

Trestné �iny proti po�ádku ve v�cech ve�ejných 
 

ODDÍL PRVNÍ 
Trestné �iny proti výkonu pravomoci státního orgánu a ve�ejného �initele 

 
Útok na státní orgán 

 
§ 153 

  
 (1) Kdo užije násilí v úmyslu p�sobit na výkon pravomoci orgánu státní správy a samosprávy, 
soudu nebo jiného státního orgánu, bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
  



§ 154 
  
 (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo zp�sobením škody velkého 
rozsahu  
a) v úmyslu p�sobit na výkon pravomoci státního orgánu, nebo 
  
b) pro výkon pravomoci státního orgánu, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Kdo hrub� urazí nebo pomluví státní orgán p�i výkonu jeho pravomoci nebo pro tento 
výkon, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
Útok na ve�ejného �initele 
 

§ 155 
  
 (1) Kdo užije násilí  
a) v úmyslu p�sobit na výkon pravomoci ve�ejného �initele, nebo 
  
b) pro výkon pravomoci ve�ejného �initele, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 se zbraní, 
  
b) ublíží-li takovým �inem jinému na zdraví, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem v�tší škodu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví. 
  
 (4) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
  

§ 156 
  
 (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo zp�sobením škody velkého 
rozsahu  
a) v úmyslu p�sobit na výkon pravomoci ve�ejného �initele, nebo 
  
b) pro výkon pravomoci ve�ejného �initele, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 
se zbraní. 
  

§ 156a 
Zrušen. 

  
§ 157 

Spole�né ustanovení 
 
 Ochrana podle § 155 a 156 se poskytuje též osob�, která vystoupila na podporu nebo na 
ochranu ve�ejného �initele. 
  

ODDÍL DRUHÝ 
Trestné �iny ve�ejných �initel� 

 
§ 158 



Zneužívání pravomoci ve�ejného �initele 
 
 (1) Ve�ejný �initel, který v úmyslu zp�sobit jinému škodu anebo opat�it sob� nebo jinému 
neoprávn�ný prosp�ch  
a) vykonává svou pravomoc zp�sobem odporujícím zákonu, 
  
b) p�ekro�í svou pravomoc, nebo 
  
c) nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo zákazem �innosti. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) opat�í-li �inem uvedeným v odstavci 1 sob� nebo jinému zna�ný prosp�ch, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem vážnou poruchu v �innosti podniku nebo organizace, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 159 
Ma�ení úkolu ve�ejného �initele z nedbalosti 

 
 (1) Ve�ejný �initel, který p�i výkonu své pravomoci z nedbalosti zma�í nebo podstatn� ztíží 
spln�ní d�ležitého úkolu, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v �innosti podniku nebo organizace, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

ODDÍL T�ETÍ 
Úplatká�ství 

  
§ 160 

P�ijímání úplatku 
 
 (1) Kdo v souvislosti s obstaráváním v�cí obecného zájmu p�ijme nebo si dá slíbit úplatek, 
bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti. 
  
 (2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odn�tím svobody 
na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let nebo pen�žitým trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2  
a) v úmyslu opat�it sob� nebo jinému zna�ný prosp�ch, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in jako ve�ejný �initel. 
  
 (4) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 nebo 2  
a) v úmyslu opat�it sob� nebo jinému prosp�ch velkého rozsahu, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in jako ve�ejný �initel v úmyslu opat�it sob� nebo jinému zna�ný prosp�ch. 
  

§ 161 
Podplácení 

  
 (1) Kdo jinému v souvislosti s obstaráváním v�cí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo 
slíbí úplatek, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let nebo pen�žitým trestem bude pachatel potrestán,  



a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 v úmyslu opat�it sob� nebo jinému zna�ný prosp�ch nebo 
zp�sobit jinému zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in v��i ve�ejnému �initeli. 
  

§ 162 
Nep�ímé úplatká�ství 

 
 (1) Kdo žádá nebo p�ijme úplatek za to, že bude svým vlivem p�sobit na výkon pravomoci 
ve�ejného �initele, nebo za to, že tak již u�inil, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Kdo z d�vodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude 
potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  

§ 162a 
Spole�né ustanovení 

 
 (1) Úplatkem se rozumí neoprávn�ná výhoda spo�ívající v p�ímém majetkovém obohacení 
nebo jiném zvýhodn�ní, které se dostává nebo má dostat uplácené osob� nebo s jejím souhlasem jiné 
osob�, a na kterou není nárok. 
  
 (2) Ve�ejným �initelem podle § 160 až 162 se vedle osoby uvedené v § 89 odst. 9 rozumí též 
jakákoliv osoba zastávající funkci  
a) v zákonodárném nebo soudním orgánu nebo v orgánu ve�ejné správy cizího státu, nebo 
  
b) v podniku, v n�mž má rozhodující vliv cizí stát, nebo v mezinárodní organizaci vytvo�ené státy nebo 
jinými subjekty mezinárodního práva ve�ejného, 
 pokud je s výkonem takové funkce spojena pravomoc p�i obstarávání v�cí obecného zájmu a trestný 
�in byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí. 
  
 (3) Za obstarávání v�cí obecného zájmu se považuje též zachovávání povinnosti uložené 
právním p�edpisem nebo smluvn� p�evzaté, jejímž ú�elem je zajistit, aby v obchodních vztazích 
nedocházelo k poškozování nebo bezd�vodnému zvýhod�ování ú�astník� t�chto vztah� nebo osob, 
které jejich jménem jednají. 
  

§ 163 
Zvláštní ustanovení o ú�inné lítosti 

 
 Trestnost podplácení (§ 161) a nep�ímého úplatká�ství (§ 162) zaniká, jestliže pachatel 
úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl o to požádán, a u�inil o tom dobrovoln� bez odkladu 
oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 
  

ODDÍL �TVRTÝ 
Zlo�inné spol�ení 

 
§ 163a 

Ú�ast na zlo�inném spol�ení 
 

 (1) Kdo založí zlo�inné spol�ení, nebo kdo se �innosti takového spol�ení ú�astní, anebo kdo 
zlo�inné spol�ení podporuje, bude potrestán odn�tím svobody na dv� léta až deset let nebo 
propadnutím majetku. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 ve vztahu k zlo�innému spol�ení ur�enému nebo zam��enému k páchání teroru (§ 93) 
nebo teroristického útoku (§ 95). 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let bude pachatel potrestán, je-li vedoucím �initelem 
nebo p�edstavitelem zlo�inného spol�ení ur�eného nebo zam��eného k páchání teroru (§ 93) nebo 
teroristického útoku (§ 95). 
  



 (4) Ustanovení § 43 a 44 se na pachatele �inu uvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 neužije. 
  

§ 163b 
  
 Kdo spáchá �in uvedený v § 163a, není trestný, u�inil-li o zlo�inném spol�ení oznámení 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v dob�, kdy nebezpe�í, které vzniklo zájmu chrán�nému 
tímto zákonem z jiného �inu zlo�inného spol�ení, než je uveden v § 163a, mohlo být ješt� odstran�no. 
Voják m�že takové oznámení u�init i veliteli nebo ná�elníku. 
  

§ 163c 
  
 (1) Policista plnící úkoly jako agent podle zvláštního zákona, který se ú�astní �innosti 
zlo�inného spol�ení nebo zlo�inné spol�ení podporuje, není pro trestný �in ú�asti na zlo�inném 
spol�ení podle § 163a odst. 1 nebo 2 trestný, jestliže se takového �inu dopustil s cílem odhalit 
pachatele trestné �innosti spáchané ve prosp�ch zlo�inného spol�ení. 
  
 (2) Beztrestným se nestává agent, který zlo�inné spol�ení založil nebo zosnoval. 
  

ODDÍL PÁTÝ 
N�které formy trestné sou�innosti 

 
§ 164 

Podn�cování 
  

 Kdo ve�ejn� podn�cuje k trestnému �inu nebo k hromadnému nepln�ní d�ležité povinnosti 
uložené podle zákona, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  

§ 165 
Schvalování trestného �inu 

 
 (1) Kdo ve�ejn� schvaluje trestný �in nebo kdo ve�ejn� vychvaluje pro trestný �in jeho 
pachatele, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo v úmyslu projevit s trestným �inem souhlas  
a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odm�ní nebo odškodní za trest, nebo 
  
b) na takovou odm�nu nebo odškodn�ní sbírá. 
  

§ 166 
Nadržování 

  
 (1) Kdo pachateli trestného �inu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, 
trestu nebo ochrannému opat�ení nebo jejich výkonu, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta, 
pomáhá-li však takto pachateli trestného �inu, na který tento zákon stanoví trest mírn�jší, bude 
potrestán oním trestem mírn�jším. 
  
 (2) Kdo spáchá �in uvedený v odstavci 1 ve prosp�ch osoby sob� blízké, není trestný, ledaže 
by tak u�inil v úmyslu  
a) pomoci osob�, která spáchala trestný �in vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 
93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzv�da�ství (§ 105 odst. 3 a 4), 
ú�asti na zlo�inném spol�ení podle § 163a odst. 2 a 3, nebo genocidia (§ 259), nebo 
  
b) opat�it sob� nebo jinému majetkový prosp�ch. 
  

§ 167 
Nep�ekažení trestného �inu 

 
 (1) Kdo se hodnov�rným zp�sobem doví, že jiný p�ipravuje nebo páchá trestný �in vlastizrady 
(§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), 
sabotáže (§ 97), vyzv�da�ství (§ 105), ohrožení utajované informace podle § 106, vále�né zrady (§ 



114), porušování p�edpis� o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c), 
porušování p�edpis� o zahrani�ním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), pad�lání a 
pozm��ování pen�z (§ 140), ú�asti na zlo�inném spol�ení podle § 163a odst. 2 a 3, nedovoleného 
p�ekro�ení státní hranice podle § 171b odst. 2, 3, neoprávn�ného nakládání s osobními údaji podle § 
178 odst. 3, obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpe�nosti vzdušného dopravního prost�edku 
a civilního plavidla podle § 180a, zavle�ení vzdušného dopravního prost�edku do ciziny podle § 180c 
odst. 2, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jed� podle § 187 a 188, 
týrání sv��ené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), loupeže (§ 234), braní rukojmí (§ 234a), znásiln�ní (§ 
241), pohlavního zneužívání podle § 242, krádeže podle § 247 odst. 5, zpronev�ry podle § 248 odst. 
4, podvodu podle § 250 odst. 4, pojistného podvodu podle § 250a odst. 5, úv�rového podvodu podle § 
250b odst. 5, podílnictví podle § 251 odst. 3, legalizace výnos� z trestné �innosti podle § 252a odst. 3, 
genocidia (§ 259), používání zakázaného bojového prost�edku a nedovoleného vedení boje (§ 262), 
vále�né krutosti (§ 263), plen�ní v prostoru vále�ných operací (§ 264), neuposlechnutí rozkazu podle 
§ 273 odst. 2 písm. a), zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 odst. 2 písm. 
a), porušování práv a chrán�ných zájm� voják� podle § 279a odst. 3 a § 279b odst. 3, zb�hnutí (§ 
282) nebo ohrožení morálního stavu jednotky podle § 288 odst. 2, a spáchání nebo dokon�ení 
takového trestného �inu nep�ekazí, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta; stanoví-li tento 
zákon na n�který z t�chto trestných �in� trest mírn�jší, bude potrestán oním trestem mírn�jším. 
  
 (2) Kdo spáchá �in uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný �in p�ekazit bez 
zna�ných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpe�í smrti, ublížení na zdraví, 
jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpe�í trestního stíhání však 
nezbavuje pachatele trestnosti, týká-li se nep�ekažení trestného �inu vlastizrady (§ 91), rozvracení 
republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), 
vyzv�da�ství (§ 105), ohrožení utajované informace podle § 106, ú�asti na zlo�inném spol�ení podle § 
163a odst. 2 a 3 nebo genocidia (§ 259). 
  
 (3) P�ekazit trestný �in lze i jeho v�asným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu; voják m�že místo toho u�init oznámení veliteli nebo ná�elníku. 
  

§ 168 
Neoznámení trestného �inu 

 
 (1) Kdo se hodnov�rným zp�sobem doví, že jiný spáchal trestný �in vlastizrady (§ 91), 
rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 
97), vyzv�da�ství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované informace (§ 106 a 107), porušování 
p�edpis� o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c), porušování 
p�edpis� o zahrani�ním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), pad�lání a 
pozm��ování pen�z (§ 140), neoprávn�ného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3), ú�asti na 
zlo�inném spol�ení (§ 163a odst. 2 a 3), obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpe�nosti 
vzdušného dopravního prost�edku a civilního plavidla podle § 180a, zavle�ení vzdušného dopravního 
prost�edku do ciziny podle § 180c odst. 2, týrání sv��ené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocidia (§ 
259) nebo používání zakázaného bojového prost�edku a nedovoleného vedení boje (§ 262), a takový 
trestný �in neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o 
vojáka, veliteli nebo ná�elníku, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta; stanoví-li tento zákon 
na n�který z t�chto trestných �in� trest mírn�jší, bude potrestán oním trestem mírn�jším. 
  
 (2) Kdo spáchá �in uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení u�init, aniž by sebe 
nebo osobu blízkou uvedl v nebezpe�í smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního 
stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpe�í trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestnosti, týká-
li se neoznámení trestného �inu vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), 
teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzv�da�ství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), 
ohrožení utajované informace (§ 106 a 107), ú�asti na zlo�inném spol�ení podle § 163a odst. 2 a 3 
nebo genocidia (§ 259). 
  
 (3) Oznamovací povinnosti nemá advokát nebo advokátní koncipient, který se dozví o 
spáchání trestného �inu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost 
nemá také duchovní registrované církve a náboženské spole�nosti s oprávn�ním k výkonu zvláštních 
práv, dozví-li se o spáchání trestného �inu v souvislosti s výkonem zpov�dního tajemství nebo v 
souvislosti s výkonem práva obdobného zpov�dnímu tajemství. 



  
ODDÍL ŠESTÝ 

Jiná rušení �innosti státního orgánu 
 

Nadpis vypušt�n 
  

§ 169 
Zrušen. 

  
§ 169a 

Zasahování do nezávislosti soudu 
 
 (1) Kdo p�sobí na soudce, aby porušil své povinnosti v �ízení p�ed soudem, bude potrestán 
odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 v úmyslu  
a) opat�it sob� nebo jinému zna�ný prosp�ch, nebo 
  
b) zp�sobit zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 169b 
Pohrdání soudem 

 
 Kdo opakovan� závažným zp�sobem ruší jednání soudu, nebo kdo se opakovan� p�i 
takovém jednání k soudu chová urážliv� nebo soud znevažuje anebo kdo opakovan� jednání soudu 
zma�í, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dva roky nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 170 
zrušen 

  
§ 170a 
zrušen 

  
§ 171 

Ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí 
 
 (1) Kdo ma�í nebo podstatn� zt�žuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, 
že 
  
a) bez povolení a bez vážného d�vodu se zdržuje v míst� nebo obvod�, na které se vztahuje trest 
zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem 
tohoto trestu, 
  
b) zdržuje se na území republiky, a�koli mu byl uložen trest vyhošt�ní nebo mu byl pobyt na území 
republiky zakázán, 
  
c) vykonává �innost, která mu byla zakázána, 
  
d) dopustí se závažného jednání, aby zma�il ú�el ochranného lé�ení nebo ochranné výchovy, které 
byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména út�kem z ústavu, výkon takových rozhodnutí podstatn� 
zt�žuje, nebo 
  
e) dopustí se závažného jednání, aby zma�il ú�el vazby nebo trestu, 
 bude   potrestán    odn�tím   svobody   až    na   šest   m�síc�    nebo   pen�žitým 
 trestem. 
  
 (2) Kdo zma�í nebo podstatn� ztíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, 
že  



a) zni�í, poškodí, u�iní neupot�ebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní v�c, které se takové rozhodnutí 
týká, nebo 
  
b) uprchne stráži, z vazby nebo z výkonu trestu odn�tí svobody, bude potrestán odn�tím svobody až 
na p�t let nebo pen�žitým trestem. 
  
 (3) Kdo poté, co proti n�mu byla bezvýsledn� použita opat�ení v ob�anském soudním �ízení 
sm��ující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchov� nezletilých d�tí, ma�í 
výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo kdo se dopustí závažného jednání, aby zma�il výkon 
rozhodnutí jiného státního orgánu týkajícího se výchovy nezletilých d�tí, bude potrestán odn�tím 
svobody až na jeden rok. 
  
Nedovolené p�ekro�ení státní hranice 
 

§ 171a 
  
 (1) Kdo pro jiného organizuje nebo jinému umožní nedovolené p�ekro�ení státní hranice, bude 
potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný �in, 
  
b) spáchá-li takový �in za úplatu, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in jako �len organizované skupiny. 
  

§ 171b 
  
 (1) Kdo p�ekro�í státní hranici za použití násilí nebo pohr�žky bezprost�edního násilí, bude 
potrestán odn�tím svobody na jeden rok až p�t let nebo propadnutím majetku. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, jestliže 
  
a) �in uvedený v odstavci 1 zorganizuje, 
  
b) spáchá takový �in se zbraní nebo nejmén� se dv�ma osobami, 
  
c) spáchá takový �in v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný �in, 
  
d) zp�sobí takovým �inem t�žkou újmu na zdraví nebo jiný zvláš� závažný následek, nebo 
  
e) spáchá takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo spáchá-li takový �in jako voják za stavu ohrožení státu nebo za 
vále�ného stavu. 

  
§ 171c 

  
 Kdo poruší p�edpisy o mezinárodních letech tím, že vnikne vzdušným dopravním prost�edkem 
na území republiky, bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  

§ 172 
Vzpoura v�z�� 

 
 (1) Kdo se zú�astní vzep�ení skupiny v�z�� dozor�ímu orgánu, jeho rozkazu nebo 
v�ze�skému �ádu, bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok až p�t let. 
  



 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až osm let bude pachatel potrestán, zorganizuje-li �in uvedený 
v odstavci 1. 
  

§ 173 
zrušen 

  
§ 174 

K�ivé obvin�ní 
 

 (1) Kdo jiného lživ� obviní z trestného �inu v úmyslu p�ivodit jeho trestní stíhání, bude 
potrestán odn�tím svobody až na t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až osm let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 175 
K�ivá výpov�� a nepravdivý znalecký posudek 

 
 (1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrub� zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude 
potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Kdo jako sv�dek nebo znalec p�ed soudem, státním zástupcem nebo p�ed policejním 
orgánem, který koná p�ípravné �ízení podle trestního �ádu, anebo p�ed vyšet�ovací komisí Poslanecké 
sn�movny  
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjišt�ní 
vyšet�ovací komise Poslanecké sn�movny, nebo 
  
b) takovou okolnost zaml�í, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až deset let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 175a 
K�ivé tlumo�ení 

 
 (1) Kdo jako tlumo�ník nesprávn�, hrub� zkreslen� nebo neúpln� tlumo�í nebo písemn� 
p�ekládá v �ízení p�ed státním orgánem nebo v souvislosti s takovým �ízením skute�nosti nebo 
okolnosti, které mají podstatný význam pro rozhodnutí státního orgánu, bude potrestán odn�tím 
svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Kdo jako tlumo�ník p�ed soudem, státním zástupcem nebo p�ed policejním orgánem, který 
koná p�ípravné �ízení podle trestního �ádu, anebo p�ed vyšet�ovací komisí Poslanecké sn�movny 
nesprávn�, hrub� zkreslen� nebo neúpln� tlumo�í nebo písemn� p�ekládá, bude potrestán odn�tím 
svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až deset let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 175b 
Pad�lání a vystavování nepravdivých léka�ských zpráv, posudk� a nález� 

 
 (1) Kdo pad�lá léka�skou zprávu, posudek nebo nález anebo podstatn� zm�ní jejich obsah v 
úmyslu užít je v �ízení p�ed orgánem sociálního zabezpe�ení nebo p�ed jiným orgánem ve�ejné 
správy, v trestním nebo ob�anském soudním �ízení, nebo kdo užije v �ízení p�ed orgánem 
sociálního zabezpe�ení nebo p�ed jiným orgánem ve�ejné správy, v trestním nebo ob�anském 
soudním �ízení takové zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého, 
 bude potrestán trestem odn�tí svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  



 (2) Stejn� bude potrestán, kdo jako léka� nebo jiná zp�sobilá zdravotnická osoba vystaví 
nepravdivou nebo hrub� zkreslenou léka�skou zprávu, posudek nebo nález nebo v nich zaml�í 
podstatné skute�nosti o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby je bylo užito v �ízení p�ed orgánem 
sociálního zabezpe�ení nebo p�ed jiným orgánem ve�ejné správy, v trestním nebo ob�anském 
soudním �ízení, nebo kdo užije takové léka�ské zprávy, posudku nebo nálezu v �ízení p�ed orgánem 
sociálního zabezpe�ení nebo p�ed jiným orgánem ve�ejné správy, v trestním nebo ob�anském 
soudním �ízení. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán,  
a) opat�í-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sob� nebo jinému zna�ný prosp�ch, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu. 
  

§ 176 
Pad�lání a pozm��ování ve�ejné listiny 

 
 (1) Kdo pad�lá ve�ejnou listinu nebo podstatn� zm�ní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito 
jako pravé, nebo kdo užije takové listiny jako pravé, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 176a 
Nedovolená výroba a držení státní pe�eti a ú�edního razítka 

 
 Kdo neoprávn�n� vyrobí, sob� nebo jinému opat�í anebo p�echovává státní pe�e� nebo 
razítko orgánu ve�ejné správy s vyobrazením státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou 
sou�ástí listin, které jsou zvláštními p�edpisy prohlášeny za ve�ejné, anebo p�edm�t zp�sobilý plnit 
jejich funkci, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 177 
Ma�ení p�ípravy a pr�b�hu voleb nebo referenda 

 
 Kdo jinému násilím nebo pohr�žkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo 
hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým zp�sobem k výkonu volebního práva nebo 
hlasovacího práva v referendu nutí, nebo kdo pad�lá údaje v dokladu o po�tu �len� politické 
strany nebo na petici pro volební ú�ely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo 
referendem anebo v�dom� použije takového dokumentu jako pravého, nebo 
 kdo v�dom� nesprávn� se�te hlasy �i poruší tajnost hlasování, nebo 
 kdo jinak hrubým zp�sobem ma�í p�ípravy nebo pr�b�h voleb do zákonodárných sbor� nebo 
orgán� místní samosprávy anebo p�ípravy nebo pr�b�h referenda, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  

§ 178 
Neoprávn�né nakládání s osobními údaji 

 
 (1) Kdo, by� i z nedbalosti, neoprávn�n� sd�lí, zp�ístupní, jinak zpracovává nebo si p�isvojí 
osobní údaje o jiném shromážd�né v souvislosti s výkonem ve�ejné správy, bude potrestán odn�tím 
svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého 
povolání, zam�stnání nebo funkce, by� i z nedbalosti, sd�lí nebo zp�ístupní, a tím poruší právním 
p�edpisem stanovenou povinnost ml�enlivosti. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem 
bude pachatel potrestán,  



a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou újmu na právech nebo oprávn�ných 
zájmech osoby, jíž se údaj týká, 
  
b) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobn� 
ú�inným zp�sobem, nebo 
  
c) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, 
zam�stnání nebo funkce. 
  

§ 178a 
Pytláctví 

  
 (1) Kdo neoprávn�n� loví zv�� nebo ryby, nebo ukryje, na sebe nebo jiného p�evede, nebo 
p�echovává zv�� nebo ryby neoprávn�n� ulovené, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta 
nebo pen�žitým trestem nebo zákazem �innosti nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let a propadnutím v�ci bude pachatel potrestán, 
spáchá-li �in uvedený v odstavci 1  
a) v úmyslu opat�it sob� nebo jinému majetkový prosp�ch, 
  
b) zvláš� zavrženíhodným zp�sobem, 
  
c) hromadn� ú�inným zp�sobem, nebo 
  
d) jako �len organizované skupiny. 
 Stejn� bude pachatel potrestán, byl-li v posledních t�ech letech odsouzen pro �in uvedený v odstavci 
1. 
  

HLAVA �TVRTÁ 
  

Trestné �iny obecn� nebezpe�né 
 

Obecné ohrožení 
  

§ 179 
  
 (1) Kdo úmysln� vydá lidi v nebezpe�í smrti nebo t�žké újmy na zdraví nebo cizí majetek v 
nebezpe�í škody velkého rozsahu tím, že zp�sobí požár nebo povode� nebo škodlivý ú�inek výbušin, 
plynu, elekt�iny nebo jiných podobn� nebezpe�ných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného 
nebezpe�ného jednání (obecné nebezpe�í), nebo kdo obecné nebezpe�í zvýší anebo ztíží jeho 
odvrácení nebo zmírn�ní, 
 bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až osm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, 
  
b) spáchá-li takový �in op�tovn� v krátké dob�, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, škodu velkého rozsahu nebo 
jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, 
  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 úmysln� smrt, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu 
  

§ 180 
  



 (1) Kdo z nedbalosti zp�sobí nebo zvýší obecné nebezpe�í anebo ztíží jeho odvrácení nebo 
zmírn�ní, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví nebo smrt, 
  
b) spáchá-li takový �in proto, že porušil d�ležitou povinnost vyplývající z jeho zam�stnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let nebo pen�žitým trestem bude pachatel potrestán, 
zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 2 písm. b)  
a) škodu velkého rozsahu, nebo 
  
b) t�žkou újmu na zdraví nebo smrt. 
  
 (4) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 2 písm. b) t�žkou újmu na zdraví nebo smrt více osob. 
  
Ohrožení bezpe�nosti vzdušného dopravního prost�edku a civilního plavidla 
 

§ 180a 
  
 (1) Kdo na palub� vzdušného dopravního prost�edku nebo civilního plavidla v úmyslu získat 
nebo vykonávat kontrolu nad takovým prost�edkem  
a) užije proti jinému násilí nebo pohr�žky bezprost�edního násilí, 
  
b) vyhrožuje jinému usmrcením, ublížením na zdraví nebo zp�sobením škody velkého rozsahu, nebo 
  
c) zneužije bezbrannosti jiného, 
 bude potrestán odn�tím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjime�ným trestem, pop�ípad� vedle 
t�chto trest� též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 180b 
  
 Kdo sd�lí nepravdivou informaci, která m�že ohrozit bezpe�nost nebo provoz vzdušného 
dopravního prost�edku za letu nebo civilního plavidla za plavby, bude potrestán odn�tím svobody až 
na t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 180c 
Zavle�ení vzdušného dopravního prost�edku do ciziny 

 
 (1) Kdo za ú�elem zavle�ení vzdušného dopravního prost�edku do ciziny se takového 
prost�edku zmocní nebo neoprávn�n� užije takového prost�edku, který mu byl sv��en, bude potrestán 
odn�tím svobody na t�i léta až deset let nebo propadnutím majetku. 
  
 (2) Odn�tím svobody na deset až patnáct let nebo výjime�ným trestem, pop�ípad� vedle 
t�chto trest� též propadnutím majetku bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 
1 smrt. 
  

§ 180d 
�ízení motorového vozidla bez �idi�ského oprávn�ní 

 



 Kdo �ídí motorové vozidlo, a�koliv není držitelem p�íslušného �idi�ského oprávn�ní podle 
zvláštního zákona 2a) , bude potrestán trestem odn�tí svobody až na jeden rok nebo pen�žitým 
trestem nebo zákazem �innosti. 
  

§ 181 
Porušování povinnosti p�i hrozivé tísni 

 
 Kdo zma�í nebo ztíží odvrácení nebo zmírn�ní hrozivé tísn�, která p�ímo postihuje v�tší 
skupinu osob, tím, že bez závažného d�vodu  
a) odep�e pomoc, která je mu podle zákona uložena nebo k níž se zavázal, nebo 
  
b) zma�í poskytnutí takové pomoci jinou osobou, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
Ohrožení a poškození životního prost�edí 
 

§ 181a 
  
 (1) Kdo úmysln� zne�istí nebo jiným zp�sobem poškodí p�du, vodu, ovzduší, les nebo jinou 
složku životního prost�edí tím, že poruší p�edpisy o ochran� životního prost�edí nebo p�edpisy o 
ochran� a využívání p�írodních zdroj� a na v�tším území, na zvlášt� chrán�ném území nebo ve 
vodním zdroji, u n�hož je stanoveno ochranné pásmo, ohrozí spole�enstva nebo populace voln� 
žijících živo�ich� nebo plan� rostoucích rostlin (poškození životního prost�edí), nebo kdo úmysln� 
poškození životního prost�edí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírn�ní, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 op�tovn�, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prost�edí, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem poškození životního prost�edí, k jehož odstran�ní je t�eba vynaložit 
náklady ve zna�ném rozsahu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 poškození zvlášt� chrán�ného území nebo vodního zdroje, 
u n�hož je stanoveno ochranné pásmo tak, že tím zanikne nebo je zna�n� oslaben d�vod pro zvláštní 
ochranu takového území, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem poškození životního prost�edí, k jehož odstran�ní je t�eba vynaložit 
náklady ve velkém rozsahu. 
  

§ 181b 
  
 (1) Kdo z nedbalosti zp�sobí nebo zvýší poškození životního prost�edí (§ 181a) anebo ztíží 
jeho odvrácení nebo zmírn�ní, bude potrestán odn�tím svobody až na šest m�síc� nebo zákazem 
�innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem bude 
pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 proto, že porušil d�ležitou povinnost vyplývající z jeho 
zam�stnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prost�edí, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem poškození životního prost�edí, k jehož odstran�ní je t�eba vynaložit 
náklady ve zna�ném rozsahu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán,  



a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 poškození zvlášt� chrán�ného území nebo vodního zdroje, 
u n�hož je stanoveno ochranné pásmo tak, že tím zanikne nebo je zna�n� oslaben d�vod pro zvláštní 
ochranu takového území, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem poškození životního prost�edí, k jehož odstran�ní je t�eba vynaložit 
náklady ve velkém rozsahu. 
  

§ 181c 
Poškozování lesa t�žbou 

 
 (1) Kdo, by� i z nedbalosti, t�žbou lesních porost� provedenou v rozporu s právními p�edpisy 
zp�sobí vznik holé se�e na celkové v�tší ploše lesa nebo pro�edí lesní porost pod hranici zakmen�ní 
stanovené zvláštním p�edpisem na celkové v�tší ploše lesa, bude potrestán odn�tím svobody až na 
dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 op�tovn�, nebo 
  
b) vznikne-li t�žbou uvedenou v odstavci 1 holá se� nebo pro�ed�ní na celkové zna�né ploše lesa. 
  

§ 181d 
Spole�né ustanovení 

 
 (1) V�tším územím podle § 181a a 181b se rozumí území o rozloze nejmén� 5 ha a v p�ípad� 
vodního toku nejmén� 2 km jeho délky. 
  
 (2) Celkovou v�tší plochou lesa podle § 181c se rozumí plocha v�tší než 1,5 ha a celkovou 
zna�nou plochou lesa se rozumí plocha v�tší než 3 ha. 
  

§ 181e 
Nakládání s nebezpe�nými odpady 

 
 (1) Kdo, by� i z nedbalosti, v rozporu s právními p�edpisy ukládá nebezpe�né odpady nebo je 
odkládá, p�epravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím poškodí nebo ohrozí životní prost�edí, bude 
potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo, by� i z nedbalosti, poruší právní p�edpisy upravující nakládání 
s odpady tím, že p�epraví nebezpe�ný odpad p�es hranice státu bez oznámení nebo souhlasu 
p�íslušného správního ú�adu, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v p�ipojených 
podkladech uvede nepravdivé nebo hrub� zkreslené údaje nebo podstatné údaje zaml�í. 
  
 (3) Odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem bude 
pachatel potrestán,  
a) získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 zna�ný prosp�ch, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in op�tovn�. 
  
 (4) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán, získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 prosp�ch velkého rozsahu. 
  
Neoprávn�né nakládání s chrán�nými a voln� žijícími živo�ichy a plan� rostoucími rostlinami 
 

§ 181f 
  
 (1) Kdo v rozporu s právními p�edpisy usmrtí, zni�í, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, 
p�echovává, nabízí, zprost�edkuje, sob� nebo jinému opat�í jedince zvlášt� chrán�ného druhu 
živo�icha nebo rostliny nebo exemplá� ohroženého druhu a  
a) spáchá takový �in na více než padesáti kusech živo�ich�, rostlin nebo exemplá��, nebo 
  



b) dopustí se takového �inu, p�estože byl v posledních dvou letech pro p�estupek obdobné povahy 
postižen nebo v posledních t�ech letech pro takový trestný �in odsouzen nebo potrestán, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo v rozporu s právními p�edpisy usmrtí, zni�í, zpracovává, 
doveze, vyveze, proveze, p�echovává, nabízí, zprost�edkuje, sob� nebo jinému opat�í exemplá� druhu 
kriticky ohroženého nebo druhu p�ímo ohroženého vyhubením. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat zna�ný prosp�ch, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in jako �len organizované skupiny. 
  
 (4) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat prosp�ch velkého rozsahu, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in ve spojení s organizovanou skupinou p�sobící ve více státech. 
  

§ 181g 
  
 Kdo z nedbalosti poruší právní p�edpisy tím, že usmrtí, zni�í, opakovan� doveze, vyveze nebo 
proveze, nebo sob� nebo jinému opat�í jedince zvlášt� chrán�ného druhu živo�icha nebo rostliny 
nebo exemplá�e ohroženého druhu ve v�tším rozsahu než padesáti kus�, nebo jedince druhu kriticky 
ohroženého nebo exemplá� druhu p�ímo ohroženého vyhubením, bude potrestán odn�tím svobody až 
na jeden rok nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 181h 
  
 Kdo, by� i z nedbalosti, poruší právní p�edpisy nebo rozhodnutí správního ú�adu tím, že 
odnímá z p�írody voln� žijící živo�ichy nebo plan� rostoucí rostliny v takovém m��ítku, že tím ohrožuje 
místní populaci t�chto živo�ich� nebo rostlin, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo 
zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
Poškozování a ohrožování provozu obecn� prosp�šného za�ízení 
 

§ 182 
  
 (1) Kdo úmysln� ohrozí provoz 
  
a) ve�ejného telekomunika�ního za�ízení, za�ízení držitele poštovní licence nebo za�ízení pro 
hromadnou ve�ejnou dopravu, 
  
b) ochranného za�ízení proti úniku zne�iš�ujících látek, 
  
c) za�ízení energetického nebo vodárenského, 
  
d) ve�ejného ochranného za�ízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohrom�, 
  
e) podmo�ského kabelu nebo podmo�ského potrubí, 
  
f) obranného nebo ochranného za�ízení proti leteckým a jiným podobným útok�m nebo jejich 
následk�m, nebo 
  
g) podobného obecn� prosp�šného za�ízení, 
 bude    potrestán    odn�tím    svobody    až    na    t�i   léta   nebo   pen�žitým 
 trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecn� prosp�šného za�ízení, nebo 
  



b) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 183 
  
 Kdo úmysln� zni�í nebo u�iní neupot�ebitelnou z�eteln� ozna�enou zna�ku bodu 
astronomicko-geodetické sít� nebo základního nivela�ního bodu nebo op�rného gravimetrického 
bodu, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 184 
  
 Kdo z nedbalosti ohrozí provoz obecn� prosp�šného za�ízení (§ 182 odst. 1), bude potrestán 
odn�tím svobody až na šest m�síc� nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 185 
Nedovolené ozbrojování 

 
 (1) Kdo bez povolení vyrobí nebo opat�í sob� nebo jinému st�elnou zbra� anebo ji 
p�echovává, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem nebo 
propadnutím v�ci. 
  
 (2) Kdo bez povolení  
a) sob� nebo jinému opat�í nebo p�echovává výbušninu, zbra� hromadn� ú�innou nebo sou�ástky, 
jichž je k užití takové zbran� nezbytn� t�eba, nebo 
  
b) hromadí, vyrábí nebo sob� nebo jinému opat�uje zbran� nebo st�elivo, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 2 jako �len organizované skupiny, 
  
b) spáchá-li takový �in ve v�tším rozsahu, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 185a 
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prost�edk� 

 
 (1) Kdo vyvíjí, vyrobí, doveze, vyveze, p�echovává nebo hromadí zbran�, bojové prost�edky 
nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, se kterou Parlament vyslovil 
souhlas, anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok až p�t let. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo provozy ur�ené k vývoji, výrob� nebo skladování zbraní, 
bojových prost�edk� nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá. 
  
§ 186 
Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpe�né látky 
 
 (1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, proveze, vyveze, p�echovává anebo jinému obstará 
radioaktivní materiál nebo vysoce nebezpe�nou látku nebo p�edm�ty ur�ené k její výrob�, bude 
potrestán odn�tím svobody na jeden rok až p�t let, zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví, 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  
 (3) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, 
  
b) získá-li takovým �inem prosp�ch velkého rozsahu, anebo 



  
c) spáchá-li takový �in jako �len organizované skupiny. 
  
Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jed� 

 
§ 187 

  
 (1) Kdo neoprávn�n� vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprost�edkuje, prodá nebo jinak 
jinému opat�í nebo pro jiného p�echovává omamnou nebo psychotropní látku, p�ípravek obsahující 
omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok 
až p�t let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo ve v�tším rozsahu, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in v��i osob� mladší než osmnáct let. 
  
 (3) Odn�tím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 zna�ný prosp�ch, 
  
b) spáchá-li takový �in v��i osob� mladší patnácti let, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví. 
  
 (4) Odn�tím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, 
  
b) získá-li takovým �inem prosp�ch velkého rozsahu, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in ve spojení s organizovanou skupinou p�sobící ve více státech. 

  
§ 187a 

  
 (1) Kdo bez povolení p�echovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství 
v�tším než malém, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 ve v�tším rozsahu. 
  

§ 188 
  
 (1) Kdo vyrobí, sob� nebo jinému opat�í anebo p�echovává p�edm�t ur�ený k nedovolené 
výrob� omamné nebo psychotropní látky, p�ípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku 
nebo jedu, bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok až p�t let nebo zákazem �innosti nebo 
pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 ve v�tším rozsahu, 
  
b) spáchá-li takový �in v��i osob� mladší než osmnáct let, nebo 
  
c) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  

§ 188a 
Ší�ení toxikomanie 

 
 (1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje 
anebo kdo zneužívání takové látky jinak podn�cuje nebo ší�í, bude potrestán odn�tím svobody až na 
t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  



 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 v��i osob� mladší než osmnáct let, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, ve�ejn� p�ístupnou po�íta�ovou sítí nebo 
jiným obdobn� ú�inným zp�sobem. 
  

Ší�ení nakažlivé choroby 
 

§ 189 
  
 Kdo úmysln� zp�sobí nebo zvýší nebezpe�í zavle�ení nebo rozší�ení nakažlivé lidské 
choroby, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta. 
  

§ 190 
  
 Kdo z nedbalosti zp�sobí nebo zvýší nebezpe�í zavle�ení nebo rozší�ení nakažlivé lidské 
choroby, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  

§ 191 
  
 (1) Kdo, by� i z nedbalosti zp�sobí nebo zvýší nebezpe�í zavle�ení nebo rozší�ení nakažlivé 
choroby domácích nebo jiných hospodá�sky d�ležitých zví�at, bude potrestán odn�tím svobody až na 
jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 rozší�ení takové choroby. 
  

§ 192 
  
 (1) Kdo, by� i z nedbalosti zp�sobí nebo zvýší nebezpe�í zavle�ení nebo rozší�ení nakažlivé 
choroby nebo šk�dce užitkových rostlin, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo 
pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 rozší�ení takové choroby nebo takového šk�dce. 
  
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými pot�ebami 
 

§ 193 
  
 (1) Kdo má na prodej, nebo pro tento ú�el vyrobí anebo sob� nebo jinému opat�í úmysln� 
potraviny nebo jiné p�edm�ty, jejichž použití nebo užití k obvyklému ú�elu je nebezpe�né lidskému 
zdraví, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví více osob nebo smrt. 
  

§ 194 
  
 Kdo má na prodej, nebo pro tento ú�el vyrobí anebo sob� nebo jinému opat�í z nedbalosti 
potraviny nebo jiné p�edm�ty, jejichž požití nebo užití k obvyklému ú�elu je nebezpe�né lidskému 
zdraví, bude potrestán odn�tím svobody až na šest m�síc� nebo pen�žitým trestem nebo 
propadnutím v�ci. 
  

§ 194a 
Nedovolená výroba lihu 

 
 (1) Kdo bez povolení ve v�tším množství pálí nebo jinak vyrábí líh, nebo kdo líh bez 
povolení vyrobený ve v�tším množství p�echovává nebo uvádí do ob�hu, 



 bude potrestán, nejde-li o �in p�ísn�ji trestný, odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým 
trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo neoprávn�n� zhotoví nebo p�echovává za�ízení na výrobu lihu. 
  

§ 195 
Spole�ná ustanovení 

 
 (1) Zvláštní zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, p�ípravky 
obsahující omamnou nebo psychotropní látku nebo za prekursory. 
  
 (2) Vláda na�ízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 187, 187a a 188, které 
choroby se považují za nakažlivé ve smyslu § 189 až 192 a na které šk�dce se vztahuje ustanovení § 
192. 
  

HLAVA PÁTÁ 
  

Trestné �iny hrub� narušující ob�anské soužití 
 

Násilí proti skupin� obyvatel� a proti jednotlivci 
 

§ 196 
  
 (1) Kdo skupin� obyvatel� vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo zp�sobením škody 
velkého rozsahu, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Kdo užije násilí proti skupin� obyvatel� nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, 
ublížením na zdraví nebo zp�sobením škody velkého rozsahu pro jejich politické p�esv�d�ení, 
národnost, p�íslušnost k etnické skupin�, rasu, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude 
potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (3) Stejn� jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spol�í nebo srotí k spáchání takového 
�inu. 
  

§ 197 
Zrušen. 

  
§ 197a 

  
 (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, t�žkou újmou na zdraví nebo jinou t�žkou újmou 
takovým zp�sobem, že to m�že vzbudit d�vodnou obavu, bude potrestán odn�tím svobody až na 
jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na dv� léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 
1 na sv�dkovi, znalci nebo tlumo�níkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti. 
  

§ 197b 
Zrušen. 

  
§ 198 

Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a p�esv�d�ení 
 
 (1) Kdo ve�ejn� hanobí  
a) n�který národ, jeho jazyk, n�kterou etnickou skupinu nebo rasu, nebo 
  
b) skupinu obyvatel� republiky pro jejich politické p�esv�d�ení, vyznání nebo proto, že jsou bez 
vyznání, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  



 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 
nejmén� se dv�ma osobami. 

  
§ 198a 

Podn�cování k nenávisti v��i skupin� osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
 

 (1) Kdo ve�ejn� podn�cuje k nenávisti k n�kterému národu, etnické skupin�, rase, 
náboženství, t�íd� nebo jiné skupin� osob nebo k omezování práv a svobod jejich p�íslušník�, bude 
potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo se spol�í nebo srotí k spáchání �inu uvedeného v odstavci 1. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, ve�ejn� p�ístupnou 
po�íta�ovou sítí nebo jiným obdobn� ú�inným zp�sobem, nebo 
  
b) ú�astní-li se aktivn� �innosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí 
nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist. 
  
Ší�ení poplašné zprávy 
 

§ 199 
  
 (1) Kdo úmysln� zp�sobí nebezpe�í vážného znepokojení alespo� �ásti obyvatelstva 
n�jakého místa tím, že rozši�uje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odn�tím 
svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1, a� ví, že je nepravdivá a m�že vyvolat opat�ení 
vedoucí k nebezpe�í vážného znepokojení alespo� �ásti obyvatelstva n�jakého místa, sd�lí podniku 
nebo organizaci nebo policejnímu nebo jinému státnímu orgánu anebo hromadnému informa�nímu 
prost�edku, bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 2 op�tovn�, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem vážnou poruchu v hospodá�ském provozu nebo hospodá�ské �innosti 
podniku nebo organizace nebo v �innosti státního orgánu anebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 200 
  
 Kdo za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu zp�sobí, by� i z nedbalosti, nebezpe�í 
vážného znepokojení, malomyslnosti nebo poraženecké nálady alespo� u �ásti obyvatelstva n�jakého 
místa tím, že rozši�uje poplašnou zprávu, bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  

§ 201 
Ohrožení pod vlivem návykové látky 

 
 (1) Kdo, by� i z nedbalosti, vykonává ve stavu vylu�ujícím zp�sobilost, který si p�ivodil vlivem 
návykové látky, zam�stnání nebo jinou �innost, p�i kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo 
zp�sobit zna�nou škodu na majetku, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo 
pen�žitým trestem nebo zákazem �innosti. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až na t�i léta nebo zákazem �innosti bude pachatel 
potrestán, 
  
a) byl-li za �in uvedený v odstavci 1 v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odn�tí 
svobody uloženého za takový �in propušt�n, 
  
b) byl-li za obdobný �in spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou letech postižen, 
  



c) zp�sobí-li takovým �inem havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo v�tší 
škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek, 
  
d) spáchá-li takový �in p�i výkonu zam�stnání nebo jiné �innosti, p�i kterých je vliv návykové látky 
zvláš� nebezpe�ný, zejména �ídí-li hromadný dopravní prost�edek. 
  

§ 201a 
Opilství 

  
 (1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak p�ivede, by� i z nedbalosti, do 
stavu nep�í�etnosti, v n�mž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného �inu, bude potrestán 
odn�tím svobody na t�i léta až osm let; dopustí-li se však jednání, které má jinak znaky trestného �inu, 
na který zákon stanoví trest mírn�jší, bude potrestán oním trestem mírn�jším. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 12 se neužije, p�ivedl-li se pachatel do stavu nep�í�etnosti 
v úmyslu spáchat trestný �in, nebo spáchal trestný �in z nedbalosti, která spo�ívá v tom, že se p�ivedl 
do stavu nep�í�etnosti. 
  

§ 202 
Výtržnictví 

  
 (1) Kdo se dopustí ve�ejn� nebo na míst� ve�ejnosti p�ístupném hrubé neslušnosti nebo 
výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné 
pietní místo anebo hrubým zp�sobem ruší shromážd�ní nebo ob�ad ob�an�, bude potrestán odn�tím 
svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 
jako �len organizované skupiny. 
  

§ 202a 
Hanobení lidských ostatk� 

 
 (1) Kdo bez povolení otev�e hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán 
odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Kdo z poh�ebišt� svévoln� odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v 
rozporu se zákonem, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (3) Odn�tím svobody až na t�i léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 
nebo 2 jako �len organizované skupiny. 

  
§ 203 

Týrání zví�at 
 
 (1) Kdo týrá zví�e, a�koliv byl za obdobný p�estupek v posledním roce postižen nebo za 
takový �in v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo 
zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Kdo utýrá zví�e, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti 
nebo pen�žitým trestem. 
  
 (3) Odn�tím svobody až na dv� léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 
1 nebo 2 ve�ejn� nebo na míst� ve�ejnosti p�ístupném. 
  

§ 204 
Kuplí�ství 

  
 (1) Kdo jiného zjedná, p�im�je nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo ko�istí z 
prostituce provozované jiným, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta. 
  



 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 za použití násilí, pohr�žky násilí nebo pohr�žky jiné vážné újmy anebo zneužívaje tísn� 
nebo závislosti jiného. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 zna�ný prosp�ch, 
  
b) spáchá-li takový �in jako �len organizované skupiny, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in na osob� mladší než osmnáct let. 
  
 (4) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 2 na osob� mladší než patnáct let. 
  

§ 205 
Ohrožování mravnosti 

 
 (1) Kdo uvádí do ob�hu, rozši�uje, �iní ve�ejn� p�ístupnými, vyrábí, dováží, prováží nebo 
vyváží, anebo za tím ú�elem p�echovává pornografická díla písemná, nosi�e zvuku nebo obrazu, 
zobrazení nebo jiné p�edm�ty ohrožující mravnost,  
a) která zobrazují dít�, 
  
b) v nichž se projevuje neúcta k �lov�ku a násilí, nebo 
  
c) která zobrazují pohlavní styk se zví�etem, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Kdo pornografická díla písemná, nosi�e zvuku nebo obrazu nebo zobrazení  
a) nabízí, p�enechává nebo zp�ístup�uje osob� mladší osmnácti let, nebo 
  
b) na míst�, které je osobám mladším osmnácti let p�ístupné, vystavuje nebo jinak zp�ístup�uje, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta, pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, ve�ejn� p�ístupnou po�íta�ovou sítí nebo 
jiným obdobn� ú�inným zp�sobem. 

  
§ 206 

Pomluva 
  
 (1) Kdo o jiném sd�lí nepravdivý údaj, který je zp�sobilý zna�nou m�rou ohrozit jeho vážnost 
u spoluob�an�, zejména poškodit jej v zam�stnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo zp�sobit mu 
jinou vážnou újmu, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
 
  
 (2) Odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti bude pachatel potrestán, spáchá-
li �in uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobn� ú�inným 
zp�sobem. 
  

Neposkytnutí pomoci 
  

§ 207 
  
 (1) Kdo osob�, která je v nebezpe�í smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne 
pot�ebnou pomoc, a� tak m�že u�init bez nebezpe�í pro sebe nebo jiného, bude potrestán odn�tím 
svobody až na jeden rok. 
  



 (2) Kdo osob�, která je v nebezpe�í smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne 
pot�ebnou pomoc, a� je podle povahy svého zam�stnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude 
potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti. 
  

§ 208 
  
 	idi� dopravního prost�edku, který po dopravní nehod�, na níž m�l ú�ast, neposkytne osob�, 
která p�i nehod� utrp�la újmu na zdraví, pot�ebnou pomoc, a� tak m�že u�init bez nebezpe�í pro sebe 
nebo jiného, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta nebo zákazem �innosti. 
  

§ 209 
Poškozování cizích práv 

 
 (1) Kdo jinému zp�sobí vážnou újmu na právech tím, že  
a) uvede n�koho v omyl, nebo 
  
b) využije n��ího omylu, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta bude pachatel potrestán, vydává-li se p�i �inu uvedeném v 
odstavci 1 za ve�ejného �initele. 

  
§ 209a 

Nedovolené nakládání s tkán�mi a orgány 
 
 (1) Kdo v rozporu se zvláštním právním p�edpisem 2a) provede z t�la mrtvého �lov�ka odb�r 
tkán� nebo orgánu, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo v úmyslu obohatit sebe nebo jiného nakládá s odebranou 
lidskou tkání nebo odebraným lidským orgánem v rozporu se zvláštním právním p�edpisem. 2a) 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 op�tovn�, 
  
b) spáchá-li takový �in jako �len organizované skupiny, nebo 
  
c) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  
 (4) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 prosp�ch velkého rozsahu, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in ve spojení s organizovanou skupinou p�sobící ve více státech. 
  

HLAVA ŠESTÁ 
  

Trestné �iny proti rodin� a mládeži 
 

§ 210 
Dvojí manželství 

 
 (1) Kdo za trvání svého manželství uzav�e manželství jiné, bude potrestán odn�tím svobody 
až na dv� léta. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo uzav�e manželství s osobou, která již je v manželství jiném. 
  

§ 211 
Zrušen. 

  
§ 212 

Opušt�ní dít�te 



 
 (1) Kdo opustí dít�, o které má povinnost pe�ovat a které si samo nem�že opat�it pomoc, a 
vystaví je tím nebezpe�í smrti nebo ublížení na zdraví, bude potrestán odn�tím svobody na šest 
m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví nebo smrt. 
  

§ 213 
Zanedbání povinné výživy 

 
 (1) Kdo neplní, by� i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopat�ovat 
jiného, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Kdo se úmysln� vyhýbá pln�ní své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopat�ovat jiného, 
bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, vydá-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávn�nou osobu nebezpe�í nouze. 
  

§ 214 
Zvláštní ustanovení o ú�inné lítosti 

 
 Trestnost zanedbání povinné výživy (§ 213) zaniká, jestliže trestný �in nem�l trvale 
nep�íznivých následk� a pachatel svou povinnost dodate�n� splnil d�íve, než soud prvního stupn� 
po�al vyhlašovat rozsudek. 
  

§ 215 
Týrání sv��ené osoby 

 
 (1) Kdo týrá osobu, která je v jeho pé�i nebo výchov�, bude potrestán odn�tím svobody na 
šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 zvláš� surovým zp�sobem nebo na více osobách, nebo 
  
b) pokra�uje-li v páchání takového �inu po delší dobu. 
  

§ 215a 
Týrání osoby žijící ve spole�n� obývaném byt� nebo dom� 

 
 (1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve spole�n� obývaném byt� nebo 
dom�, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 zvláš� surovým zp�sobem nebo na více osobách, nebo 
  
b) pokra�uje-li v páchání takového �inu po delší dobu. 
  

§ 216 
Únos 

  
 (1) Kdo dít� nebo osobu stiženou duševní poruchou nebo duševn� nedostate�n� vyvinutou 
odejme z opatrování toho, kdo má podle zákona nebo podle ú�edního rozhodnutí povinnost o n� 
pe�ovat, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 v úmyslu opat�it sob� nebo jinému majetkový prosp�ch, nebo 
  
b) ohrozí-li takovým �inem mravní vývoj unesené osoby. 



  
 (3) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 216a 
Obchodování s d�tmi 

 
 (1) Kdo za odm�nu sv��í dít� do moci jiného za ú�elem adopce nebo pro jiný podobný ú�el, 
bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  
 (3) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 216b 
Spole�né ustanovení 

 
 Dít�tem podle § 216 a 216a se rozumí osoba mladší než osmnáct let. 
  

§ 217 
Ohrožování výchovy mládeže 

 
 (1) Kdo vydá, by� i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpe�í zpustnutí tím, že  
a) svádí ji k zahál�ivému nebo nemravnému životu, 
  
b) umožní ji vést zahál�ivý nebo nemravný život, nebo 
  
c) závažným zp�sobem poruší svou povinnost pe�ovat o osobu mladší než osmnáct let, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Kdo umožní, by� i z nedbalosti, osob� mladší než osmnáct let hru na hracím p�ístroji, který 
je vybaven technickým za�ízením, které ovliv�uje výsledek hry a které poskytuje možnost pen�žité 
výhry, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem nebo zákazem 
�innosti. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchal-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky, 
  
b) pokra�uje-li v páchání takového �inu po delší dobu, 
  
c) spáchal-li takový �in op�tovn�, nebo 
  
d) získal-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  

§ 217a 
Svád�ní k pohlavnímu styku 

 
 (1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osob� mladší osmnácti let za pohlavní styk s ní, nebo za 
její pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu �i 
prosp�ch, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchal-li �in uvedený v odstavci 1 ze zavrženíhodné pohnutky, 
  
b) pokra�uje-li v páchání takového �inu po delší dobu, nebo 
  



c) spáchal-li takový �in op�tovn�. 
  

§ 217b 
  
 Osoba mladší osmnácti let, která žádá nebo p�ijme úplatu nebo jinou výhodu �i prosp�ch za 
to, že sama má pohlavní styk, nebo se sama pohlavn� ukájí, obnažuje nebo se dopouští jiného 
srovnatelného chování, není pro takový �in trestná, a to ani podle ustanovení o návodci nebo 
pomocníkovi. 
  

§ 218 
Podávání alkoholických nápoj� mládeži 

 
 Kdo soustavn� nebo ve v�tší mí�e podává osobám mladším než osmnáct let alkoholické 
nápoje, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  

§ 218a 
Podávání anabolických látek mládeži 

 
 Kdo opakovan� nebo ve v�tší mí�e podává osob� mladší než osmnáct let anabolika nebo jiné 
prost�edky s anabolickým ú�inkem k jinému než lé�ebnému ú�elu, bude potrestán odn�tím svobody 
až na jeden rok. 
  

§ 218b 
  
 Vláda stanoví na�ízením, co se považuje za anabolika a jiné prost�edky s anabolickým 
ú�inkem ve smyslu § 218a. 
  

HLAVA SEDMÁ 
  

Trestné �iny proti životu a zdraví 
 

§ 219 
Vražda 

  
 (1) Kdo jiného úmysln� usmrtí, bude potrestán odn�tím svobody na deset až patnáct let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 
  
a) na dvou nebo více osobách, 
  
b) zvláš� surovým nebo trýznivým zp�sobem, 
  
c) op�tovn�, 
  
d) na t�hotné žen�, 
  
e) na osob� mladší než patnáct let, 
  
f) na ve�ejném �initeli p�i výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci, 
  
g) na jiném pro jeho rasu, p�íslušnost k etnické skupin�, národnost, politické p�esv�d�ení, vyznání 
nebo proto, že je bez vyznání, nebo 
  
h) v úmyslu získat majetkový prosp�ch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný �in, anebo z 
jiné zvláš� zavrženíhodné pohnutky. 
  

§ 220 
Vražda novorozeného dít�te matkou 

 



 Matka, která v rozrušení zp�sobeném porodem úmysln� usmrtí své novorozené dít� p�i 
porodu nebo hned po n�m, bude potrestána odn�tím svobody na t�i léta až osm let. 
  
Ublížení na zdraví 
 

§ 221 
  
 (1) Kdo jinému úmysln� ublíží na zdraví, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, 
  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 na sv�dkovi, znalci nebo tlumo�níkovi pro výkon jejich 
povinnosti, 
  
b) spáchá-li takový �in na jiném pro jeho rasu, p�íslušnost k etnické skupin�, národnost, politické 
p�esv�d�ení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví. 
  
 (3) Odn�tím svobody na t�i léta až osm let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
  

§ 222 
  
 (1) Kdo jinému úmysln� zp�sobí t�žkou újmu na zdraví, bude potrestán odn�tím svobody na 
dv� léta až osm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, 
  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 na sv�dkovi, znalci nebo tlumo�níkovi pro výkon jejich 
povinnosti, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in na jiném pro jeho politické p�esv�d�ení, národnost, p�íslušnost k etnické 
skupin�, rasu, vyznání nebo proto, že je bez vyznání. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt. 
  

§ 223 
  
 Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší d�ležitou povinnost vyplývající z jeho 
zam�stnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán 
odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti. 
  

§ 224 
  
 (1) Kdo jinému z nedbalosti zp�sobí t�žkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odn�tím 
svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 proto, že porušil d�ležitou povinnost vyplývající z jeho 
zam�stnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 
  
 (3) Kdo z nedbalosti zp�sobí t�žkou újmu na zdraví nebo smrt více osob proto, že hrub� 
porušil p�edpisy o ochran� životního prost�edí nebo p�edpisy o bezpe�nosti práce nebo dopravy 
anebo hygienické p�edpisy, bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až deset let. 
  

§ 225 
Rva�ka 

  



 (1) Kdo úmysln� ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zú�astní rva�ky, bude potrestán 
odn�tím svobody až na šest m�síc�. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán, je-li p�i �inu 
uvedeném v odstavci 1 jinému zp�sobena t�žká újma na zdraví nebo smrt. 

  
§ 226 

Ohrožování pohlavní nemocí 
 
 Kdo jiného vydá, by� i z nedbalosti, nebezpe�í pohlavní nákazy, bude potrestán odn�tím 
svobody až na šest m�síc�. 
  
Nedovolené p�erušení t�hotenství 
 

§ 227 
  
 (1) Kdo t�hotné žen� pomáhá nebo ji svede k tomu, aby  
a) své t�hotenství sama um�le p�erušila, nebo 
  
b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo t�hotenství um�le p�erušeno jinak než zp�sobem 
p�ípustným podle zákonných p�edpis� o um�lém p�erušení t�hotenství, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví nebo smrt. 
  

§ 228 
  
 (1) Kdo se souhlasem t�hotné ženy um�le p�eruší její t�hotenství jinak než zp�sobem 
p�ípustným podle zákonných p�edpis� o um�lém p�erušení t�hotenství, bude potrestán odn�tím 
svobody na jeden rok až p�t let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 zna�ný prosp�ch, 
  
b) páchá-li �in uvedený v odstavci 1 soustavn�, nebo 
  
c) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví nebo smrt. 
  
 (3) Stejn� jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo bez souhlasu t�hotné ženy um�le p�eruší její 
t�hotenství. 
  
 (4) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 3 smrt. 
  

§ 229 
  
 T�hotná žena, která své t�hotenství sama um�le p�eruší nebo jiného o to požádá nebo mu to 
dovolí, není pro takový �in trestná, a to ani podle ustanovení o návodci a pomocníkovi. 
  

§ 230 
Ú�ast na sebevražd� 

 
 (1) Kdo jiného pohne k sebevražd� nebo jinému k sebevražd� pomáhá, bude potrestán, 
došlo-li alespo� k pokusu sebevraždy, odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 na osob� mladší než osmnáct let, na t�hotné žen� nebo na osob� stižené duševní 
poruchou nebo duševn� nedostate�n� vyvinuté. 
  



HLAVA OSMÁ 
  

Trestné �iny proti svobod� a lidské d�stojnosti 
 

ODDÍL PRVNÍ 
Trestné �iny proti svobod� 

 
§ 231 

Omezování osobní svobody 
 
 (1) Kdo jinému bez oprávn�ní brání užívat osobní svobody, bude potrestán odn�tím svobody 
až na dv� léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 
v úmyslu usnadnit jiný trestný �in. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 jako �len organizované skupiny. 
  
 (4) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 232 
Zbavení osobní svobody 

 
 (1) Kdo jiného zbaví osobní svobody, bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až osm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 232a 
Obchodování s lidmi 

 
 (1) Kdo p�im�je, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá osobu mladší 
osmnácti let, aby jí bylo užito  
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obt�žování nebo zneužívání, 
  
b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo 
  
c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vyko�is�ování, bude potrestán odn�tím svobody na dv� léta 
až deset let. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo jiného za použití násilí, pohr�žky násilí nebo lstí anebo 
zneužitím jeho omylu, tísn� nebo závislosti, p�im�je, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje 
nebo vydá, aby ho bylo užito  
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obt�žování nebo zneužívání, 
  
b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo 
  
c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vyko�is�ování. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako �len organizované skupiny, 
  
b) vydá-li takovým �inem jiného v nebezpe�í t�žké újmy na zdraví nebo smrti, 
  
c) spáchá-li takový �in v úmyslu získat zna�ný prosp�ch, nebo 
  
d) spáchá-li takový �in v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci. 
  



 (4) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 t�žkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvláš� 
závažný následek, 
  
b) spáchá-li takový �in v úmyslu získat prosp�ch velkého rozsahu, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in ve spojení s organizovanou skupinou p�sobící ve více státech. 
  

§ 233 
Zavle�ení do ciziny 

 
 (1) Kdo jiného zavle�e do ciziny, bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až osm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, 
  
b) spáchá-li takový �in na osob� mladší než patnáct let nebo na osob� stižené duševní poruchou 
nebo duševn� nedostate�n� vyvinuté, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 234 
Loupež 

  
 (1) Kdo proti jinému užije násilí, nebo pohr�žky bezprost�edního násilí v úmyslu zmocnit se 
cizí v�ci, bude potrestán odn�tím svobody na dv� léta až deset let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví nebo zna�nou škodu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu nebo smrt. 
  

§ 234a 
Braní rukojmí 

 
 (1) Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu zp�sobí újmu na zdraví nebo 
jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby n�co konal, opominul nebo trp�l, bude potrestán 
odn�tím svobody na dv� léta až osm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, 
  
b) je-li p�i takovém �inu rukojmím osoba mladší než osmnáct let, 
  
c) je-li p�i takovém �inu rukojmími více osob, nebo 
  
d) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
  

§ 235 
Vydírání 

  
 (1) Kdo jiného násilím, pohr�žkou násilí nebo pohr�žkou jiné t�žké újmy nutí, aby n�co konal, 
opominul nebo trp�l, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta. 
  



 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, 
  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, 
  
b) spáchá-li takový �in nejmén� se dv�ma osobami, 
  
c) spáchá-li takový �in se zbraní, 
  
d) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví nebo zna�nou škodu, 
  
e) spáchá-li takový �in na sv�dkovi, znalci nebo tlumo�níkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, 
nebo 
  
f) spáchá-li takový �in na jiném pro jeho rasu, p�íslušnost k etnické skupin�, národnost, politické 
p�esv�d�ení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu. 
  

§ 236 
Omezování svobody vyznání 

 
 Kdo násilím, pohr�žkou násilí nebo pohr�žkou jiné t�žké újmy  
a) nutí jiného k ú�asti na náboženském úkonu, 
  
b) zdržuje jiného bez oprávn�ní od takové ú�asti, nebo 
  
c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  

§ 237 
Útisk 

  
 Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísn� nebo závislosti, aby n�co konal, opominul nebo trp�l, 
bude potrestán odn�tím svobody až na šest m�síc�. 
  

§ 238 
Porušování domovní svobody 

 
 (1) Kdo neoprávn�n� vnikne do domu nebo do bytu jiného nebo tam neoprávn�n� setrvá, 
bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, užije-li p�i �inu 
uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohr�žky bezprost�edního násilí nebo p�ekoná-li p�ekážku, jejímž 
ú�elem je zabránit vniknutí. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, jestliže užije p�i �inu 
uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohr�žky bezprost�edního násilí a takový �in spáchá se zbraní 
nebo nejmén� se dv�ma osobami. 
  

§ 238a 
Porušování svobody sdružování a shromaž�ování 

 
 (1) Kdo jiného násilím, pohr�žkou násilí nebo pohr�žkou jiné t�žké újmy omezuje ve výkonu 
jeho sdružovacího nebo shromaž�ovacího práva, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta 
nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Kdo se v souvislosti se shromážd�ním, které podléhá oznamovací povinnosti, násilím nebo 
pohr�žkou bezprost�edního násilí protiví po�ádkovým opat�ením svolavatele nebo ur�ených 



po�adatel� takového shromážd�ní, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým 
trestem. 
  
Porušování tajemství dopravovaných zpráv 
 

§ 239 
  
 (1) Kdo úmysln� poruší tajemství  
a) uzav�eného listu nebo jiné písemnosti, p�i poskytování poštovní služby nebo jiným dopravním 
za�ízením, nebo 
  
b) zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným takovým ve�ejným za�ízením, 
  
bude potrestán odn�tím svobody až na šest m�síc�. 
  
 (2) Pracovník provozovatele poštovních služeb nebo telekomunika�ní služby, který  
a) spáchá �in uvedený v odstavci 1, 
  
b) jinému úmysln� umožní spáchat takový �in, nebo 
  
c) pozm�ní nebo potla�í písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním 
za�ízením anebo zprávu podanou telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným zp�sobem, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti. 
  

§ 240 
  
 (1) Kdo v úmyslu zp�sobit jinému škodu nebo opat�it sob� nebo jinému neoprávn�ný 
prosp�ch  
a) prozradí tajemství, o n�mž se dozv�d�l z písemnosti, telegramu nebo telefonního hovoru, které 
nebyly ur�eny jemu, nebo 
  
b) takového tajemství využije, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Pracovník poštovní nebo telekomunika�ní služby, který  
a) spáchá �in uvedený v odstavci 1, nebo 
  
b) jinému úmysln� umožní spáchat takový �in, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti. 
  

ODDÍL DRUHÝ 
Trestné �iny proti lidské d�stojnosti 

 
§ 241 

Znásiln�ní 
  
 (1) Kdo násilím nebo pohr�žkou bezprost�edního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému 
obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému �inu zneužije bezbrannosti jiného, bude 
potrestán odn�tím svobody na dv� léta až osm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 na osob� mladší než osmnáct let. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in na osob� mladší než patnáct let. 
  
 (4) Odn�tím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 



  
Pohlavní zneužívání 

  
§ 242 

  
 (1) Kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo kdo takové osoby jiným 
zp�sobem pohlavn� zneužije, bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok až osm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený 
v odstavci 1 na osob� sv��ené jeho dozoru, zneužívaje její závislosti. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví. 
  
 (4) Odn�tím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
  

§ 243 
  
 Kdo zneužívaje závislosti osoby mladší než osmnáct let nebo osoby sv��ené jeho dozoru, 
p�im�je ji k mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její závislosti, jiným 
zp�sobem pohlavn� zneužije, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  

§ 244 
zrušen 

  
§ 245 

Soulož mezi p�íbuznými 
 
 Kdo vykoná soulož s p�íbuzným v pokolení p�ímém nebo se sourozencem, bude potrestán 
odn�tím svobody až na dv� léta. 
  

§ 246 
zrušen 

  
HLAVA DEVÁTÁ 

  
Trestné �iny proti majetku 

 
§ 247 

Krádež 
  
 (1) Kdo si p�isvojí cizí v�c tím, že se jí zmocní, a  
a) zp�sobí tak škodu nikoli nepatrnou, 
  
b) �in spáchá vloupáním, 
  
c) bezprost�edn� po �inu se pokusí uchovat si v�c násilím nebo pohr�žkou bezprost�edního násilí, 
  
d) �in spáchá na v�ci, kterou má jiný na sob� nebo p�i sob�, nebo 
  
e) byl za takový �in v posledních t�ech letech odsouzen nebo potrestán, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 



  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (4) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 248 
Zpronev�ra 

  
 (1) Kdo si p�isvojí cizí v�c, která mu byla sv��ena, a zp�sobí tak na cizím majetku škodu nikoli 
nepatrnou, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým 
trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým 
trestem bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvláš� uloženu povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in jako �len organizované skupiny, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (4) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 249 
Neoprávn�né užívání cizí v�ci 

 
 (1) Kdo se zmocní cizí v�ci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu jich 
p�echodn� užívat, nebo kdo na cizím majetku zp�sobí škodu nikoli malou tím, že neoprávn�n� 
takových v�cí, které mu byly sv��eny, p�echodn� užívá, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem nebo zákazem �innosti. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo zákazem �innosti bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  

§ 249a 
Neoprávn�ný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru 

 
 (1) Kdo protiprávn� obsadí nebo užívá d�m, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán 
odn�tím svobody až na dv� léta, nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo oprávn�né osob� v užívání domu, bytu nebo nebytového 
prostoru neoprávn�n� brání. 
  

§ 249b 
Neoprávn�né držení platební karty 

 
 Kdo si neoprávn�n� opat�í nep�enosnou platební kartu jiného, identifikovatelnou podle jména 
nebo �ísla, nebo p�edm�t zp�sobilý plnit její funkci, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta, 
nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  

§ 250 
Podvod 

  
 (1) Kdo ke škod� cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede n�koho v omyl, 
využije n��ího omylu nebo zaml�í podstatné skute�nosti, a zp�sobí tak na cizím majetku škodu nikoli 



nepatrnou, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým 
trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (4) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 250a 
Pojistný podvod 

 
 (1) Kdo p�i sjednávání pojistné smlouvy nebo p�i uplatn�ní nároku na pln�ní z takové smlouvy 
uvede nepravdivé nebo hrub� zkreslené údaje nebo podstatné údaje zaml�í, bude potrestán odn�tím 
svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo úmysln� vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný 
pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu nikoliv malou. 
  
 (4) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako �len organizované skupiny, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem na cizím majetku zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (5) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu. 
  

§ 250b 
Úv�rový podvod 

 
 (1) Kdo p�i sjednávání úv�rové smlouvy �i v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede 
nepravdivé nebo hrub� zkreslené údaje nebo podstatné údaje zaml�í, bude potrestán odn�tím 
svobody až na dv� léta nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo bez souhlasu v��itele nebo jiné oprávn�né osoby použije úv�r, 
subvenci nebo dotaci na jiný než ur�ený ú�el. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu nikoliv malou. 
  
 (4) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (5) Odn�tím svobody na p�t až dvanáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 250c 
Provozování nepoctivých her a sázek 

 



 (1) Kdo provozuje pen�žní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž pravidla nezaru�ují 
rovné možnosti výhry všem ú�astník�m, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo 
pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, získá-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 zna�ný prosp�ch. 
  

Podílnictví 
  

§ 251 
  
 (1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného p�evede anebo užívá  
a) v�c, která byla získána trestným �inem spáchaným jinou osobou, nebo 
  
b) to, co za takovou v�c bylo opat�eno, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, získá-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 zna�ný prosp�ch. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 prosp�ch velkého rozsahu. 

  
§ 251a 
zrušen 

  
§ 252 

  
 (1) Kdo ukryje anebo na sebe nebo jiného p�evede z nedbalosti v�c v�tší hodnoty, která byla 
získána trestným �inem spáchaným jinou osobou, bude potrestán odn�tím svobody až na šest m�síc� 
nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo jinému z nedbalosti umožní zast�ít p�vod nebo zjišt�ní p�vodu 
v�ci získané trestnou �inností. 
  
 (3) Odn�tím svobody až na dv� léta bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k v�cem pocházejícím z obchodu s omamnými 
nebo psychotropními látkami nebo z jiného zvláš� závažného trestného �inu, nebo 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  
 (4) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, získá-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 prosp�ch velkého rozsahu. 
  

§ 252a 
Legalizace výnos� z trestné �innosti 

 
 (1) Kdo zastírá p�vod nebo jinak usiluje, aby bylo podstatn� ztíženo nebo znemožn�no 
zjišt�ní p�vodu v�ci nebo jiného majetkového prosp�chu získaného trestnou �inností, s cílem vzbudit 
zdání, že taková v�c nebo prosp�ch byly nabyty v souladu se zákonem, nebo kdo jinému spáchání 
takového �inu umožní, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) získá-li takovým �inem zna�ný prosp�ch. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán,  



a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 ve vztahu k v�cem pocházejícím z obchodu s omamnými nebo 
psychotropními látkami nebo z jiného zvláš� závažného trestného �inu, 
  
b) získá-li �inem uvedeným v odstavci 1 prosp�ch velkého rozsahu, nebo 
  
c) zneužije-li ke spáchání takového �inu svého postavení v zam�stnání nebo funkce. 
  

§ 253 
Lichva 

  
 (1) Kdo zneužívaje n��í tísn�, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo n��ího rozrušení, 
dá sob� nebo jinému poskytnout nebo slíbit pln�ní, jehož hodnota je k hodnot� vzájemného pln�ní v 
hrubém nepom�ru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe 
p�evede, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán, získá-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 zna�ný prosp�ch. 
  

§ 254 
Zatajení v�ci 

 
 (1) Kdo si p�isvojí cizí v�c nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, 
omylem nebo jinak bez p�ivolení osoby oprávn�né, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok 
nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán, získá-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 zna�ný prosp�ch. 
  
Porušování povinnosti p�i správ� cizího majetku 
 

§ 255 
nadpis vypušt�n 

 
 (1) Kdo jinému zp�sobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo 
smluvn� p�evzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude potrestán odn�tím svobody 
až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvláš� uloženu povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 255a 
  
 (1) Kdo z v�domé nedbalosti [§ 5 písm. a)] jinému zp�sobí zna�nou škodu tím, že poruší 
podle zákona mu uloženou nebo smluvn� p�evzatou d�ležitou povinnost p�i opatrování nebo správ� 
cizího majetku, bude potrestán odn�tím svobody až na šest m�síc� nebo zákazem �innosti nebo 
pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i roky bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvláš� uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem škodu velkého rozsahu. 
  



§ 256 
Poškozování v��itele 

 
 (1) Kdo i jen �áste�n� zma�í uspokojení svého v��itele tím, že  
a) zni�í, poškodí, zatají, zcizí, u�iní neupot�ebitelnou nebo odstraní �ást svého majetku, 
  
b) p�edstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, 
  
c) sv�j majetek zdánliv� zmenšuje, nebo 
  
d) v �ízení p�ed soudem odmítne splnit zákonnou povinnost u�init prohlášení o svém majetku nebo o 
majetku právnické osoby, za kterou je oprávn�n jednat, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé 
nebo hrub� zkreslené údaje, 
 bude    potrestán   odn�tím    svobody   až    na   jeden    rok   nebo    pen�žitým 
 trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo i jen �áste�n� zma�í uspokojení v��itele jiné osoby tím, že  
a) zni�í, poškodí, zatají, zcizí nebo odstraní �ást majetku dlužníka, nebo 
  
b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku. 
  
 (3) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 zna�nou škodu. 
  
 (4) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 256a 
Zvýhod�ování v��itele 

 
 (1) Kdo jako dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky, zma�í, by� i jen �áste�n�, 
uspokojení svého v��itele tím, že zvýhodní jiného v��itele, bude potrestán odn�tím svobody až na 
jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 zna�nou škodu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 256b 
Pletichy p�i �ízení konkursním a vyrovnacím 

 
 (1) Kdo jako konkursní v��itel v souvislosti s hlasováním na sch�zi v��itel� nebo v souvislosti s 
hlasováním o nuceném vyrovnání nebo jako v��itel v souvislosti s hlasováním p�i vyrovnacím jednání 
p�ijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prosp�ch, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden 
rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo v��iteli v souvislosti s hlasováním na sch�zi v��itel� nebo v 
souvislosti s hlasováním o nuceném vyrovnání za souhlas s vyrovnáním poskytne, nabídne nebo slíbí 
majetkový nebo jiný prosp�ch. 
  
 (3) Odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem bude potrestán, kdo jako 
vyrovnací správce, správce konkursní podstaty nebo �len v��itelského výboru v konkursu p�ijme nebo 
si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škod� v��itel� majetkový nebo jiný prosp�ch, který mu nep�ísluší. 
  
 (4) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 zna�nou škodu. 
  



 (5) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 256c 
P�edlužení 

  
 (1) Kdo, by� i z v�domé nedbalosti [§ 5 písm. a)], si p�ivodí p�edlužení tím, že  
a) �iní vydání hrub� nep�im��ená svým majetkovým pom�r�m, 
  
b) spravuje sv�j majetek zp�sobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvn� 
p�evzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepom�ru, 
  
c) užívá poskytnutý úv�r v rozporu nebo hrubém nepom�ru s jeho ú�elem, 
  
d) poskytuje ze svého majetku p�j�ky nebo úv�ry jiným osobám, a� to je v hrubém nepom�ru k jeho 
majetkovým pom�r�m, nebo 
  
e) u�iní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho 
pravidelné podnikatelské �innosti nebo je v hrubém nepom�ru k jeho majetkovým pom�r�m, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo, by� i z v�domé nedbalosti [ § 5 písm. a)], a� ví, že je 
p�edlužen, p�ijme nový závazek nebo z�ídí zástavu. 
  
 (3) Odn�tím svobody až na t�i roky bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v 
odstavci 1 nebo 2 zna�nou škodu. 
  
 (4) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 257 
Poškozování cizí v�ci 

 
 (1) Kdo zni�í, poškodí nebo u�iní neupot�ebitelnou cizí v�c a zp�sobí tak na cizím majetku 
škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti nebo 
pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 na v�ci sv�dka, znalce nebo tlumo�níka pro výkon jejich 
povinnosti, 
  
b) spáchá-li takový �in na v�ci jiného pro jeho rasu, národnost, politické p�esv�d�ení, vyznání nebo 
proto, že je bez vyznání, 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu, nebo 
  
d) spáchá-li takový �in na v�ci, která požívá ochrany podle zvláštních p�edpis�. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 257a 
Poškození a zneužití záznamu na nosi�i informací 

 
 (1) Kdo získá p�ístup k nosi�i informací a v úmyslu zp�sobit jinému škodu nebo jinou újmu 
nebo získat sob� nebo jinému neoprávn�ný prosp�ch  
a) takových informací neoprávn�n� užije, 
  
b) informace zni�í, poškodí, zm�ní nebo u�iní neupot�ebitelnými, nebo 
  



c) u�iní zásah do technického nebo programového vybavení po�íta�e nebo jiného telekomunika�ního 
za�ízení, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti nebo pen�žitým trestem 
nebo propadnutím v�ci. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako �len organizované skupiny, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem zna�nou škodu nebo získá-li sob� nebo jinému zna�ný prosp�ch. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu nebo získá-li sob� nebo jinému prosp�ch velkého 
rozsahu. 
  

§ 257b 
  
 (1) Kdo poškodí cizí v�c tím, že ji post�íká, pomaluje �i popíše barvou nebo jinou látkou, bude 
potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 zna�nou škodu nebo spáchá-li takový �in op�tovn� 
nebo spáchá-li takový �in jako �len organizované skupiny nebo spáchá-li takový �in na v�ci, která 
požívá ochrany podle zvláštních p�edpis�. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  

§ 258 
Zneužívání vlastnictví 

 
 Kdo poškodí d�ležitý kulturní nebo jiný d�ležitý obecný zájem tím, že zni�í, poškodí, u�iní 
neupot�ebitelnou nebo zašantro�í vlastní v�c, která požívá ochrany podle zvláštních p�edpis�, bude 
potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem nebo propadnutím v�ci. 
  

HLAVA DESÁTÁ 
  

Trestné �iny proti lidskosti 
 

§ 259 
Genocidium 

  
 (1) Kdo v úmyslu zni�it úpln� nebo �áste�n� n�kterou národní, etnickou, rasovou nebo 
náboženskou skupinu  
a) uvede p�íslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají p�ivodit jejich úplné 
nebo �áste�né fyzické zni�ení, 
  
b) provede opat�ení sm��ující k tomu, aby se v takové skupin� bránilo rození d�tí, 
  
c) násiln� p�evádí d�ti z jedné takové skupiny do druhé, nebo 
  
d) zp�sobí p�íslušníkovi takové skupiny t�žkou újmu na zdraví nebo smrt, 
 bude potrestán odn�tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjime�ným trestem. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo se na �inu uvedeném v odstavci 1 ú�astní. 
  

§ 259a 
Mu�ení a jiné nelidské a kruté zacházení 

 



 (1) Kdo v souvislosti s výkonem pravomoci státního orgánu, orgánu územní samosprávy nebo 
soudu jinému mu�ením nebo jiným nelidským a krutým zacházením p�sobí t�lesné nebo duševní 
utrpení, bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 jako ve�ejný �initel, 
  
b) spáchá-li takový �in nejmén� se dv�ma osobami, nebo 
  
c) páchá-li takový �in po delší dobu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až deset let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným 
v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví. 
  
 (4) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
  
Podpora a propagace hnutí sm��ujících k potla�ení práv a svobod �lov�ka 
 

§ 260 
  
 (1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazateln� sm��uje k potla�ení práv a 
svobod �lov�ka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou �i t�ídní záš� nebo záš� v��i jiné 
skupin� osob, bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok až p�t let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až osm let bude pachatel potrestán, 
  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobn� ú�inným 
zp�sobem, 
  
b) spáchá-li takový �in jako �len organizované skupiny, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 261 
  
 Kdo ve�ejn� projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odn�tím svobody 
na šest m�síc� až t�i léta. 
  

§ 261a 
  

 Kdo ve�ejn� popírá, zpochyb�uje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo 
komunistické genocidium nebo jiné zlo�iny nacist� nebo komunist� proti lidskosti, bude potrestán 
odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  

§ 262 
Používání zakázaného bojového prost�edku a nedovolené vedení boje 

 
 (1) Kdo za války nebo za bojové situace  
a) na�ídí použití zakázaného bojového prost�edku nebo materiálu obdobné povahy anebo takového 
prost�edku nebo materiálu použije, nebo 
  
b) na�ídí vedení boje zakázaným zp�sobem nebo sám takto boj vede, 
 bude potrestán odn�tím svobody na dv� léta až osm let. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán velitel, který v rozporu s ustanoveními mezinárodního práva o 
prost�edcích a zp�sobech vedení války úmysln�  
a) poškodí vojenskou operací civilní obyvatelstvo nebo civilní osoby na život�, zdraví nebo majetku 
anebo vede proti nim útok z d�vodu represálií, 
  



b) vede útok proti nebrán�nému místu nebo demilitarizovanému pásmu, 
  
c) zni�í nebo poškodí p�ehradu, jadernou elektrárnu nebo podobné za�ízení obsahující nebezpe�né 
síly, nebo 
  
d) zni�í nebo poškodí objekt ur�ený pro humanitární ú�ely nebo mezinárodn� uznávanou kulturní 
nebo p�írodní památku. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán, 
zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 zvláš� závažný následek. 
  

§ 263 
Vále�ná krutost 

 
 (1) Kdo za války poruší p�edpisy mezinárodního práva tím, že nelidsky zachází s bezbranným 
civilním obyvatelstvem, ute�enci, ran�nými, s p�íslušníky ozbrojených sil, kte�í zbran� již složili, nebo s 
vále�nými zajatci, bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až deset let. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo za války poruší p�edpisy mezinárodního práva tím, že  
a) neprovede ú�inná opat�ení k ochran� osob, které takovou pomoc pot�ebují, zejména d�tí, žen a 
ran�ných, anebo takovým opat�ením brání, nebo 
  
b) zamezí nebo brání organizacím civilní obrany nep�ítele, neutrálního nebo jiného státu v pln�ní jejich 
humanitárních úkol�. 
  
 (3) Odn�tím svobody na osm až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 t�žkou újmu na zdraví nebo smrt. 
  

§ 263a 
Persekuce obyvatelstva 

 
 (1) Kdo za války uplat�uje apartheid nebo páchá jiné nelidské �iny vyplývající z rasové 
diskriminace nebo terorizuje bezbranné civilní obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jeho užití, bude 
potrestán odn�tím svobody na t�i léta až deset let. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo za války  
a) zni�í nebo vážn� naruší zdroj základních životních pot�eb civilního obyvatelstva v obsazeném 
území nebo dotykové zón� anebo svévoln� neposkytne obyvatelstvu pomoc nezbytnou pro p�ežití, 
  
b) bezd�vodn� oddaluje návrat civilního obyvatelstva nebo vále�ných zajatc�, 
  
c) bezd�vodn� p�esídluje civilní obyvatelstvo obsazeného území, 
  
d) osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní zem�, nebo 
  
e) svévoln� znemožní civilnímu obyvatelstvu nebo vále�ným zajatc�m, aby se o jejich provin�ní 
rozhodovalo v nestranném soudním �ízení. 
  
 (3) Odn�tím svobody na osm až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 t�žkou újmu na zdraví nebo smrt nebo jiný 
zvláš� závažný následek. 
  

§ 264 
Plen�ní v prostoru vále�ných operací 

 
 Kdo v prostoru vále�ných operací, na bojišti, v místech postižených vále�nými operacemi 
nebo na obsazeném území  
a) zmocní se, využívaje n��í tísn�, cizí v�ci, 
  
b) svévoln� cizí majetek ni�í nebo jej pod záminkou vále�né pot�eby odnímá, nebo 



  
c) okrádá padlé, 
 bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta až patnáct let nebo výjime�ným trestem. 
  

§ 265 
Zneužívání mezinárodn� uznávaných a státních znak� 

 
 (1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu nebo za války zneužije ozna�ení 
�erveného k�íže nebo jiných rozlišovacích znak� nebo barev uznávaných mezinárodním právem pro 
ozna�ení zdravotnických institucí nebo dopravních prost�edk� zdravotnické pomoci nebo evakuace, 
bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Stejn� bude potrestán, kdo za války zneužije znaku Organizace spojených národ� anebo 
vlajky nebo státního nebo vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje neutrálního nebo jiného státu, 
který není stranou v konfliktu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na t�i léta až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 jako prost�edkem vále�né prorady zvláš� 
závažný následek. 
  

HLAVA JEDENÁCTÁ 
  

Trestné �iny proti brannosti 
 

ODDÍL PRVNÍ 
Trestné �iny proti brannosti 

 
§ 266 

Ma�ení zp�sobilosti k služb� 
 
 (1) Kdo sebe nebo jiného u�iní trvale nebo do�asn� nezp�sobilým nebo mén� zp�sobilým k 
pln�ní branné povinnosti nebo jiných úkol� pro obranu vlasti, bude potrestán odn�tím svobody na šest 
m�síc� až p�t let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 267 
Nepln�ní odvodní povinnosti 

 
 (1) Kdo se nedostaví k odvodu, k p�ezkoušení nebo k nemocni�nímu nebo výb�rovému 
vyšet�ení v úmyslu svou odvodní povinnost nesplnit nebo její spln�ní oddálit, bude potrestán odn�tím 
svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in 
uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 268 
Obcházení branné povinnosti 

 
 (1) Kdo se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v pln�ní branné povinnosti, bude potrestán 
odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Kdo se dopustí pletich v úmyslu  
a) sám se zcela nebo z�ásti vyhnout pln�ní branné povinnosti, nebo 
  
b) jiného zcela nebo z�ásti vymknout z pln�ní branné povinnosti, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až dv� léta. 
  



 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

Nenastoupení služby v ozbrojených silách 
 

§ 269 
  
 (1) Kdo na základ� �ádn� mu doru�eného povolávacího rozkazu nenastoupí službu v 
ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lh�ty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, a� mu v 
tom nebránila žádná zákonem p�edpokládaná p�ekážka, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i 
léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 270 
  
 (1) Kdo na základ� �ádn� mu doru�eného povolávacího rozkazu z nedbalosti nenastoupí 
službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lh�ty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, 
a� mu v tom nebránila žádná zákonem p�edpokládaná p�ekážka, bude potrestán odn�tím svobody až 
na jeden rok. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na t�i léta bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 
za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 270a 
  
 Opakovaný trestní postih za trestný �in podle § 269 a za trestný �in podle § 270 je vylou�en. 
  

§ 271 
  
 Kdo po vyhlášení mobilizace, by� i z nedbalosti,  
a) neprodlen� se nedostaví z ciziny k nastoupení vojenské �inné služby, nebo 
  
b) neuposlechne výzvy vydané podle ustanovení branného zákona ke vstupu do vojenské služby 
spojeneckého státu, 
 bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok až p�t let. 
  

§ 272 
Porušování osobních a v�cných povinností 

 
 (1) Kdo nesplní, by� i z nedbalosti, osobní nebo v�cnou povinnost pro obranu vlasti,  
 kdo se úmysln� vyhýbá pln�ní takové povinnosti, nebo 
  
 kdo pln�ní takové povinnosti jinou osobou, by� i z nedbalosti, ma�í nebo zt�žuje, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán, ohrozí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 zna�nou m�rou zájmy obrany vlasti. 
  

ODDÍL DRUHÝ 
zrušen 

  
nadpis vypušt�n 

  
§ 272a 
zrušen 

  
§ 272b 
zrušen 



  
nadpis vypušt�n 

  
§ 272c 
zrušen 

  
nadpis vypušt�n 

  
§ 272d 
zrušen 

  
§ 272e 
zrušen 

  
HLAVA DVANÁCTÁ 

  
Trestné �iny vojenské 

 
ODDÍL PRVNÍ 

Trestné �iny proti vojenské pod�ízenosti a vojenské cti 
 

Neuposlechnutí rozkazu 
  

§ 273 
  
 (1) Kdo odep�e provést nebo úmysln� neprovede rozkaz, bude potrestán odn�tím svobody až 
na t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až sedm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 se skupinou voják�, 
  
b) spáchá-li takový �in se zbraní, 
  
c) spáchá-li takový �in za okolností, že by tím mohl zma�it nebo podstatn� ztížit spln�ní d�ležitého 
služebního úkolu, 
  
d) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo 
  
e) zp�sobí-li takovým �inem ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu nebo za bojové 
situace. 
  

§ 274 
  

 (1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zma�í nebo podstatn� ztíží spln�ní d�ležitého 
služebního úkolu, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 t�žkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem vážné ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo jiný zvláš� závažný 
následek. 
  
 (3) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu nebo za bojové situace. 
  

§ 275 
Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti 



 
 (1) Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenské povinnosti, nebo jej donutí k porušení 
vojenské povinnosti, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na dv� léta až sedm let bude pachatel potrestán  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 se skupinou osob, 
  
b) spáchá-li takový �in se zbraní, 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví nebo jiný zvláš� závažný následek, nebo 
  
d) spáchá-li takový �in za bojové situace. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 
  
b) spáchá-li �in uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo c) za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného 
stavu nebo za bojové situace. 
  
Urážka mezi vojáky 
 

§ 276 
  
 Kdo urazí  
a) nad�ízeného nebo vyššího, 
  
b) pod�ízeného nebo nižšího, nebo 
  
c) vojáka stejné hodnosti, a to v dob�, kdy sám nebo uražený vykonává službu, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  

§ 277 
  
 (1) Kdo násilím nebo pohr�žkou bezprost�edního násilí urazí  
a) nad�ízeného nebo vyššího, nebo 
  
b) pod�ízeného nebo nižšího, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 v dob�, kdy sám nebo uražený vykonává službu, 
  
b) spáchá-li takový �in proti vojenské stráži, 
  
c) spáchá-li takový �in se zbraní nebo nejmén� se dv�ma osobami, nebo 
  
d) zp�sobí-li takovým �inem ublížení na zdraví. 
  

§ 278 
  
 (1) Kdo násilím nebo pohr�žkou bezprost�edního násilí urazí vojáka stejné hodnosti v dob�, 
kdy sám nebo uražený vykonává službu, bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let bude pachatel potrestán  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 proti vojenské stráži, 
  
b) spáchá-li takový �in se zbraní nebo nejmén� se dv�ma osobami, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem ublížení na zdraví. 
  



§ 279 
Násilí v��i nad�ízenému 

 
 (1) Kdo užije násilí v��i nad�ízenému  
a) v úmyslu p�sobit na výkon jeho vojenských povinností, nebo 
  
b) pro výkon jeho vojenských povinností, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) pokusí-li se �inem uvedeným v odstavci 1 zp�sobit t�žkou újmu na zdraví, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in se zbraní nebo nejmén� se dv�ma osobami. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán,  
a) zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 
  
b) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu nebo za bojové situace. 
  

Porušování práv a chrán�ných zájm� voják� 
 

§ 279a 
  
 (1) Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo 
svévoln� zt�žuje výkon jeho služby, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohr�žkou násilí nebo pohr�žkou jiné t�žké újmy, 
  
b) spáchá-li takový �in nejmén� se dv�ma osobami, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem ublížení na zdraví. 
  
 (3) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 zvláš� surovým zp�sobem nebo se zbraní, 
  
b) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví nebo jiný zvláš� závažný následek, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu nebo za bojové situace. 
  
 (4) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
  
§ 279b 
  
 (1) Kdo pod�ízeného nebo nižšího nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo 
svévoln� zt�žuje výkon jeho služby, bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohr�žkou násilí nebo pohr�žkou jiné t�žké újmy, 
  
b) spáchá-li takový �in nejmén� se dv�ma osobami, nebo 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem ublížení na zdraví. 
  
 (3) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 zvláš� surovým zp�sobem nebo se zbraní, 



  
b) zp�sobí-li takovým �inem t�žkou újmu na zdraví nebo jiný zvláš� závažný následek, nebo 
  
c) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu nebo za bojové situace. 
  
 (4) Odn�tím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
  

ODDÍL DRUHÝ 
Trestné �iny proti povinnosti konat vojenskou službu 

 
Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby 

 
§ 280 

  
 (1) Kdo se v úmyslu vyhnout se pln�ní služebního úkonu poškodí na zdraví, p�edstírá nemoc, 
pad�lá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku, bude potrestán odn�tím svobody 
až na jeden rok. 
  
 (2) Kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu vojenské služby nebo pln�ní vojenských povinností 
poškodí na zdraví, p�edstírá nemoc, pad�lá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného 
úskoku, nebo kdo odpírá konat vojenskou službu nebo pln�ní vojenských povinností, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li �in uvedený v odstavci 2 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu nebo za bojové 
situace. 
  

§ 281 
  
 Kdo se za bojové situace u�iní z nedbalosti nezp�sobilým vykonávat službu tím, že zneužije 
návykovou látku, bude potrestán odn�tím svobody na jeden rok až p�t let. 
  

§ 282 
Zb�hnutí 

  
 (1) Kdo se svémocn� vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské služb�, bude potrestán odn�tím 
svobody na šest m�síc� až p�t let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na t�i léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 se zbraní. 
  
 (3) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  

§ 283 
Zrušen. 

  
§ 284 

Svémocné odlou�ení 
 
 (1) Kdo se svémocn� vzdaluje po dobu delší než 24 hodiny, bude potrestán odn�tím svobody 
až na šest m�síc�. 
  
 (2) Kdo se svémocn� vzdaluje soustavn� nebo po dobu delší než šest dn�, nebo kdo 
se svémocn� vzdaluje po dobu delší než dva dny v dob� pln�ní zvláš� d�ležitých úkol� nebo zvláš� 
d�ležitých cvi�ení, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  



 (3) Kdo se svémocn� vzdaluje po dobu delší než �trnáct dn�, nebo kdo se svémocn� 
vzdaluje po dobu delší než šest dn� v dob� pln�ní zvláš� d�ležitých úkol� nebo zvláš� d�ležitých 
cvi�ení, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až p�t let. 
  

ODDÍL T�ETÍ 
Trestné �iny proti povinnostem strážní a dozor�í služby 

 
§ 285 

Porušování povinností strážní služby 
 
 (1) Kdo ve strážní nebo jiné obdobné služb� poruší, by� i z nedbalosti, p�edpisy nebo pravidla 
této služby nebo zvláštní na�ízení podle nich vydaná, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden 
rok. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 p�i výkonu strážní služby, která má zvláš� d�ležitý státní nebo 
vojenský význam, 
  
b) spáchá-li takový �in zvláš� hrubým porušením své povinnosti, 
  
c) zp�sobí-li takovým �inem škodlivý následek, k jehož odvrácení výkon strážní nebo jiné obdobné 
služby m�l sm��ovat, nebo 
  
d) spáchá-li takový �in za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, jestliže úmysln� spáchá �in uvedený v odstavci 1 za bojové situace a je zde n�která z 
okolností uvedených v odstavci 2 písm. a) a c). 
  

§ 286 
Porušování povinností dozor�í služby 

 
 (1) Kdo v dozor�í nebo jiné služb� závažným zp�sobem, by� i z nedbalosti, poruší p�edpisy 
nebo pravidla této služby, bude potrestán odn�tím svobody až na šest m�síc�. 
  
 (2) Odn�tím svobody až na dv� léta bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem uvedeným v 
odstavci 1 zvláš� závažný následek, jemuž byl povinen zabránit. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, spáchá-li �in uvedený v 
odstavci 1 za bojové situace. 
  

§ 287 
Porušování povinností služby p�i obran� vzdušného prostoru 

 
 (1) Kdo poruší, by� i z nedbalosti, pravidla služby na radiotechnických hláskách, v 
hotovostních jednotkách nebo jiných za�ízeních ur�ených k zajišt�ní bezpe�nosti vzdušného prostoru, 
bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok. 
  
 (2) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán, zp�sobí-li �inem 
uvedeným v odstavci 1 zvláš� závažný následek. 
  
 (3) Odn�tím svobody na deset až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel 
potrestán, jestliže �in uvedený v odstavci 1 spáchá za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu a 
zp�sobí jím zvláš� závažný následek. 
  

ODDÍL �TVRTÝ 
Trestné �iny ohrožující bojeschopnost 

 
§ 288 



Ohrožování morálního stavu jednotky 
 
 (1) Kdo popuzuje vojáky proti vojenské služb� nebo proti nad�ízenému,  
 kdo ší�í malomyslnost, nebo 
  
 kdo jinak soustavn� rozvrací káze�, 
 bude potrestán odn�tím svobody na šest m�síc� až t�i léta. 
  
 (2) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu nebo za bojové 
situace. 
  

§ 288a 
Porušování služebních povinností 

 
 (1) Kdo ke škod� sou�ásti ozbrojených sil nebo bezpe�nostního sboru nepln�ním uložených 
služebních povinností, by� i z nedbalosti, podstatn� sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo jiných 
v�cných prost�edk�, bude potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo pen�žitým trestem. 
  
 (2) Kdo bez oprávn�ní užije v�cného prost�edku v�tší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k 
ú�elu, pro který není ur�en, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo kdo zneužije nebo umožní 
zneužití pod�ízených k mimoslužebním úkon�m, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta nebo pen�žitým trestem. 
  
 (3) Odn�tím svobody na jeden rok až p�t let bude pachatel potrestán,  
a) opat�í-li �inem uvedeným v odstavci 2 sob� nebo jinému zna�ný prosp�ch, nebo 
  
b) zp�sobí-li úmysln� spáchaným �inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 snížení bojeschopnosti, 
zna�nou škodu nebo jiný zvláš� závažný následek. 
  
 (4) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li úmysln� �in uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za vále�ného stavu 
nebo za bojové situace. 
  

§ 289 
Zbab�lost p�ed nep�ítelem 

 
 Kdo se za bojové situace ze zbab�losti nebo malomyslnosti vzdá do zajetí, bude potrestán 
odn�tím svobody na deset až patnáct let nebo výjime�ným trestem. 
  

§ 290 
Nespln�ní bojového úkolu 

 
 (1) Kdo se bez dovolení vzdálí za bojové situace, bude potrestán odn�tím svobody na t�i léta 
až patnáct let nebo výjime�ným trestem. 
  
 (2) Kdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo odep�e použít zbran�, 
bude potrestán odn�tím svobody na deset let nebo výjime�ným trestem. 
  

§ 291 
Opušt�ní bojových prost�edk� 

 
 (1) Kdo za bojové situace odhodí, opustí nebo u�iní neupot�ebitelnou zbra� nebo jiný vále�ný 
materiál, bude potrestán odn�tím svobody na dv� léta až sedm let. 
  
 (2) Odn�tím svobody na p�t až patnáct let nebo výjime�ným trestem bude pachatel potrestán, 
zp�sobí-li �inem uvedeným v odstavci 1 zvláš� závažný následek. 
  

§ 292 
Vydání bojových prost�edk� nep�íteli 



 
 Velitel, který, aniž to bylo vyvoláno bojovou situací, nep�íteli vydá, by� i z nedbalosti, vojenské 
síly nebo ponechá mu opevn�ní, bojovou techniku nebo jiné bojové prost�edky, bude potrestán, 
nejednal-li v úmyslu podporovat nep�ítele, odn�tím svobody na t�i léta až patnáct let nebo výjime�ným 
trestem. 
  

§ 293 
Ublížení parlamentá�i 

 
 Kdo urazí parlamentá�e nebo �lena jeho pr�vodu, nebo kdo takovou osobu neprávem zadrží, 
 bude potrestán odn�tím svobody až na dv� léta. 
  

ODDÍL PÁTÝ 
Spole�ná ustanovení 

 
§ 294 

Zvláštní ustanovení o trestní odpov�dnosti 
 
 �in, který vykazuje znaky trestného �inu nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 
270 nebo znaky n�kterého trestného �inu uvedeného v této hlav�, na n�jž zákon stanoví trest odn�tí 
svobody, jehož horní hranice nep�evyšuje t�i léta, není trestným �inem, jestliže stupe� jeho 
nebezpe�nosti pro spole�nost je malý. 
  

§ 295 
Svémocné vzdálení 

 
 Svémocn� se vzdaluje, kdo  
a) se vzdálil bez dovolení od svého útvaru nebo z místa služebního p�id�lení, 
  
b) se nep�ihlásil u svého útvaru nebo v míst� služebního p�id�lení, a� tam byl odeslán nebo a� 
uplynula doba jeho od�vodn�né nep�ítomnosti, zejména p�i ustanovení, p�eložení, služební cest� 
nebo dovolené, 
  
c) byl odlou�en za bojových akcí od svého útvaru a nep�ipojil se po zániku p�í�iny odlou�ení k svému 
nebo jinému vojenskému útvaru, nebo 
  
d) se nep�ihlásil u n�kterého vojenského útvaru po návratu nebo po osvobození z nep�átelského 
zajetí. 
  

�ÁST T�ETÍ 
  

P�echodná a záv�re�ná ustanovení 
 

§ 296 
  
 (1) Trest pravomocn� uložený p�ed ú�inností tohoto zákona za �in, který není trestným �inem 
podle tohoto zákona, se nevykoná; ustanovení tohoto zákona o souhrnném trestu se v takovém 
p�ípad� neužije. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na �iny trestné podle dekretu prezidenta republiky �. 
16/1945 Sb. , o potrestání nacistických zlo�inc�, zrádc� a jejich pomaha�� a o mimo�ádných lidových 
soudech, a podle na�ízení Slovenské národní rady �. 33/1945 Sb. SNR , o potrestání fašistických 
zlo�inc�, okupant�, zrádc� a kolaborant� a o z�ízení lidového soudnictví, ve zn�ní p�edpis� je 
m�nících a dopl�ujících. 
  

§ 297 
  
 (1) Jestliže ke dni ú�innosti tohoto zákona nevykonaný trest odn�tí svobody nebo jeho zbytek, 
pop�ípad� sou�et takových trest� postupn� uložených nebo jejich zbytek �iní více než patnáct let, 



soud tento trest, pop�ípad� postupn� uložené tresty zkrátí pom�rn� tak, aby nevykonaný trest odn�tí 
svobody nebo jeho zbytek �inil ke dni ú�innosti tohoto zákona patnáct let. 
  
 (2) Jestliže ke dni ú�innosti tohoto zákona �iní nevykonaný trest zákazu �innosti nebo jeho 
zbytek více než p�t let, zkrátí soud tento trest nebo jeho zbytek tak, aby ke dni ú�innosti tohoto 
zákona �inil p�t let. 
  
 (3) Byl-li p�ed ú�inností tohoto zákona pravomocn� uložen trest  
a) ztráty �estných práv ob�anských nebo jiný obdobný trest podle zákona d�íve ú�inného, kon�í ztráta 
práva volebního a práva zastávat funkci soudce a soudce z lidu dnem ú�innosti tohoto zákona, 
  
b) vylou�ení z vojska, považuje se za neuložený, 
  
c) pen�žitý, nevykoná se v p�ípad� jeho nedobytnosti náhradní trest odn�tí svobody nebo jeho zbytek, 
  
d) zákazu pobytu, po ú�innosti tohoto zákona se nevykoná, pop�ípad� jeho výkon dnem ú�innosti 
tohoto zákona kon�í, 
  
e) uve�ejn�ní rozsudku, po ú�innosti tohoto zákona se nevykoná. 
  

§ 298 
  
 Ustanovení tohoto zákona o podmín�ném propušt�ní a podmín�ném upušt�ní od výkonu 
zbytku trestu zákazu �innosti se užije s výjimkou ustanovení § 62 i na tresty uložené p�ed ú�inností 
tohoto zákona. 
  

§ 299 
  
 Horní hranice druhé sazby trestu odn�tí svobody stanovené v § 1 odst. 2 zákona �. 165/1950 
Sb. , na ochranu míru, se snižuje na patnáct let. 
  

§ 300 
  
 Zrušují se: 
  
 1. trestní zákon �. 86/1950 Sb. , 
 
 2. zákon �. 63/1956 Sb. , kterým se m�ní a dopl�uje trestní zákon �. 86/1950 Sb. , 
 
 3. ustanovení § 4 až 6 zákona �. 68/1957 Sb. , o um�lém p�erušení t�hotenství. 
 

§ 301 
  
 Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 1962. 
 
____________________ 
  
1) Zákon �. 289/1995 Sb. , o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon).  
Zákon �. 23/1962 Sb. , o myslivosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
Zákon �. 114/1992 Sb. , o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
Zákon �. 102/1963 Sb. , o rybá�ství, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
Zákon �. 130/1974 Sb. , o státní správ� ve vodním hospodá�ství, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
1a) Zákon �. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exeku�ní �innosti (exeku�ní �ád) a o zm�n� 
dalších zákon�. 
  
2) Zákon �. 547/1990 Sb. , o nakládání s n�kterými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole. 



  
2a) § 81 zákona �. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o zm�nách n�kterých 
zákon� (zákon o silni�ním provozu), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 


