Příloha k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního
zákoníku
Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
ČÁST PRVNÍ - změna zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
§8
(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a
nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v
trestním řízení při plnění jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat
státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin.
(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo v řízení před soudem též k posouzení
poměrů obviněného anebo pro výkon rozhodnutí, může státní zástupce a po podání obžaloby
nebo návrhu na potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem
bankovního tajemství, a údaje z evidence cenných papírů. V řízení o trestném činu podle
§ 178 trestního zákona 178 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat
individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. Podmínky, za nichž
může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje získané při správě daní, stanoví zvláštní
zákon. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení,
v jehož rámci byly vyžádány.
(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 může státní zástupce a po podání obžaloby nebo
návrhu na potrestání předseda senátu nařídit sledování bankovního účtu nebo účtu u Střediska
cenných papírů, a to nejvýše po dobu šesti měsíců. Trvá-li účel, pro který bylo sledování účtu
nařízeno, i po této době, lze toto sledování prodloužit na základě příkazu orgánu, před kterým
je řízení v té době vedeno, o dalších šest měsíců, a to i opakovaně. Údaje získané podle tohoto
ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly získány.
(4) Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na povinnost
zachovávat tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem nebo státem
uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti; to neplatí,
a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila nebezpečí trestního stíhání
pro neoznámení nebo nepřekažení trestného činu, nebo
b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném činu, kde dožádaná
osoba je současně oznamovatelem trestného činu.
Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona nepovažuje taková
povinnost, jejíž rozsah není vymezen zákonem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného na
základě zákona.
(5) Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení
sdělovat informace, které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje
povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím
souhlasu soudce. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona o

advokacii.
(6) Ustanovením odstavců 1 a 5 není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost
uložená na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
§ 17
S

(1) Krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně zákon
stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze
uložit výjimečný trest. O trestných činech
S

a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství, ohrožení
utajované informace, genocidia a trestném činu podle § 1 zákona č. 165/1950 Sb., na
ochranu míru,
b) spáchaných prostřednictvím směnek, šeků a jiných cenných papírů, derivátů a jiných
hodnot obchodovatelných na kapitálovém trhu, nebo jejich padělků a napodobenin, pokud
jejich zákonným znakem je způsobení značné škody nebo získání značného prospěchu, a
c) porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi podle § 124a až
124c , porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem podle § 124d
až 124f , porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 , zneužívání
informací v obchodním styku podle § 128 , nekalé soutěže podle § 149 trestního zákona ,
S

S

S

koná v prvním stupni řízení krajský soud i tehdy, je-li dolní hranice trestu odnětí svobody
nižší.
S

(2) Krajský soud koná v prvním stupni řízení též o dílčích útocích pokračujícího
trestného činu, jestliže postupem podle § 37a trestního zákona přichází v tomto řízení v úvahu
rozhodnutí o vině některým z trestných činů uvedených v odstavci 1.
S

§ 17
(1) Krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně
zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo
pokud za ně lze uložit výjimečný trest. O trestných činech
a) neoprávněného odebrání tkání a orgánů, nedovoleného nakládání s tkáněmi a
orgány, odběru tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu,
nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem, obchodování
s lidmi,
b) spáchaných prostřednictvím investičních nástrojů, které jsou přijaty k
obchodování na regulovaném trhu nebo o jejichž přijetí k obchodování na
regulovaném trhu bylo požádáno, nebo jejich padělků a napodobenin, pokud
jejich zákonným znakem je způsobení značné škody nebo získání značného
prospěchu,
c) porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, manipulace s kurzem
investičních nástrojů, zneužití informace a postavení v obchodním styku,
poškození finančních zájmů Evropských společenství, porušení předpisů o
kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, porušení povinností při vývozu
zboží a technologií dvojího užití, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně
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vývozu zboží a technologií dvojího užití, provedení zahraničního obchodu
s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti
v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským
materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu
s vojenským materiálem, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových
prostředků, a
d) sabotáže, zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace, vyzvědačství,
ohrožení utajované informace, spolupráce s nepřítelem, styků ohrožujících mír,
použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, plenění
v prostoru válečných operací,
koná v prvním stupni řízení krajský soud i tehdy, je-li dolní hranice trestu odnětí
svobody nižší.
(2) Krajský soud koná v prvním stupni řízení též o dílčích útocích pokračujícího
trestného činu, jestliže postupem podle § 45 trestního zákoníku přichází v tomto
řízení v úvahu rozhodnutí o vině některého z trestných činů uvedených v odstavci 1.

Nutná obhajoba
§ 36
(1) Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení,
a) je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování v zdravotnickém
ústavu (§ 116 odst. 2),
b) je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům
omezena, nebo
c) jde-li o řízení proti uprchlému.
(2) Obviněný musí mít obhájce také tehdy, považuje-li to soud a v přípravném řízení
státní zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám
obviněného mají pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.
(3) Koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody,
jehož horní hranice převyšuje pět let, musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení.
(4) Obviněný musí mít obhájce též
S

a) v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému,
b) má-li se vyjádřit k tomu, zda se vzdává práva na uplatnění zásady speciality v řízení po
vydání z cizího státu (§ 389 odst. 2, § 406 odst. 3),
c) v řízení o vydání do cizího státu (§ 394 odst. 3),
d) v řízení o dalším předání do jiného členského státu Evropské unie [§ 421 odst. 2 písm. a)],
e) v řízení o uznání cizozemského rozhodnutí (§ 452 odst. 2), nebo
f) v řízení, v němž se rozhoduje o uložení ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení
protialkoholního.
S

S

S

S

S

S

(4) Obviněný musí mít obhájce též
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému,
v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o
uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení
protialkoholního,
má-li se vyjádřit k tomu, zda se vzdává práva na uplatnění zásady speciality v
řízení po vydání z cizího státu (§ 389 odst. 2, § 406 odst. 3),
v řízení o vydání do cizího státu (§ 394 odst. 3),
v řízení o dalším předání do jiného členského státu Evropské unie [§ 421 odst. 2
písm. a)], nebo
v řízení o uznání cizozemského rozhodnutí (§ 452 odst. 2).
§ 44a

(1) Shledá-li orgán činný v trestním řízení, že poškozenému nebo svědkovi hrozí
nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě, poučí
poškozeného nebo svědka o možnosti žádat informace o tom, že
a) obviněný byl propuštěn z vazby nebo z ní uprchl, nebo
b) odsouzený byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody nebo z něj uprchl.
c) odsouzený byl propuštěn z výkonu ochranného léčení nebo z jeho výkonu uprchl,
nebo
d) odsouzený byl propuštěn z výkonu zabezpečovací detence nebo z jejího výkonu
uprchl.
S

S

(2) Poškozený nebo svědek může žádost podle odstavce 1 podat u soudu a v
přípravném řízení u státního zástupce. Pokud je odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody,
podává se žádost podle odstavce 1 soudu, který rozhodoval v prvním stupni.
§ 62
Obecné ustanovení
(1) Nebyla-li písemnost doručena při úkonu trestního řízení, doručuje ji orgán činný v
trestním řízení sám nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen "pošta") a v
případě, že by takové doručení nebylo úspěšné, i prostřednictvím orgánu obce nebo
příslušného policejního orgánu. Doručují-li písemnost soud nebo státní zastupitelství samy,
činí tak svými doručovateli nebo orgány justiční stráže. Nelze-li takto písemnost doručit,
doručí se prostřednictvím příslušného policejního orgánu. V případech stanovených
zvláštními předpisy doručuje orgán činný v trestním řízení prostřednictvím Ministerstva
spravedlnosti nebo jiného stanoveného orgánu.
S

S

(2) Má-li obviněný obhájce a poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce, doručuje
se písemnost pouze obhájci nebo zmocněnci, pokud zákon nestanoví jinak. Má-li však
obviněný, poškozený nebo zúčastněná osoba něco osobně vykonat, doručuje se písemnost i
jim.
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§ 71
(1) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyřizovat vazební věci přednostně s
největším urychlením.
(2) Vazba může trvat v přípravném řízení a v řízení před soudem jen nezbytně nutnou
dobu. Vazba z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) může trvat nejdéle tři měsíce; pokud bylo
zjištěno, že obviněný již působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování
skutečností závažných pro trestní stíhání, rozhodne v přípravném řízení o ponechání
obviněného ve vazbě na návrh státního zástupce soudce a po podání obžaloby soud. Nebyl-li
obviněný, který není ve vazbě současně i z jiného důvodu, propuštěn na svobodu před
uplynutím této lhůty, musí být z vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) propuštěn
nejpozději den následující po uplynutí uvedené lhůty.
(3) Jestliže doba trvání vazby v přípravném řízení dosáhne tří měsíců, je státní
zástupce povinen do pěti pracovních dnů po uplynutí této doby rozhodnout, zda se obviněný
ponechává i nadále ve vazbě, nebo zda se z vazby propouští na svobodu.
(4) Rozhodne-li státní zástupce, že obviněný se ponechává ve vazbě, je povinen
nejpozději do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí znovu rozhodnout o tom, zda se
obviněný ponechává i nadále ve vazbě, nebo zda se obviněný propouští z vazby na svobodu.
Ponechat obviněného ve vazbě lze, jen pokud nebylo možné pro obtížnost věci nebo z jiných
závažných důvodů trestní stíhání v této lhůtě skončit a propuštěním obviněného na svobodu
hrozí, že bude zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání.
(5) Soud je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy u něj byla podána obžaloba
nebo kdy mu byl doručen spis na základě rozhodnutí o postoupení nebo přikázání věci
obviněného, který je ve vazbě, rozhodnout, zda se obviněný ve vazbě ponechává, nebo zda se
obviněný propouští z vazby na svobodu.
(6) Ponechá-li soud obviněného ve vazbě, nebo rozhodne-li soud o vzetí obviněného
do vazby až po podání obžaloby, je povinen postupovat obdobně, jako je uvedeno v odstavci
4.
(7) Jestliže doba trvání vazby stanovená podle odstavce 5 nebo 6 skončí v průběhu
řízení o opravném prostředku před nadřízeným soudem, je k rozhodnutí o ponechání
obviněného ve vazbě nebo o jeho propuštění na svobodu příslušný tento nadřízený soud.
(8) Celková doba vazby v trestním řízení nesmí přesáhnout
a) jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro trestný čin, o kterém je příslušný konat řízení
samosoudce,
b) dva roky, je-li vedeno trestní stíhání pro trestný čin, o kterém je příslušný v prvním stupni
konat řízení senát okresního nebo krajského soudu, nejde-li o trestný čin uvedený v
písmenech c) a d),
c) tři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin zločin, nejde-li
o trestný čin uvedený v písmenu d),
d) čtyři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro trestný čin zločin, za který lze podle zvláštní
části trestního zákona uložit výjimečný trest.
S

S

S
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S

S

S

(9) Z doby uvedené v odstavci 8 jedna třetina připadá na přípravné řízení a dvě třetiny
na řízení před soudem. Po uplynutí této doby je třeba obviněného ihned propustit na svobodu.
Je-li obviněný stíhán pro dva nebo více trestných činů, je pro určení této doby rozhodující čin
nejpřísněji trestný. Jestliže v průběhu řízení vyjde najevo, že skutek, pro který bylo zahájeno
trestní stíhání, je jiným trestným činem, a délka vykonané vazby již přesáhla dobu určenou
podle předchozí věty, obviněný musí být z vazby propuštěn na svobodu nejpozději do patnácti
dnů ode dne, kdy došlo k upozornění na změnu právní kvalifikace skutku, i když některý
vazební důvod trvá.
(10) Lhůta trvání vazby se počítá ode dne, kdy došlo k zatčení nebo zadržení
obviněného, anebo nepředcházelo-li zatčení nebo zadržení, ode dne, kdy došlo na základě
rozhodnutí o vazbě k omezení osobní svobody obviněného. Při vrácení věci státnímu zástupci
k došetření pokračuje běh lhůty uvedené v odstavci 3 ode dne, kdy byl spis doručen státnímu
zástupci.
(11) Délka trvání vazby, o níž bylo rozhodnuto podle § 265o odst. 2, § 275 odst. 3, §
287 nebo § 314k odst. 1, se posuzuje samostatně a nezávisle na vazbě v původním řízení.
§ 71a
Pokud byl soudem vyhlášen odsuzující rozsudek, kterým byl obviněný odsouzen k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody za zvlášť závažný úmyslný trestný čin zločin, neplatí
lhůty pro trvání vazby podle § 71 odst. 8 a 9 až do nařízení výkonu uloženého trestu odnětí
svobody.
S

S

§ 73a
Peněžitá záruka
(1) Je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. a) nebo c), může orgán rozhodující o
vazbě ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit na svobodu též tehdy, jestliže
přijme složenou peněžitou záruku, jejíž výši určil. Je-li však obviněný stíhán pro trestný čin
teroru ( § 93 a 93a ), obecného ohrožení podle § 179 odst. 2 , 3 , nedovolené výroby a držení
omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 3 , 4 , vraždy ( § 219 ), ublížení na
zdraví ( § 222 ), loupeže podle § 234 odst. 3 , znásilnění podle § 241 odst. 2 až 4 a pohlavního
zneužívání podle § 242 odst. 3 , 4 trestního zákona a je-li dán důvod vazby uvedený v § 67
písm. c), nelze peněžitou záruku přijmout. Se souhlasem obviněného může peněžitou záruku
složit i jiná osoba, musí však být před jejím přijetím seznámena s podstatou obvinění a se
skutečnostmi, v nichž je shledáván důvod vazby.
S

(1) Je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. a) nebo c), může orgán
rozhodující o vazbě ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit na svobodu též
tehdy, jestliže přijme složenou peněžitou záruku, jejíž výši určil. Je-li však obviněný
stíhán pro trestný čin vraždy (§ 138 trestního zákoníku), těžkého ublížení na zdraví
(§ 143 trestního zákoníku), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 147
odst. 3, 4 trestního zákoníku, obchodování s lidmi (§ 166 trestního zákoníku), loupeže
podle § 171 odst. 4 trestního zákoníku, braní rukojmí podle § 172 odst. 3, 4 trestního
zákoníku, znásilnění podle § 183 odst. 3, 4 trestního zákoníku, pohlavního zneužití podle
§ 185 odst. 3, 4 trestního zákoníku, obecného ohrožení podle § 270 odst. 2, 3 trestního
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zákoníku, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 278 trestního
zákoníku), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy podle § 281 odst. 3, 4 trestního zákoníku, získání kontroly nad
vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 288
trestního zákoníku), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 290
odst. 2, 3 trestního zákoníku, vlastizrady (§ 307 trestního zákoníku), rozvracení
republiky (§ 308 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 309 trestního zákoníku),
teroru (§ 310 trestního zákoníku), sabotáže (§ 312 trestního zákoníku), vyzvědačství
(§ 314 trestního zákoníku), spolupráce s nepřítelem (§ 317 trestního zákoníku), válečné
zrady (§ 318 trestního zákoníku), genocidia (§ 397 trestního zákoníku), útoku proti
lidskosti (§ 398 trestního zákoníku), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 399
trestního zákoníku), přípravy útočné války (§ 403 trestního zákoníku), styků
ohrožujících mír (§ 406 trestního zákoníku), použití zakázaného bojového prostředku a
nedovoleného vedení boje (§ 408 trestního zákoníku), válečné krutosti (§ 409 trestního
zákoníku), perzekuce obyvatelstva (§ 410 trestního zákoníku), plenění v prostoru
válečných operací (§ 411 trestního zákoníku), zneužití mezinárodně uznávaných a
státních znaků (§ 412 trestního zákoníku), nebo zneužití vlajky a příměří (§ 413
trestního zákoníku), a je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. c), nelze peněžitou
záruku přijmout. Se souhlasem obviněného může peněžitou záruku složit i jiná osoba,
musí však být před jejím přijetím seznámena s podstatou obvinění a se skutečnostmi, v
nichž je shledáván důvod vazby.
S

(2) Na návrh obviněného nebo osoby, která nabízí složení peněžité záruky, orgán
uvedený v odstavci 1 rozhodne, že
a) přijetí peněžité záruky je přípustné, a zároveň s přihlédnutím k osobě a k majetkovým
poměrům obviněného nebo toho, kdo za něho složení peněžité záruky nabízí, k povaze a
závažnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán, a závažnosti důvodů vazby určí
výši peněžité záruky v odpovídající hodnotě od 10 000 Kč výše a způsob jejího složení,
nebo
b) vzhledem k okolnostem případu nebo závažnosti skutečností odůvodňujících vazbu
nabídku peněžité záruky nepřijímá.
(3) Soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce rozhodne, že
peněžitá záruka připadá státu, jestliže obviněný
a) uprchne, skrývá se nebo neoznámí změnu svého pobytu, a znemožní tak doručení
předvolání nebo jiné písemnosti soudu, státního zástupce nebo policejního orgánu,
b) zaviněně se nedostaví na předvolání k úkonu trestního řízení, jehož provedení je bez jeho
přítomnosti vyloučeno,
c) opakuje trestnou činnost nebo se pokusí dokonat trestný čin, který dříve nedokonal nebo
který připravoval nebo kterým hrozil, nebo
d) se vyhýbá výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo peněžitého trestu nebo výkonu
náhradního trestu odnětí svobody za peněžitý trest.
(4) Peněžitou záruku zruší nebo změní její výši na návrh obviněného nebo osoby, která
ji složila, anebo i bez návrhu soud nebo státní zástupce, který v té době vede řízení, jestliže
pominuly důvody, které k jejímu přijetí vedly, nebo se změnily okolnosti rozhodné pro určení
její výše. Rozhodne-li o zrušení peněžité záruky nebo o jejím připadnutí státu, přezkoumá
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zároveň, zda nejsou dány důvody pro rozhodnutí o vzetí do vazby, a případně provede
potřebné úkony.
(5) Nerozhodne-li soud jinak, trvá peněžitá záruka u obviněného, který byl
pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo peněžitému trestu, do
dne, kdy obviněný nastoupí výkon trestu odnětí svobody, zaplatí peněžitý trest a náklady
trestního řízení. Nezaplatí-li obviněný peněžitý trest nebo náklady trestního řízení ve
stanovené lhůtě, na jejich zaplacení se použijí prostředky z peněžité záruky.
(6) Na důvody, pro které peněžitá záruka může připadnout státu nebo být použita na
zaplacení peněžitého trestu nebo nákladů trestního řízení, musí být obviněný a osoba, která
peněžitou záruku složila, předem upozorněni.
§ 88
(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin zvlášť závažný
zločin nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní
smlouva, může předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce
nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že
jím budou sděleny významné skutečnosti pro trestní řízení. Provádění odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní
orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se
svým obhájcem, je povinen odposlech ihned přerušit, záznam o jeho obsahu zničit a
informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít.
S

S

(2) Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být vydán
písemně a odůvodněn. Současně v něm musí být stanovena doba, po kterou bude odposlech a
záznam prováděn a která nesmí být delší než šest měsíců. Tuto dobu může soudce prodloužit
vždy na dobu dalších šesti měsíců. Opis příkazu soudce bez odkladu zašle státnímu zástupci.
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v
trestním řízení Policie České republiky.
(3) Bez příkazu podle odstavce 1 může orgán činný v trestním řízení nařídit odposlech
a záznam telekomunikačního provozu, nebo jej provést i sám, a to i tehdy, je-li vedeno trestní
řízení pro trestný čin neuvedený v odstavci 1, pokud s tím účastník odposlouchávané stanice
souhlasí.
(4) Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba k němu
připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu,
jakož i o osobě, která záznam pořídila. Ostatní záznamy je třeba označit, spolehlivě uschovat
a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy. V jiné trestní věci, než je ta,
v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze záznam jako důkaz
užít tehdy, pokud je i v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1
nebo souhlasí-li s tím účastník odposlouchávané stanice.
(5) Pokud při odposlechu a záznamu nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní
řízení, je nutno záznamy předepsaným způsobem zničit.
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§ 89
Obecná ustanovení
(1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména:
a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin,
b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek,
c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení nebezpečnosti činu povahy a závažnosti
činu,
d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele,
e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku a výše škody způsobené trestným
činem,
f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.
S

S

(2) Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi
obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání.
Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že
důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí
takového důkazu.
(3) Důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí
být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového
donucení nebo hrozby donucení použila.
§ 120
(1) Rozsudek po úvodních slovech „Jménem republiky“ musí obsahovat
a) označení soudu, o jehož rozsudek jde, i jména a příjmení soudců, kteří se na rozhodnutí
zúčastnili,
b) den a místo vyhlášení rozsudku,
c) výrok rozsudku s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito,
d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a
e) poučení o opravném prostředku.
(2) Obžalovaný musí být v rozsudku označen údajem svého jména a příjmení, dne a
místa narození, svého zaměstnání a bydliště, popřípadě jinými údaji potřebnými k tomu, aby
nemohl být zaměněn s jinou osobou. Jde-li o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného
sboru, uvede se i hodnost obžalovaného a útvar, jehož je příslušníkem.
(3) Výrok, jímž se obžalovaný uznává vinným, nebo jímž se obžaloby zprošťuje, musí
přesně označovat trestný čin, jehož se výrok týká, a to nejen zákonným pojmenováním a
uvedením příslušného zákonného ustanovení, nýbrž i uvedením, zda jde o zločin nebo
přečin, a místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je
třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i uvedením všech zákonných
znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu.
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§ 122
(1) Odsuzující rozsudek musí obsahovat výrok o trestu s uvedením zákonných
ustanovení, podle nichž byl trest vyměřen, nebo podle nichž bylo od potrestání upuštěno, a
jde-li o podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, též výrok o stanovení zkušení doby a
jejím trvání. Byl-li nad pachatelem vysloven dohled, musí být z výroku rozsudku zřejmé, zda
dohled má být vykonáván v rozsahu stanoveném trestním zákonem nebo zda jsou vedle něj
pachateli ukládány další přiměřená omezení nebo povinnosti. Byl-li uložen trest, jehož výkon
lze podmíněně odložit, musí rozsudek obsahovat i výrok o tom, zda byl podmíněný odklad
povolen, a popřípadě na jaké podmínky je vázán. Byl-li uložen nepodmíněný trest odnětí
svobody, musí rozsudek obsahovat výrok o způsobu výkonu tohoto trestu ( § 39a , 81 tr. zák.
). Je-li odsouzený zvlášť nebezpečným recidivistou, je nutno výrok o tom rovněž pojmout do
rozsudku.
S

(1) Odsuzující rozsudek musí obsahovat výrok o trestu s uvedením zákonných
ustanovení, podle nichž byl trest vyměřen, nebo podle nichž bylo od potrestání upuštěno,
a jde-li o podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, též výrok o stanovení zkušební
doby a jejím trvání. Byl-li nad pachatelem vysloven dohled, musí být z výroku rozsudku
zřejmé, zda dohled má být vykonáván v rozsahu stanoveném trestním zákonem nebo
zda jsou vedle něj pachateli ukládána další přiměřená omezení nebo povinnosti. Byl-li
uložen trest, jehož výkon lze podmíněně odložit, musí rozsudek obsahovat i výrok o tom,
zda byl podmíněný odklad povolen, popřípadě na jaké podmínky je vázán. Byl-li uložen
nepodmíněný trest odnětí svobody, musí rozsudek obsahovat výrok o způsobu výkonu
tohoto trestu. Je-li odsouzený pachatelem trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, je nutno výrok o tom rovněž pojmout do rozsudku.
(2) Ve výroku zprošťujícího rozsudku musí být uvedeno, o který z důvodů uvedených
v § 226 se zproštění obžaloby opírá.
§ 124
V rozsudku, jímž ukládá souhrnný trest, musí soud označit ty dřívější rozsudky, z
nichž nový rozsudek zrušuje výrok o trestu a nahrazuje jej výrokem o trestu souhrnném.
Ukládá-li se v rozsudku společný trest za pokračování v trestném činu, musí soud
označit ty dřívější rozsudky, v nichž zrušuje výrok o vině, o pokračujícím trestném činu
a o trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu,
jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a nahrazuje je
novými výroky, včetně výroku o společném trestu za pokračování v trestném činu.
§ 125
(1) Pokud rozsudek obsahuje odůvodnění, soud v něm stručně vyloží, které
skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami
se řídil při hodnocení provedených důkazů, zejména pokud si vzájemně odporují. Z
odůvodnění musí být patrno, jak se soud vypořádal s obhajobou, proč nevyhověl návrhům na
provedení dalších důkazů a jakými právními úvahami se řídil, když posuzoval prokázané
skutečnosti podle příslušných ustanovení zákona v otázce viny a trestu. Při odůvodnění
uloženého trestu uvede jakými úvahami byl veden při ukládání trestu, jak posoudil
povahu a závažnost trestného činu z hlediska významu konkrétního chráněného zájmu,
který byl činem dotčen, způsobu provedení činu a jeho následků, okolností, za kterých
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byl čin spáchán, osoby pachatele, míry jeho zavinění a jeho pohnutky, záměru nebo cíle,
jakož i polehčujících a přitěžujících okolností, doby, která uplynula od spáchání
trestného činu, případné změny situace a délky trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně
dlouhou dobu, při zvážení složitosti věci, postupu orgánů činných v trestním řízení,
významu řízení pro pachatele a jeho chování, kterým přispěl k průtahům v řízení; uvede
též, jak přihlédl k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, k jeho
dosavadnímu způsobu života, k chování pachatele po činu, zejména k jeho případné
snaze nahradit škodu či jiné škodlivé následky činu, a pokud byl označen jako
spolupracující obviněný též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění
zvlášť závažného zločinu spáchaného členy organizované skupiny nebo ve prospěch
organizované zločinecké skupiny nebo pomohl zabránit pokusu nebo dokonání takového
trestného činu. Jestliže byly do rozsudku pojaty další výroky, je třeba je rovněž odůvodnit.
(2) V poučení o odvolání, které musí být obsaženo v každém rozsudku soudu prvního
stupně, se uvede lhůta, ve které musí být podáno (§ 248 odst. 1), označení soudu, ke kterému
má být odvolání podáno (§ 251), označení soudu, který o podaném odvolání bude rozhodovat
(§ 252), rozsah, v kterém mohou rozsudek napadat oprávněné osoby (§ 246), a vymezení
nutného obsahu odvolání (§ 249).
(3) V poučení o dovolání, které musí být obsaženo v každém rozhodnutí soudu ve věci
samé učiněném v druhém stupni, se uvedou oprávněné osoby, včetně nutnosti, aby dovolání
obviněného bylo podáno prostřednictvím obhájce (§ 265d), lhůta k podání dovolání, označení
soudu, ke kterému má být dovolání podáno (§ 265e), označení soudu, který o podaném
dovolání bude rozhodovat, a vymezení nutného obsahu dovolání (§ 265f).
§ 142
Oprávněné osoby
(1) Nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se usnesení přímo
dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje; proti
usnesení soudu může podat stížnost též státní zástupce, a to i ve prospěch obviněného.
(2) Proti usnesení o vazbě a o ochranném léčení o vazbě, o ochranném léčení a o
zabezpečovací detenci mohou podat stížnost ve prospěch obviněného též osoby, které by
mohly podat v jeho prospěch odvolání.
S

S

§ 158
(1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i
podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání
trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je
povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti.
(2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je
povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o
odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho
měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.
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(3) O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve
kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich
dověděl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam sepíše po provedení potřebných
neodkladných a neopakovatelných úkonů. K objasnění a prověření skutečností důvodně
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a
nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci toho je oprávněn, kromě úkonů
uvedených v této hlavě, zejména
a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů,
b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci třeba,
též znalecké posudky,
c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály,
d) provádět ohledání věci a místa činu,
e) vyžadovat za podmínek uvedených v § 114 provedení zkoušky krve nebo jiného
podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu,
f) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v § 114 snímat
daktyloskopické otisky, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídku těla a jeho
zevní měření, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby nebo ke zjištění a zachycení
stop nebo následků činu,
g) za podmínek stanovených v § 76 zadržet podezřelou osobu,
h) za podmínek stanovených v § 78 až 81 činit rozhodnutí a opatření v těchto ustanoveních
naznačená,
i) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony,
pokud podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného orgánu
činného v trestním řízení.
(4) Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta. Je-li vysvětlení
požadováno od nezletilého, je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho zákonného zástupce; to
neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze
zajistit.
(5) O obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo neopakovatelného
úkonu, se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu zástupci a obviněnému ke
zvážení návrhu, aby osoba, která takové vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a
soudu k úvaze, zda takový důkaz provede. Nestanoví-li tento zákon jinak, úřední záznam
nelze v řízení před soudem použít jako důkaz. Je-li ten, kdo podal vysvětlení, později
vyslýchán jako svědek nebo jako obviněný, nemůže mu být záznam přečten, nebo jinak
konstatován jeho obsah.
(6) Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve
stanovené době na určené místo; v řízení o zvlášť závažném trestném činu o zločinu je osoba
povinna výzvě vyhovět ihned. Jestliže se osoba, která byla řádně vyzvána k podání vysvětlení,
bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena. Na to a na jiné následky nedostavení
(§ 66) musí být taková osoba upozorněna.
S

S

(7) Vysvětlení podle odstavce 3 nesmí být požadováno od toho, kdo by jím porušil
státem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti
zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. Osoba podávající
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vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet; vysvětlení
může odepřít, pokud by jím způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám
uvedeným v § 100 odst. 2; o tom je třeba osobu, od níž je požadováno vysvětlení, předem
poučit. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že osobě podávající vysvětlení bude třeba jako
svědkovi poskytnout ochranu, je třeba při sepisování úředního záznamu postupovat podle § 55
odst. 2.
(8) Má-li výpověď osoby povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu,
policejní orgán ji vyslechne jako svědka za podmínek uvedených v § 158a. Jako svědky
vyslechne i další osoby uvedené v § 164 odst. 1, jestliže lze předpokládat, že další
prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání bude trvat delší dobu,
zejména proto, že nebyla zjištěna osoba, u níž je dostatečně odůvodněn závěr, že trestný čin
spáchala, a v důsledku toho hrozí ztráta důkazní hodnoty výpovědi; pokud výslechy těchto
osob nebyly po zahájení trestního stíhání provedeny znovu podle § 164 odst. 4, nelze
protokoly o jejich výslechu v hlavním líčení číst podle § 211 a lze je pouze předestřít podle §
212.
S

(8) Má-li výpověď osoby povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu,
policejní orgán ji vyslechne jako svědka za podmínek uvedených v § 158a. Jako svědka
vyslechne i osobu mladší patnácti let a osobu, o jejíž schopnosti správně a úplně vnímat,
zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti.
Jestliže lze předpokládat, že další prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu
k trestnímu stíhání bude trvat delší dobu, zejména proto, že nebyla zjištěna osoba, u níž
je dostatečně odůvodněn závěr, že trestný čin spáchala, a v důsledku toho nelze zahájit
trestní stíhání a hrozí ztráta důkazní hodnoty výpovědi, je možno vyslechnout jako
svědka i osobu, jejíž výpověď má podle odůvodněného předpokladu rozhodující význam
pro zahájení trestního stíhání, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že by mohl být na
takovou osobu pro její výpověď vyvíjen nátlak, anebo hrozí z jiného důvodu, že bude
ovlivněna její výpověď. Pokud výslechy těchto osob nebyly po zahájení trestního stíhání
provedeny znovu podle § 164 odst. 4, lze protokoly o jejich výslechu v hlavním líčení číst
pouze podle § 211 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b), c); jinak je lze pouze
předestřít podle § 212.
(9) Kdo se dostaví na výzvu k podání vysvětlení, má nárok na náhradu nutných výdajů
podle zvláštního právního předpisu upravujícího cestovní náhrady a prokázaného ušlého
výdělku za stejných podmínek jako svědek. Nárok nemá ten, kdo byl vyzván k dostavení se
pro své protiprávní jednání.
(10) Provádí-li opatření nebo úkony podle předchozích odstavců jiný policejní orgán
než útvar Policie České republiky, vyrozumí o předmětu šetření neprodleně útvar Policie
České republiky, který by jinak byl příslušný k řízení. Vznikne-li mezi útvarem Policie České
republiky a jiným policejním orgánem spor o příslušnost, předloží věc k posouzení státnímu
zástupci. Jeho stanovisko je závazné.
§ 158e
Použití agenta
(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin, pro trestný čin
spáchaný ve prospěch zločinného spolčení nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání
S
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zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, je policejní
orgán, pokud jím je útvar Policie České republiky, oprávněn použít agenta.
(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin, pro trestný čin spáchaný
ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož
stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, je
policejní orgán, pokud jím je útvar Policie České republiky, oprávněn použít agenta.
(2) Agentem je příslušník Policie České republiky plnící úkoly uložené mu řídícím
policejním orgánem, vystupující zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Je-li
to k použití agenta, jeho přípravě nebo k jeho ochraně nutné, je k zastírání jeho totožnosti
možné
a) vytvořit legendu o jiné osobní existenci a osobní údaje vyplývající z této legendy zavést do
informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů,
b) provádět hospodářské činnosti, k jejichž vykonávání je třeba zvláštní oprávnění, povolení
či registrace,
c) zastírat příslušnost k Policii České republiky.
(3) Orgány veřejné správy jsou povinny poskytnout Policii České republiky bez
odkladu potřebnou součinnost při plnění oprávnění uvedených pod písmeny a) až c).
(4) Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství
soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce, podávající návrh, činný. V
povolení musí být uveden účel použití a doba, po kterou bude agent použit, a údaje
umožňující identifikaci agenta. Na základě nového návrhu, obsahujícího vyhodnocení
dosavadní činnosti agenta, lze dobu povolení prodloužit, a to i opakovaně.
(5) Ke sledování osob a věcí v rozsahu uvedeném v § 158d odst. 2 agent nepotřebuje
další povolení.
(6) Agent je povinen při své činnosti volit takové prostředky, které jsou způsobilé ke
splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována újma na jejich
právech. Jiné povinnosti podle zvláštního zákona upravujícího postavení příslušníků Policie
České republiky nemá.
(7) Státní zástupce je povinen od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje
potřebné pro posouzení, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu
se zákonem. Tyto údaje je povinen pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, posuzovat, a
pominou-li důvody pro použití agenta, dá policejnímu orgánu pokyn k bezodkladnému
ukončení činnosti agenta. Policejní orgán je povinen předložit státnímu zástupci záznam o
výsledku použití agenta.
(8) Agent může plnit své úkoly i na území jiného státu. O jeho vyslání do zahraničí po
předchozím souhlasu příslušných orgánů státu, na jehož území má působit, a na základě
povolení soudce uvedeného v odstavci 4 rozhoduje policejní prezident, pokud nestanoví
vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak; v ostatním platí
ustanovení odstavců 1 až 7.
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§ 159a
Odložení nebo jiné vyřízení věci
(1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán
věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým vyřízením může být
zejména
a) odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu,
nebo
b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání.
(2) Státní zástupce nebo policejní orgán před zahájením trestního stíhání odloží
usnesením věc, je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11 odst. 1.
(3) Státní zástupce nebo policejní orgán může před zahájením trestního stíhání
usnesením odložit věc, je-li trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem uvedeným v §
172 odst. 2 písm. a) nebo b).
(4) Státní zástupce může věc odložit, jestliže z výsledků prověřování vyplývá, že
nastaly okolnosti uvedené v § 172 odst. 2 písm. c).
(4) (5) Státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží též tehdy, pokud se nepodařilo
zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání (§ 160). Pominou-li důvody odložení,
trestní stíhání zahájí.
S

S

(5) (6) Usnesení o odložení věci musí být doručeno poškozenému, pokud je znám.
Usnesení o odložení věci podle odstavců 2 až 4 1 až 6 musí být doručeno do 48 hodin
státnímu zástupci. Oznamovatel se o odložení věci vyrozumí, pokud o to podle § 158 odst. 2
požádal.
S

S

S

S

(6) (7) Proti usnesení o odložení věci může poškozený uvedený v odstavci 5 6 podat
stížnost, jež má odkladný účinek.
S

S

S

S

§ 159b
Dočasné odložení trestního stíhání
(1) Jestliže to je třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného
spolčení organizované zločinecké skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo
zjištění jejich pachatelů, může policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odložit
zahájení trestního stíhání na nezbytnou dobu, nejdéle však o dva měsíce.
S

S

(2) Trvají-li důvody, pro které bylo trestní stíhání dočasně odloženo, může státní
zástupce na návrh policejního orgánu vyslovit souhlas s prodloužením lhůty uvedené v
odstavci 1 nejvýše o další dva měsíce, a to i opakovaně.
(3) O dočasném odložení trestního stíhání policejní orgán vyhotoví záznam, jehož opis
do 48 hodin zašle státnímu zástupci.
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(4) Pominou-li důvody pro dočasné odložení trestního stíhání, policejní orgán trestní
stíhání neprodleně zahájí.
§ 161
Vyšetřovací orgány
(1) Vyšetřováním se označuje úsek trestního stíhání před podáním obžaloby,
postoupením věci jinému orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení
narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby.
(2) Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování koná služba kriminální policie a vyšetřování
Policie České republiky v útvarech stanovených zvláštním zákonem; ministr vnitra může
pověřit vyšetřováním i jiné útvary Policie České republiky a stanovit jejich působnost.
(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky,
příslušníky Bezpečnostní informační služby a příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a
informace koná státní zástupce; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících
postup policejního orgánu konajícího vyšetřování; ustanovení o souhlasu státního zástupce,
který je třeba k provedení úkonu policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných
činů příslušníků Policie České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby a
příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace může státní zástupce požádat orgány
uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření jednotlivého důkazu nebo
provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo
provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek § 62 odst. 1 o doručení
písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně vyhovět.
(4) Za splnění podmínek § 20 odst. 1 koná státní zástupce vyšetřování podle odstavce
3 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky
Bezpečnostní informační služby nebo příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace;
ustanovení § 23 tím není dotčeno.
(5) Vyšetřování může konat i kapitán lodi při dálkových plavbách o trestných činech
spáchaných na této lodi; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup
policejního orgánu konajícího vyšetřování.
(6) Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil spáchaných při
plnění úkolů v zahraničí může konat i pověřený orgán Vojenské policie.
(6) (7) Jednotlivé úkony vyšetřování mohou na základě dožádání provést i jiné
policejní orgány.
S

S

§ 163
Trestní stíhání se souhlasem poškozeného
(1) Trestní stíhání pro trestné činy násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
podle § 197a, pomluvy podle § 206, neposkytnutí pomoci podle § 207 a 208, poškozování
cizích práv podle § 209, ublížení na zdraví podle § 221, 223 a 224, ohrožování pohlavní
S
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nemocí podle § 226, omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, 2, vydírání podle § 235
odst. 1, porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2, krádeže podle § 247, zpronevěry
podle § 248, neoprávněného užívání cizí věci podle § 249, neoprávněného zásahu do práva k
domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 249a, podvodu podle § 250, podílnictví podle
§ 251 a 252, lichvy podle § 253, zatajení věci podle § 254, porušování povinnosti při správě
cizího majetku podle § 255, poškozování věřitele podle § 256 a poškozování cizí věci podle §
257 trestního zákona, proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl
poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2), a trestní stíhání pro trestný čin
znásilnění podle § 241 odst. 1, 2 proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k
poškozenému manželem, partnerem nebo druhem, jakož i pro trestný čin opilství podle § 201a
trestního zákona, pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty některého z těchto trestných
činů, lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem
poškozeného. Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí souhlas byť jen jednoho z
nich.
(1) Trestní stíhání pro trestné činy ublížení na zdraví (§ 144 trestního zákoníku),
těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 145 trestního zákoníku), ublížení na zdraví
z nedbalosti (§ 146 trestního zákoníku), neposkytnutí pomoci (§ 148 trestního zákoníku),
neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 149 trestního zákoníku),
ohrožení pohlavní nemocí (§ 153 trestního zákoníku), omezování osobní svobody podle
§ 169 odst. 1, 2 trestního zákoníku, vydírání podle § 173 odst. 1 trestního zákoníku,
porušování domovní svobody (§ 176 trestního zákoníku), poškození cizích práv (§ 179
trestního zákoníku), porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných
v soukromí (§ 181 trestního zákoníku), sexuálního nátlaku podle § 184 odst. 1, 2
trestního zákoníku, krádeže (§ 203 trestního zákoníku), zpronevěry (§ 204 trestního
zákoníku), neoprávněného užívání cizí věci (§ 205 trestního zákoníku), neoprávněného
zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 206 trestního zákoníku),
podvodu (§ 207 trestního zákoníku), podílnictví (§ 212 trestního zákoníku), podílnictví
z nedbalosti (§ 213 trestního zákoníku), lichvy (§ 216 trestního zákoníku), zatajení věci
(§ 217 trestního zákoníku), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 218
trestního zákoníku), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 219
trestního zákoníku), poškození věřitele (§ 220 trestního zákoníku), poškození cizí věci (§
226 trestního zákoníku) a nebezpečného vyhrožování (§ 351 trestního zákoníku) proti
tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek
právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2), a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle §
1183 odst. 1, 2 trestního zákoníku proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve
vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem, jakož i pro trestný čin
opilství (§ 357 trestního zákoníku), pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty
některého z těchto trestných činů, lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání
pokračovat pouze se souhlasem poškozeného. Je-li poškozených jedním skutkem
několik, postačí souhlas byť jen jednoho z nich.
(2) Nepředloží-li poškozený své vyjádření státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu
písemně, zaznamená se jeho obsah do protokolu. Souhlas s trestním stíháním může poškozený
výslovným prohlášením vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k
závěrečné poradě. Výslovně odepřený souhlas však nelze znovu udělit.
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§ 172
Zastavení trestního stíhání
(1) Státní zástupce zastaví trestní stíhání,
a) je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede,
b) není-li tento skutek trestným činem a není důvod k postoupení věci,
c) není-li prokázáno, že skutek spáchal obviněný,
d) je-li trestní stíhání nepřípustné (§ 11 odst. 1),
e) nebyl-li obviněný v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, nebo
f) zanikla-li trestnost činu.
(2) Státní zástupce může zastavit trestní stíhání,
a) je-li trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný
čin byl obviněnému již uložen nebo který ho podle očekávání postihne,
b) bylo-li o skutku obviněného již rozhodnuto jiným orgánem, kázeňsky, kárně anebo
cizozemským soudem nebo úřadem a toto rozhodnutí lze považovat za postačující, nebo
c) jestliže vzhledem k významu chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu
provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k
chování obviněného po spáchání činu je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo.
S

S

c) jestliže vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který
byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin
spáchán, a vzhledem k chování obviněného po spáchání činu, zejména k jeho snaze
nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, je zřejmé, že účelu trestního
řízení bylo dosaženo.
(3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 může obviněný, a je-li znám, též poškozený,
podat stížnost, jež má odkladný účinek.
(4) V trestním stíhání, které bylo zastaveno z některého důvodu uvedeného v odstavci
2, se pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o zastavení
trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného poučit.
§ 178
(1) Státní zástupce navrhne v obžalobě, aby soud uložil ochranné léčení nebo
zabezpečovací detenci nebo ochrannou výchovu anebo zabrání věci, má-li za to, že jsou pro
to zákonné podmínky.
(2) Návrh uvedený v odstavci 1 může státní zástupce učinit též samostatně.
§ 178a
Spolupracující obviněný
(1) V řízení o zvlášť závažném zločinu může státní zástupce v obžalobě označit
obviněného za spolupracujícího, jestliže obviněný
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a) oznámí státnímu zástupci skutečnosti, které jsou způsobilé významně přispět
k objasnění takového zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení
s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
nebo které pomohou zabránit dokonání takového zločinu, a zaváže se podat jak
v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o
těchto skutečnostech,
b) dozná se k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o tom,
že jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, a
c) prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující obviněný,
a považuje-li státní zástupce takové označení za potřebné vzhledem k povaze trestného
činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s přihlédnutím k trestnému činu
uvedenému v doznání obviněného, k osobě obviněného a k okolnostem případu,
zejména zda a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož
objasnění se zavázal a jaké následky svým jednáním způsobil.
(2) Před tím, než státní zástupce obviněného označí jako spolupracujícího
vyslechne ho zejména k obsahu oznámení a k jeho doznání. Obviněného také vyslechne
k tomu, zda si je vědom důsledků svého postupu. Před výslechem státní zástupce
obviněného poučí o jeho právech, o podstatě označení za spolupracujícího obviněného, o
povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své závazky uvedené v odstavci 1 a také o
tom, že jakmile obviněný v přípravném řízení nebo v řízení před soudem poruší své
závazky nebude nadále považován za spolupracujícího obviněného.
§ 213
S

(1) Posudky, zprávy státních a jiných orgánů a další listiny, jimiž se provádí důkaz, se
při hlavním líčení přečtou a umožní se do nich nahlédnout stranám, a pokud je to třeba, i
svědkům a znalcům.
(2) Jiné věcné důkazy se předloží stranám, a je-li toho třeba, též svědkům a znalcům.
S

S

S

§ 213
(1) Posudky, zprávy státních a jiných orgánů a další listiny a jiné věcné důkazy se
při hlavním líčení předloží stranám k nahlédnutí, a pokud je to třeba, předloží se
k nahlédnutí i svědkům a znalcům.
(2) Pokud kterákoli ze stran navrhne přečtení listiny uvedené v odstavci 1, je
soud povinen při hlavním líčení takovou listinu přečíst.
§ 224
Přerušení trestního stíhání
(1) Soud přeruší trestní stíhání, shledá-li za hlavního líčení, že tu je některá z okolností
uvedených v § 173 odst. 1 písm. b) až d), nebo z důvodu uvedeného v § 9a odst. 2.
(2) Soud přeruší trestní stíhání také tehdy, nelze-li obžalovanému doručit předvolání k
hlavnímu líčení.
(3) Pomine-li důvod přerušení, soud v trestním stíhání pokračuje.
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(4) Proti rozhodnutí, jímž soud trestní stíhání přerušil nebo jímž návrh na pokračování
v něm zamítl, může státní zástupce podat stížnost.
(5) Soud přeruší trestní stíhání, má-li za to, že zákon, jehož užití je v dané trestní věci
rozhodné pro rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní
smlouvou, která má přednost před zákonem; v tomto případě předloží věc Ústavnímu soudu.
S

(5) Soud přeruší trestní stíhání, má-li za to, že zákon, jehož užití je v dané trestní
věci rozhodné pro rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním pořádkem a
předloží věc Ústavnímu soudu.
Ochranné léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci
nebo jiné majetkové hodnoty
§ 239
S

nadpis vypuštěn
S

(1) Nejde-li o případ, kdy si soud rozhodnutí o ochranném léčení nebo o zabrání věci
vyhradil podle § 230 odst. 2, může je uložit ve veřejném zasedání, jen navrhne-li to státní
zástupce.
S

(2) Proti rozhodnutí o ochranném léčení a o zabrání věci je přípustná stížnost, jež má
odkladný účinek.
S

§ 239
(1) Nejde-li o případ, kdy si soud rozhodnutí o ochranném léčení, o zabezpečovací
detenci nebo o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty vyhradil podle § 230 odst. 2,
může je uložit ve veřejném zasedání, jen navrhne-li to státní zástupce.
(2) Proti rozhodnutí o ochranném léčení, o zabezpečovací detenci a o zabrání věci
nebo jiné majetkové hodnoty je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 265m
(1) Nejvyšší soud může při zrušení napadeného rozhodnutí také sám hned rozhodnout
ve věci rozsudkem. Nejvyšší soud nemůže však sám
a) uznat obviněného vinným skutkem, pro nějž byl obžaloby zproštěn nebo pro nějž bylo
trestní stíhání zastaveno,
b) uznat obviněného vinným těžším trestným činem, než jakým mohl být uznán vinným
napadeným rozsudkem,
c) uložit obviněnému trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let nad dvacet až
do třiceti let nebo trest odnětí svobody na doživotí, nebyl-li mu již uložen
přezkoumávaným rozhodnutím, případně ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně.
S

S
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(2) Zruší-li Nejvyšší soud rozsudek toliko ve výroku o náhradě škody, užije přiměřeně
§ 265.
§ 266
(1) Proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen
zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může ministr
spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona. Nestanoví-li zákon
jinak, není proti rozhodnutí Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona přípustná.
(2) Proti výroku o trestu lze stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest
je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost k povaze a závažnosti
trestného činu nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém
rozporu s účelem trestu.
S

S

(3) Týká-li se rozhodnutí uvedené v odstavci 1 více osob, lze stížnost pro porušení
zákona podat také jen proti té části rozhodnutí, která se týká některé z těchto osob.
(4) Stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného proti pravomocnému
rozhodnutí soudu nelze podat jen z toho důvodu, že soud postupoval v souladu s § 259 odst.
4, § 264 odst. 2, § 273 nebo § 289 písm. b).
(5) Ustanovení odstavce 4 se užije přiměřeně i na rozhodnutí soudu nebo státního
zástupce učiněné v souladu s § 150 odst. 1 nebo 3.
(6) Ministr spravedlnosti může vzít zpět stížnost pro porušení zákona, kterou podal, a
to až do doby, než se soud rozhodující o stížnosti pro porušení zákona odebere k závěrečné
poradě. Zpětvzetí stížnosti vezme usnesením na vědomí předseda senátu tohoto soudu.
§ 271
(1) Nejvyšší soud může při zrušení napadeného rozhodnutí také sám hned rozhodnout
ve věci, je-li možno rozhodnutí učinit na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném
rozhodnutí správně zjištěn. Nejvyšší soud nemůže však sám
a) uznat obviněného vinným skutkem, pro nějž byl napadeným rozsudkem obžaloby zproštěn
nebo pro nějž bylo trestní stíhání zastaveno,
b) uznat obviněného vinným těžším trestným činem, než jakým mohl být uznán vinným
napadeným rozsudkem,
c) uložit obviněnému trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let nad dvacet až
do třiceti let nebo trest odnětí svobody na doživotí.
S

S

(2) Zruší-li Nejvyšší soud rozsudek toliko ve výroku o náhradě škody, užije přiměřeně
§ 265.
§ 278
(1) Obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem,
se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly
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samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné
rozhodnutí o vině nebo o přiznaném nároku poškozeného na náhradu škody, anebo vzhledem
k nimž by původně uložený trest byl ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro
společnost k povaze a závažnosti trestného činu nebo k poměrům pachatele nebo uložený
druh trestu by byl ve zřejmém rozporu s účelem trestu. Obnova řízení, které skončilo
pravomocným rozsudkem, jímž bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání s
dohledem, se povolí, a to i dříve, než nastaly skutečnosti uvedené v § 26 odst. 6 a 7 trestního
zákona § 48 odst. 6 a 7 trestního zákoníku, také tehdy, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo
důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a
důkazy známými už dříve odůvodnit rozhodnutí o trestu.
S

S

S

S

(2) Obnova řízení, které skončilo pravomocným usnesením soudu o zastavení
trestního stíhání, včetně schválení narovnání, o postoupení věci jinému orgánu nebo o
podmíněném zastavení trestního stíhání, a to i v případě, jestliže ještě nenastaly skutečnosti
uvedené v § 308 odst. 3, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve
neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už
dříve vést k závěru, že důvody k takovému rozhodnutí tu nebyly a že je na místě v řízení
pokračovat.
(3) Obnova řízení, které skončilo pravomocným usnesením státního zástupce o
zastavení trestního stíhání, včetně schválení narovnání, o postoupení věci jinému orgánu nebo
o podmíněném zastavení trestního stíhání, a to i v případě, jestliže ještě nenastaly skutečnosti
uvedené v § 308 odst. 3, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy státnímu
zástupci dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a
důkazy známými už dříve vést k závěru, že důvody k takovému rozhodnutí tu nebyly a že je
na místě podat proti obviněnému obžalobu.
(4) Obnova řízení, které skončilo některým ze způsobů uvedených v předchozích
odstavcích, se povolí též tehdy, bude-li pravomocným rozsudkem zjištěno, že policejní orgán,
státní zástupce nebo soudce v původním řízení porušil svoje povinnosti jednáním
zakládajícím trestný čin.
§ 307
nadpis vypuštěn
(1) V řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
hranice nepřevyšuje pět let přečinu, může se souhlasem obviněného soud a v přípravném
řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže
S

S

a) obviněný se k činu doznal,
b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel
dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,
a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem
případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.
(2) V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba
na šest měsíců až dva roky. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto rozhodnutí o
podmíněném zastavení trestního stíhání.
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(3) Obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu náhrady škody, se v
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání uloží, aby škodu v průběhu zkušební
doby nahradil.
(4) Obviněnému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a
povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život.
(5) Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může obviněný a
poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. Rozhodne-li o podmíněném zastavení
trestního stíhání soud, má toto právo též státní zástupce.
§ 309
(1) V řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
hranice nepřevyšuje pět let přečinu, může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v
přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání,
jestliže
S

S

a) obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o
tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě,
b) uhradí poškozenému škodu způsobenou trestným činem přečinem nebo učiní potřebné
úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem přečinem, a
c) složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžní částku
určenou konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům, a tato částka není zřejmě
nepřiměřená závažnosti trestného činu přečinu,
S

S

S

S

S

S

a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného činu, k míře, jakou byl trestným činem přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě
obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům.
S

S

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může obviněný, poškozený a v řízení před
soudem i státní zástupce podat stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 311
(1) Rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání musí obsahovat
popis skutku, jehož se narovnání týká, jeho právní posouzení, obsah narovnání zahrnující výši
uhrazené škody nebo škody, k jejíž úhradě byly provedeny potřebné úkony, případně způsob
jiného odčinění újmy vzniklé trestným činem přečinem, peněžní částku určenou k obecně
prospěšným účelům s uvedením jejího příjemce, včetně částky odevzdané státu na peněžitou
pomoc obětem trestné činnosti, a výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je
spatřován trestný čin přečin, jehož se narovnání týká.
S

S

S

S

(2) Při určení příjemce peněžité částky k obecně prospěšným účelům je soud vázán
obsahem dohody o narovnání mezi obviněným a poškozeným.
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§ 314e
(1) Samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz,
jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to i ve zjednodušeném
řízení konaném po zkráceném přípravném řízení.
(2) Trestním příkazem lze uložit
a) trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu,
b) domácí vězení do jednoho roku,
b) c) trest obecně prospěšných prací,
c) d) trest zákazu činnosti do pěti let,
d) e) peněžitý trest,
e) f) trest propadnutí věci,
f) g) vyhoštění do pěti let,
g) h) zákaz pobytu do pěti let.
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

(3) Trest obecně prospěšných prací může být trestním příkazem uložen pouze po
předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech
výkonu tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska
obviněného k uložení tohoto druhu trestu. Trest obecně prospěšných prací je ukládán
s přihlédnutím k této zprávě.
(3) (4) Náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest nesmí ani s uloženým trestem
odnětí svobody přesahovat jeden rok. Ukládá-li se trest domácího vězení vedle peněžitého
trestu, nesmí souhrn náhradních trestů ukládaných v souvislosti s těmito tresty
přesahovat jeden rok.
S

S

(4) (5) Trestní příkaz nelze vydat
S

S

a) v řízení proti osobě, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž
způsobilost k právním úkonům je omezena,
b) jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření,
c) jestliže má být uložen souhrnný trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem.
(5) (6) Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s vyhlášením
rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému.
S

S

§ 320
Obecná ustanovení
(1) Způsob výkonu trestu odnětí svobody upravuje zákon o výkonu trestu odnětí
svobody.
(2) U osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, činí rozhodnutí souvisící s
výkonem tohoto trestu soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.
(3) Je-li u trestů odnětí svobody postupně uložených stanoven různý způsob výkonu
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trestu (§ 39a a § 81 tr. zák.), určí společný způsob výkonu postupně uložených trestů soud, v
jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.
S

S

§ 330
(1) O tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil nebo zda se nařídí výkon podmíněně
odloženého trestu, rozhodne soud ve veřejném zasedání. Ve veřejném zasedání rozhodne soud
i o ponechání podmíněného odsouzení v platnosti podle § 60 odst. 1 trestního zákona § 81
odst. 1 trestního zákoníku.
S

S

(2) Při rozhodování o osvědčení podmíněně odsouzeného se soud opírá též o vyjádření
zájmového sdružení občanů.
(3) Proti rozhodnutím podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
(4) Rozhodnutí, že se podmíněně odsouzený osvědčil, může se souhlasem státního
zástupce učinit též předseda senátu.
Oddíl třetí
Výkon trestu domácího vězení
§ 334a
Nařízení výkonu trestu domácího vězení
(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest domácího vězení stalo
vykonatelným, předseda senátu zašle odsouzenému nařízení výkonu tohoto trestu,
v kterém určí
a) počátek výkonu tohoto trestu,
b) místo výkonu tohoto trestu, a
c) způsob kontroly výkonu tohoto trestu.
(2) Počátek výkonu trestu domácího vězení stanoví předseda senátu tak, aby si
odsouzený mohl obstarat své záležitosti.
(3) Místo výkonu trestu stanoví předseda senátu v obydlí odsouzeného v místě
trvalého pobytu nebo v místě, kde se odsouzený zdržuje, a to s přihlédnutím k jeho
osobním a rodinným poměrům; je-li odsouzený zaměstnán, přihlédne i k místu výkonu
zaměstnání a k možnostem dopravy do zaměstnání.
(4) Kontrolu je možno zajišťovat
a) elektronickým kontrolním systémem, který umožňuje detekci pohybu odsouzeného,
je-li v místě výkonu trestu domácího vězení vytvořen, nebo
b) namátkovou kontrolou vykonávanou probačním úředníkem.
§ 334b
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Kontrola výkonu trestu domácího vězení
(1) Vykonává-li se podle nařízení výkonu trestu kontrola elektronickým
systémem, předseda senátu opatřením pověří provozovatele elektronického kontrolního
systému, aby vykonával kontrolu, zda odsouzený dodržuje stanovené podmínky
domácího vězení a uložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti.
(2) Vykonává-li podle nařízení výkonu trestu kontrolu probační úředník,
předseda senátu opatřením pověří probačního úředníka, v jehož obvodu má odsouzený
obydlí, aby namátkově kontroloval odsouzeného, zda dodržuje stanovené podmínky
domácího vězení a uložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti. Za tímto účelem
je odsouzený povinen probačnímu úředníkovi umožnit vstup do místa výkonu trestu.
§ 334c
Nedodržování podmínek výkonu trestu domácího vězení
Nedodržuje-li odsouzený stanovené podmínky domácího vězení a uložená
přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, sdělí tuto skutečnost provozovatel
elektronického kontrolního systému nebo probační úředník vykonávající kontrolu
bezodkladně soudu, který výkon trestu nařídil.
§ 334d
Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení
(1) Předseda senátu může z důležitých důvodů na potřebnou dobu odložit nebo
přerušit výkon trestu domácího vězení.
(2) Pominou-li důvody odkladu nebo přerušení, předseda senátu odklad nebo
přerušení odvolá.
(3) Doba, po kterou byl výkon trestu domácího vězení odložen nebo přerušen, se
nezapočítává do doby výkonu trestu.
(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný
účinek.
§ 334e
Změna trestu domácího vězení
(1) Na návrh odsouzeného, státního zástupce nebo probačního úředníka nebo i
bez takového návrhu rozhodne předseda senátu z důležitých důvodů o změně místa
výkonu trestu domácího vězení, doby, kdy se zde má odsouzený zdržovat, a přiměřených
omezení a přiměřených povinností stanovených odsouzenému; přitom nesmí
v neprospěch odsouzeného změnit počet hodin v týdnu, po které se má odsouzený
zdržovat v obydlí, a rozsah přiměřených omezení a přiměřených povinností. O změně
trestu domácího vězení rozhodne předseda senátu bez zbytečného odkladu i po vykázání
ze společného obydlí podle jiného právního předpisu.
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(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný
účinek.
§ 334f
Upuštění od výkonu trestu domácího vězení
(1) Ministr spravedlnosti může upustit od výkonu trestu domácího vězení nebo
jeho zbytku, jestliže odsouzený byl nebo má být vydán do ciziny nebo předán jinému
členskému státu Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu.
(2) Soud může upustit od výkonu trestu domácího vězení nebo jeho zbytku,
jestliže odsouzený byl nebo má být vyhoštěn.
(3) Nedojde-li k vydání odsouzeného do ciziny, k jeho předání podle odstavce 1
nebo k vyhoštění podle odstavce 2, anebo vrátí-li se v těchto případech vydaný, předaný
nebo vyhoštěný, rozhodne soud, že se trest domácího vězení nebo jeho zbytek vykoná.
(4) Soud může upustit od výkonu trestu domácího vězení nebo jeho zbytku též
tehdy, zjistí-li, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou životu nebezpečnou nemocí nebo
nevyléčitelnou nemocí duševní.
(5) Proti rozhodnutí podle odstavce 4 je přípustná stížnost, jež má odkladný
účinek.
§ 334g
Nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody
(1) O nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody rozhodne předseda
senátu na návrh probačního úředníka nebo i bez takového návrhu ve veřejném
zasedání.
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný
účinek.
§ 336
S

(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest obecně prospěšných prací,
stane vykonatelným, předseda senátu jeho opis zašle okresnímu soudu, v jehož obvodu má
odsouzený trest vykonávat.
S

(2) O druhu a místě výkonu obecně prospěšných prací rozhodne okresní soud uvedený
v odstavci 1. Přitom vychází z potřeby výkonu těchto prací ve svém obvodu a přihlíží k tomu,
aby odsouzený trest vykonával co nejblíže místu, kde bydlí. Odsouzeného zároveň poučí o
jeho povinnosti dostavit se do 14 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí na obecní úřad nebo
instituci, u nichž má obecně prospěšné práce vykonávat, k projednání podmínek výkonu
trestu.
S
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(3) O nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací soud vyrozumí probačního
úředníka, který provádí kontrolu nad výkonem tohoto trestu; probační úředník při výkonu
kontroly postupuje v součinnosti s příslušným obecním úřadem nebo institucí, u nichž jsou
obecně prospěšné práce vykonávány.
S

S

§ 336
(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest obecně prospěšných
prací, stane vykonatelným, předseda senátu zašle jeho opis probačnímu úředníkovi.
(2) O druhu a místě výkonu obecně prospěšných prací rozhodne okresní soud,
který trest obecně prospěšných prací uložil, na návrh probačního úředníka. Probační
úředník v návrhu vychází z potřeby výkonu těchto prací v obvodu okresního soudu, ve
kterém odsouzený bydlí, a přihlíží k tomu, aby odsouzený trest vykonával co nejblíže
místu, kde bydlí; při stanovení druhu a místa výkonu obecně prospěšných prací
postupuje v součinnosti se střediskem Probační a mediační služby v obvodu soudu, ve
kterém má být trest obecně prospěšných prací vykonáván. Má-li být trest obecně
prospěšných prací vykonáván mimo obvod okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí,
je součástí návrhu probačního úředníka také písemný souhlas odsouzeného s tímto
výkonem.
(3) V rozhodnutí podle odstavce 2 soud odsouzeného zároveň poučí o jeho
povinnosti dostavit se do 14 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí na středisko Probační a
mediační služby v obvodu okresního soudu, v němž má být trest obecně prospěšných
prací vykonán, za účelem projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací
a o jeho povinnosti dostavit se v den stanovený probačním úředníkem pověřeným
kontrolou nad výkonem tohoto trestu na obecní úřad nebo instituci, u nichž má obecně
prospěšné práce vykonávat, za účelem nástupu výkonu trestu. Zároveň jej upozorní na
následky nesplnění těchto povinností.
(4) O rozhodnutí podle odstavce 2 vyrozumí soud po nabytí jeho právní moci
středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém má být trest
obecně prospěšných prací vykonán, a zároveň pověří opatřením probačního úředníka
činného v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu obecně prospěšných
prací.
(5) O změně druhu a místa výkonu obecně prospěšných prací rozhodne okresní
soud, který trest obecně prospěšných prací uložil, na návrh odsouzeného nebo
probačního úředníka provádějícího kontrolu nad výkonem trestu obecně prospěšných
prací. O tomto rozhodnutí vyrozumí soud po nabytí jeho právní moci středisko
Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém má být trest obecně
prospěšných prací nebo jeho zbytek vykonán, a zároveň pověří opatřením probačního
úředníka činného v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu obecně
prospěšných prací.
(6) Při projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací, stanovení
dne nástupu jeho výkonu a při výkonu kontroly tohoto trestu postupuje probační
úředník pověřený kontrolou výkonu trestu obecně prospěšných prací v součinnosti s
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příslušným obecním úřadem nebo institucí, u nichž jsou obecně prospěšné práce
vykonávány.
§ 337
S

Nesplní-li odsouzený povinnost stanovenou v § 336 odst. 2, nebo bez závažného
důvodu neprovádí určené práce, obecní úřad nebo instituce, u nichž mají být obecně
prospěšné práce vykonávány, to bezodkladně sdělí soudu, který výkon trestu nařídil. Rovněž
mu bez odkladu sdělí, kdy odsouzený uložený trest obecně prospěšných prací vykonal.
S

S

§ 337
Nesplní-li odsouzený povinnosti stanovené v § 336 odst. 3, nebo bez závažného
důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, zaviněně
nevykonává ve stanovené době uložený trest nebo jinak maří výkon tohoto trestu,
probační úředník pověřený kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo jeho
prostřednictvím obecní úřad nebo instituce, u nichž jsou obecně prospěšné práce
vykonávány, tuto skutečnost bezodkladně sdělí soudu, který výkon trestu nařídil.
Rovněž soudu bez odkladu sdělí, kdy odsouzený uložený trest obecně prospěšných prací
vykonal.
§ 338
nadpis vypuštěn
(1) Považuje-li soud výchovné spolupůsobení zájmového sdružení občanů za
prospěšné, postupuje přiměřeně podle § 329.
(2) Obecní úřady a obecně prospěšné instituce sdělují své požadavky na vykonání
obecně prospěšných prací okresnímu soudu, v jehož obvodu středisku Probační a mediační
služby v obvodu okresního soudu, ve kterém mají být obecně prospěšné práce prováděny.
Zároveň jsou povinny mu sdělit každou podstatnou změnu týkající se takového požadavku,
aby soud měl středisko mělo průběžný přehled o potřebě těchto prací. Probační úředník
informuje soud na jeho žádost o potřebě obecně prospěšných prací v požadovaném
obvodu.
S

S

S

S

(3) Při získávání požadavků na provedení obecně prospěšných prací vhodných pro
odsouzené a při výkonu trestu obecně prospěšných prací probační úředník (§ 27b) pověřený
kontrolou nad výkonem trestu obecně prospěšných prací spolupracuje s obcemi a s
obecně prospěšnými institucemi a provádí úkony směřující k tomu, aby obviněný vedl řádný
život.
S

S

§ 340b
Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody
(1) O přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo o přeměně jeho zbytku v trest
odnětí svobody rozhodne předseda senátu na návrh obecního úřadu nebo instituce, u nichž
mají být obecně prospěšné práce vykonávány, probačního úředníka nebo i bez takového
S
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návrhu ve veřejném zasedání.
(1) O přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo o přeměně jeho zbytku
v trest odnětí svobody, jakož i o ponechání trestu obecně prospěšných prací v platnosti
při stanovení dohledu nebo dalších dosud neuložených přiměřených omezení,
přiměřených povinností nebo případně výchovných omezení, rozhodne bez zbytečného
odkladu předseda senátu na návrh probačního úředníka pověřeného kontrolou nad
výkonem tohoto trestu nebo na návrh obecního úřadu nebo instituce, u nichž jsou
obecně prospěšné práce vykonávány, podaný prostřednictvím tohoto probačního
úředníka, nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. O těchto rozhodnutích
předseda senátu vyrozumí středisko Probační a mediační služby v obvodu soudu,
v němž je trest obecně prospěšných prací vykonáván.
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 350b
(1) Jakmile nabyde právní moci rozsudek, kterým byl uložen trest vyhoštění, předseda
senátu zašle nařízení výkonu trestu Policii České republiky a vyzve zároveň odsouzeného, aby
z České republiky neprodleně vycestoval.
(2) Nehrozí-li obava, že odsouzený, který je na svobodě, se bude skrývat nebo jinak
mařit výkon trestu vyhoštění, může mu předseda senátu poskytnout přiměřenou lhůtu k
obstarání jeho záležitostí. Tato lhůta nesmí být delší než jeden měsíc ode dne, kdy rozsudek
nabyl právní moci.
(3) Lhůtu uvedenou v odstavci 2 může předseda senátu na žádost odsouzeného i
opakovaně prodloužit, nejdéle však na 180 dnů ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci,
jestliže odsouzený prokáže, že učinil všechny úkony potřebné k obstarání cestovních dokladů
a dalších náležitostí potřebných k vycestování, avšak dosud nemůže z České republiky
vycestovat.
(4) Požádal-li odsouzený k trestu vyhoštění o udělení mezinárodní ochrany podle
jiného právního předpisu4), a nejde-li o žádost zcela zjevně nedůvodnou, předseda
senátu na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti odloží výkon trestu vyhoštění.
O odložení výkonu trestu vyhoštění z tohoto důvodu předseda senátu vyrozumí orgán
příslušný k řízení o udělení mezinárodní ochrany podle jiného právního předpisu4) a
zároveň jej požádá, aby mu neprodleně po ukončení řízení oznámil, jakým způsobem
bylo o žádosti rozhodnuto.
P

P

P

P

(5) Byla-li odsouzenému k trestu vyhoštění udělena doplňková ochrana podle
zvláštního právního předpisu4), předseda senátu odloží výkon trestu vyhoštění na dobu jejího
udělení. O odložení výkonu trestu vyhoštění z tohoto důvodu předseda senátu vyrozumí orgán
příslušný k udělení doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu4) a zároveň jej
požádá, aby mu neprodleně oznámil skutečnost, že doplňková ochrana odsouzenému zanikla
nebo mu byla odňata.
P

P

P

(6) Proti rozhodnutí podle odstavce 4 je přípustná stížnost.
____________________
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P

4)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
P

P

§ 350g
(1) Jestliže v době, kdy soud přistoupí k nařízení výkonu trestu vyhoštění, se
odsouzený již na území České republiky nenachází, předseda senátu zašle nařízení výkonu
trestu Policii České republiky a další úkony neprovádí.
(2) Nebyl-li občan Evropské unie, který má na území České republiky povolen
trvalý pobyt, nebo v posledních 10 letech nepřetržitě pobývá na území České republiky,
anebo jeho rodinný příslušník5) bez ohledu na státní příslušnost, který má na území
České republiky povolen trvalý pobyt, vyhoštěn do dvou let od pravomocného uložení
trestu vyhoštění, předseda senátu ověří, zda nenastaly skutečnosti, pro které trest
vyhoštění nelze uložit.
______________________________
P

P

5)

P

§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb.
P

§ 350h
Upuštění od výkonu trestu vyhoštění
(1) Od výkonu trestu vyhoštění nebo jeho zbytku soud upustí, jestliže po vyhlášení
rozsudku, kterým byl tento trest uložen, nastaly skutečnosti, pro které trest vyhoštění nelze
uložit.
S

(1) Od výkonu trestu vyhoštění nebo jeho zbytku soud na žádost odsouzeného
nebo i bez takové žádosti upustí, jestliže po vyhlášení rozsudku, kterým byl tento trest
uložen, nastaly skutečnosti, pro které trest vyhoštění nelze uložit. Je-li odsouzený ve
vyhošťovací vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, vyrozumí předseda senátu o
pravomocném upuštění od výkonu trestu vyhoštění příslušnou věznici.
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

ODDÍL PÁTÝ
Výkon ochranného léčení a zabezpečovací detence
§ 351a
Změna způsobu výkonu ochranného léčení
S

S
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O změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje ve veřejném zasedání soud, v
jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává; proti tomuto
rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
S

§ 351a
Změna způsobu výkonu ochranného léčení
(1) O změně způsobu výkonu ochranného léčení na návrh zdravotnického
zařízení, státního zástupce nebo osoby, na níž se vykonává ochranné léčení, anebo i bez
takového návrhu, rozhoduje ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu je
zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává; tento soud rozhoduje na
návrh zdravotnického zařízení nebo státního zástupce i o změně ústavního ochranného
léčení na zabezpečovací detenci.
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný
účinek.
§ 352
Upuštění od výkonu ochranného léčení
O upuštění od výkonu ochranného léčení před jeho započetím rozhodne soud, který
ochranné léčení uložil, a to ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce nebo obviněného
osoby, na níž se vykonává ochranné léčení, anebo i bez takového návrhu. Proti tomuto
rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
S

S

§ 353
S

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení
S

O propuštění z ochranného léčení nebo o jeho ukončení rozhodne na návrh státního
zástupce, obviněného nebo zdravotnického zařízení, anebo i bez takového návrhu, ve
veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu se ochranné léčení vykonává. Proti tomuto
rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
S

S

§ 353
Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení
(1) Jakmile bylo dosaženo účelu ochranného léčení, podá zdravotnické zařízení,
ve kterém je ochranné léčení vykonáváno, návrh na propuštění z ochranného léčení
okresnímu soudu, v jehož obvodu se ochranné léčení vykonává; návrh na ukončení
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ochranného léčení podle § 97 odst. 6 trestního zákoníku podá zdravotnické zařízení,
jakmile zjistí, že jeho účelu nelze dosáhnout. Nebude-li ochranné léčení vykonáno tak,
aby do dvou let od jeho započetí bylo rozhodnuto o propuštění z ochranného léčení nebo
o jeho ukončení, podá zdravotnické zařízení nejméně dva měsíce před uplynutím lhůty
dvou let od počátku výkonu ochranného léčení návrh na jeho prodloužení. V návrhu na
propuštění z ochranného léčení, na jeho ukončení nebo v návrhu na prodloužení
ochranného léčení, zdravotnické zařízení popíše průběh a výsledky ochranného léčení a
uvede důvody navrhovaného postupu včetně návrhu na případné uložení dohledu nad
chováním osoby, na níž je vykonáváno ochranné léčení. O tom je třeba zdravotnické
zařízení poučit.
(2) O propuštění z ochranného léčení, o jeho ukončení včetně případného uložení
dohledu nebo o prodloužení ochranného léčení rozhodne na návrh zdravotnického
zařízení, státního zástupce nebo osoby, na níž se vykonává ochranné léčení, anebo i bez
takového návrhu ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu se ochranné léčení
vykonává.
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný
účinek.
(4) Podal-li poškozený nebo svědek žádost podle § 44a, zašle předseda senátu
spolu s nařízením ochranného léčení příslušnému zdravotnickému zařízení informace
o poškozeném nebo svědkovi, kterého je třeba o propuštění nebo uprchnutí odsouzeného
z ochranného léčení vyrozumět. V případě, že poškozený nebo svědek podal žádost v
době, kdy je odsouzený ve výkonu ochranného léčení, zašle soud zdravotnickému
zařízení, v němž odsouzený vykonává ochranné léčení, příslušné informace dodatečně.
Zdravotnické zařízení je povinno písemně vyrozumět poškozeného nebo svědka
bezodkladně, nejpozději však v den následující po skutečnosti uvedené v § 44a odst. 1
písm. c).
§ 354
S

zrušen
S

§ 355
S

zrušen
S

§ 356
S

zrušen
S

§ 356a
S

zrušen
S

S

§ 357
S

S

zrušen
S
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§ 354
Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon
(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat zabezpečovací detence,
stalo vykonatelným, předseda senátu zašle příslušnému ústavu pro výkon zabezpečovací
detence, v němž má být zabezpečovací detence vykonána, nařízení výkonu
zabezpečovací detence a současně vyzve osobu, které byla zabezpečovací detence
uložena, je-li na svobodě, aby výkon zabezpečovací detence nastoupila. Stal-li se výrok o
uložení zabezpečovací detence, která nebyla uložena vedle nepodmíněného trestu odnětí
svobody, vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, nařídí výkon zabezpečovací
detence u obviněného, který je ve vazbě, předseda senátu odvolacího soudu ihned při
vyhlášení rozhodnutí. O nařízení výkonu zabezpečovací detence vždy vyrozumí okresní
soud, v jehož obvodu je ústav pro výkon zabezpečovací detence, ve kterém bude
zabezpečovací detence vykonávána.
(2) Je-li osoba, které byla uložena zabezpečovací detence, při pobytu na svobodě
nebezpečná pro své okolí, nebo je-li obava, že taková osoba, která je na svobodě,
uprchne, anebo je-li zde jiný důležitý důvod, zařídí předseda senátu bezodkladně její
dodání do ústavu pro výkon zabezpečovací detence; jinak jí může poskytnout
přiměřenou lhůtu k obstarání jejích záležitostí, která však nesmí být delší než jeden
měsíc ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v odstavci 1.
(3) Jde-li o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru v činné službě,
požádá předseda senátu příslušného velitele nebo nadřízeného, aby zařídil jeho
dopravení do ústavu pro výkon zabezpečovací detence.
(4) Předseda senátu požádá ústav pro výkon zabezpečovací detence, aby oznámil
soudu, který zabezpečovací detenci uložil, kdy bylo s výkonem zabezpečovací detence
započato. Zároveň požádá ústav pro výkon zabezpečovací detence, aby okresnímu
soudu, v jehož obvodě se zabezpečovací detence vykonává, podal neprodleně zprávu,
jestliže pominou důvody pro další trvání zabezpečovací detence.
(5) K nařízení výkonu zabezpečovací detence předseda senátu připojí pro potřeby
ústavu pro výkon zabezpečovací detence znalecký posudek, opis protokolu o výslechu
znalce nebo opis lékařské zprávy o zdravotním stavu osoby, které byla uložena
zabezpečovací detence, pokud v průběhu trestního řízení byly opatřeny, a žádost, aby
byla podávána okresnímu soudu, v jehož obvodu se zabezpečovací detence vykonává,
v jím stanovených lhůtách, zpráva o průběhu a výsledcích výkonu zabezpečovací
detence, se zaměřením na hlediska uvedená v § 98 odst. 4 trestního zákoníku.
§ 355
Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení
O změně výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení rozhoduje ve
veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu je ústav pro výkon zabezpečovací
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detence, ve kterém se zabezpečovací detence vykonává; proti tomuto rozhodnutí je
přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 356
Upuštění od výkonu zabezpečovací detence
(1) O upuštění od výkonu zabezpečovací detence před jejím započetím rozhodne
soud, který zabezpečovací detenci uložil, a to ve veřejném zasedání na návrh státního
zástupce nebo osoby, které byla zabezpečovací detence uložena, anebo i bez takového
návrhu. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
(2) Ministr spravedlnosti může upustit od výkonu zabezpečovací detence, jestliže
odsouzený byl nebo má být vydán do cizího státu nebo předán jinému členskému státu
Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu.
(3) Soud může upustit od výkonu zabezpečovací detence, jestliže odsouzený byl
nebo má být vyhoštěn.
(4) Nedojde-li k vydání odsouzeného do cizího státu, k jeho předání podle
odstavce 2 nebo k vyhoštění podle odstavce 3, anebo vrátí-li se v těchto případech
vydaný, předaný nebo vyhoštěný, rozhodne soud, že se zabezpečovací detence vykoná.
§ 357
Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence
(1) Okresní soud, v jehož obvodu je ústav pro výkon zabezpečovací detence,
ve kterém se zabezpečovací detence vykonává, na podkladě vyžádaných zpráv sleduje
výkon zabezpečovací detence a nejméně jednou za dvanáct měsíců, a jde-li o
mladistvého, nejméně jednou za šest měsíců od započetí výkonu zabezpečovací detence
nebo od předchozího rozhodnutí o jejím trvání přezkoumá, zda důvody pro její další
pokračování trvají.
(2) O dalším trvání zabezpečovací detence nebo o propuštění ze zabezpečovací
detence rozhodne na návrh ústavu pro výkon zabezpečovací detence, státního zástupce
nebo osoby, na níž se vykonává zabezpečovací detence, anebo i bez takového návrhu, ve
veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu se zabezpečovací detence vykonává.
Byla-li žádost osoby, na níž se vykonává zabezpečovací detence, zamítnuta, může ji tato
osoba, neuvede-li v ní jiné důvody, opakovat až po uplynutí šesti měsíců od právní moci
rozhodnutí.
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný
účinek.
(4) Podal-li poškozený nebo svědek žádost podle § 44a, zašle předseda senátu
spolu s nařízením zabezpečovací detence příslušnému ústavu pro výkon detence
informace o poškozeném nebo svědkovi, kterého je třeba o propuštění nebo uprchnutí
odsouzeného z výkonu zabezpečovací detence vyrozumět. V případě, že poškozený podal
žádost v době, kdy je odsouzený ve výkonu zabezpečovací detence, zašle soud ústavu pro
výkon detence, v němž odsouzený vykonává zabezpečovací detenci, příslušné informace
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dodatečně. Ústav pro výkon detence je povinen písemně vyrozumět poškozeného nebo
svědka bezodkladně, nejpozději však v den následující po skutečnosti uvedené v § 44a
odst. 1 písm. d).
§ 393
Nepřípustnost vydání
(1) Vydání osoby do cizího státu je nepřípustné, jestliže
a) jde o státního občana České republiky,
b) jde o osobu, které bylo v České republice přiznáno postavení azylanta nebo osoby
požívající doplňkové ochrany, v rozsahu ochrany poskytnuté této osobě zvláštním
právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou,
c) trestní stíhání nebo výkon trestu odnětí svobody jsou podle právního řádu České republiky
promlčeny,
d) trestní stíhání je nepřípustné v důsledku udělení milosti či amnestie,
e) trestný čin, pro který se vydání žádá, má výlučně politický anebo vojenský charakter,
f) trestný čin spočívá v porušení daňových, celních, devizových předpisů anebo v porušení
jiných finančních práv státu,
g) trestný čin byl spáchán na území České republiky, kromě případů, kdy s ohledem na
zvláštní okolnosti spáchání trestného činu je třeba dát přednost provedení trestního stíhání
v dožadujícím státě z důvodů náležitého zjištění skutkového stavu a z důvodů týkajících
se výměry trestu anebo jeho výkonu,
h) za trestný čin, pro který se vydání žádá, je možné v dožadujícím státě uložit trest smrti,
kromě případu, kdy dožadující stát zaručí, že trest smrti nebude uložen,
i) dožadující stát žádá o vydání k vykonání trestu smrti, anebo
j) vyžádaná osoba nebyla za trestný čin podle právního řádu České republiky v době jeho
spáchání trestně odpovědná anebo jsou dány jiné důvody vylučující její trestní
odpovědnost.
(2) Má-li být osoba vydána do státu, jenž je smluvní stranou Úmluvy k provedení
dohody podepsané dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu,
Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na
společných hranicích, k důvodům nepřípustnosti vydání podle odstavce 1 písm. c) a d) se
nepřihlíží.
§ 470
S

S

zrušen
§ 470

Doba dvou let podle § 353 odst. 1 se u ochranných léčení uložených přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona počítá ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST DRUHÁ - změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
U

(zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
U

§1
Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům
(1) Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
uvedené v trestním zákoně trestním zákoníku a dalších trestních zákonech (dále jen
„trestní zákon“), opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon
soudnictví ve věcech mládeže.
S

S

(2) Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a
mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které
účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské
uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností
přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, aby
přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.
(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu
nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů.1)
__________________________
P

1
P

P

) Trestní zákon Trestní zákoník a další trestní zákony.
P

S

SP

P

P

§2
S

Vymezení některých pojmů
S

Podle tohoto zákona se rozumí:
S

a) protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný,
b) mládeží děti mladší patnácti let a mladiství,
c) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil
patnáctý rok věku,
d) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil
osmnáctý rok svého věku,
e) opatřeními výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření (§ 21 až 23) a trestní
opatření (§ 24 až 35); přiměřená omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu trestního
zákona a trestního řádu nahrazují výchovná opatření,
f) orgány činnými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci a soudy pro
mládež, 2)
g) soudem pro mládež zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech předseda
takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního a
Nejvyššího soudu,
h) obecným soudem jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, který
neprojednává protiprávní činy mládeže.
S

S

S

S

S

S

S

S

S
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§2
Vymezení některých pojmů
(1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí
a) mládeží děti a mladiství,
b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil
patnáctý rok věku,
c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil
osmnáctý rok svého věku.
(2) Podle tohoto zákona se dále rozumí
a) protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný,
b) opatřeními výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření (§ 21 až 23) a trestní
opatření (§ 24 až 35) u mladistvých a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let
(§ 93); přiměřená omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu trestního zákona
a trestního řádu nahrazují výchovná opatření,
c) orgány činnými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci a soudy
pro mládež2),
d) soudem pro mládež zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech
předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského,
vrchního a Nejvyššího soudu,
e) obecným soudem jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, který
neprojednává protiprávní činy mládeže.
_________________
P

P

2)
P

P

§ 12 odst. 1 až 5 trestního řádu.
P

§3
Základní zásady
(1) Nikdo nemůže být podle tohoto zákona postižen za čin, který nebyl trestný podle
zákona v době, kdy byl spáchán, a jen tento zákon v návaznosti na trestní zákon stanoví, které
jednání je proviněním nebo činem jinak trestným, a sankce a způsob jejich ukládání,
směřující především k obnovení narušených sociálních vztahů, začlenění dítěte mladšího
patnácti let nebo mladistvého do rodinného a sociálního prostředí a k předcházení
protiprávním činům.
(2) Trestní opatření lze použít pouze tehdy, jestliže zvláštní způsoby řízení a opatření,
zejména obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům,
by zřejmě nevedly k dosažení účelu tohoto zákona.
(3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti toho, komu je
ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho
osobním, rodinným a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a stupni
nebezpečnosti závažnosti spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské
smýšlení mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, v níž žije,
anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let nemůže být důvodem k
uložení opatření podle tohoto zákona.
S

S
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(4) V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím k věku,
zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se vede, aby její další
vývoj byl co nejméně ohrožen a aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je
umožnily, byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost podle
tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo k předcházení dalším
protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto zákona přitom spolupracují s příslušným
orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
(5) V řízení podle tohoto zákona je třeba chránit osobní údaje osoby, proti níž se řízení
vede, a její soukromí, aby každá taková osoba byla chráněna před škodlivými vlivy, a při
dodržení zásady, že je považována za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána zákonným
způsobem.
(6) Každé dítě mladší patnácti let nebo mladistvý, nestanoví-li tento zákon jinak, má
právo na to, aby jeho čin byl projednán bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě soudem
pro mládež.
(7) Řízení podle tohoto zákona musí směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady
škody způsobené protiprávním činem, nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění.
(8) Soudci, státní zástupci, příslušníci policejních orgánů a úředníci Probační a
mediační služby působící v trestních věcech mládeže musí mít zvláštní průpravu pro
zacházení s mládeží.
§4
Výkon soudnictví ve věcech mládeže
Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak trestných
spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež.
§5
Odpovědnost mladistvého
(1) Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní
vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost protiprávnost nebo ovládat
své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
S

S

(2) Dopustí-li se mladistvý uvedený v odstavci 1 činu jinak trestného nebo není-li z
jiných zákonných důvodů trestně odpovědný, lze vůči němu použít vedle ochranných
opatření (§ 21) obdobně postupů a opatření uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí
mladších patnácti let.
§6
Provinění
(1) Trestný čin 3) spáchaný mladistvým se nazývá provinění.
P

P
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(2) Čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, není proviněním, jestliže je
spáchán mladistvým a stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost je malý.
S

(3) (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro posouzení provinění spáchaného
mladistvým trestní zákon.
___________________________
S

3)
PS

S

§ 3, 7, 8, 10 a § 89 odst. 1 trestního zákona.
.
§ 13, 20, 21, 24 a 109 trestního zákoníku
SP

3)

SP

§8
Promlčení trestního stíhání
(1) Trestnost činu zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí
a) deset let, jde-li o provinění, na které trestní zákon stanoví výjimečný trest,
b) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,
c) tři léta u ostatních provinění.
(2) Ohledně počátku, stavení a přerušení promlčecí doby platí obdobně ustanovení
trestního zákona.4)
(3) Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestnost provinění, stanoví-li tak ohledně
promlčení trestných činů trestní zákon.5)
__________________________

4)

§ 67 odst. 2 až 4 trestního zákona.
§ 67a trestního zákona.
4)
§ 34 odst. 2 až 5 trestního zákoníku.
5)
§ 35 trestního zákoníku.
S

5)

S

S

Díl 3
Opatření ukládaná mladistvým
§9
Účel opatření
(1) Účelem opatření vůči mladistvému je především vytvoření podmínek pro sociální a
duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního
vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i
jeho ochrana před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění.
(2) Ustanovení trestního zákona o zvlášť nebezpečném recidivistovi6) se u mladistvých
neužijí.
S

(2) Ustanovení trestního zákoníku o mimořádném zvýšení trestu odnětí svobody6)
se u mladistvých neužije.
______________________________
S

6)

§ 41 a 42 trestního zákona.
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6)

§ 59 trestního zákoníku.

§ 11
(1) Soud pro mládež může upustit od uložení trestního opatření mladistvému, který
spáchal provinění menší nebezpečnosti činu pro společnost, na které trestní zákon stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jeho spáchání lituje a
projevuje účinnou snahu po nápravě,
S

S

a) jestliže vzhledem k povaze spáchaného činu a k dosavadnímu životu mladistvého lze
důvodně očekávat, že již projednání věci před soudem pro mládež postačí k jeho nápravě,
b) dopustil-li se činu z neznalosti právních předpisů, která je zejména vzhledem k jeho věku,
rozumové vyspělosti a prostředí, ve kterém žil, omluvitelná, nebo
c) jestliže soud pro mládež přijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhledem k
výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, povaze spáchaného činu a osobě mladistvého
se uložení trestního opatření nejeví nutným.
(2) Upustí-li soud pro mládež od uložení trestního opatření, může věc vyřídit tím, že
mladistvého napomene, anebo může přenechat postižení mladistvého zákonnému zástupci,
škole, jíž je mladistvý žákem, nebo školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy7) (dále jen "výchovné zařízení"), v němž žije; v takovém případě si soud pro mládež
předem vyžádá stanovisko školy nebo výchovného zařízení. Zákonný zástupce, škola nebo
výchovné zařízení jsou povinni o výsledku vyrozumět soud pro mládež.
§ 12
Soud pro mládež může upustit od uložení trestního opatření mladistvému i tehdy,
jestliže
a) mladistvý spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud pro mládež má
za to, že zabezpečovací detence nebo ochranné léčení, které zároveň ukládá, zajistí
nápravu mladistvého lépe než trestní opatření, nebo
b) je vůči němu užito ochranné nebo výchovné opatření a k dosažení účelu tohoto zákona
není třeba uložit trestní opatření.
§ 16
Dohled probačního úředníka
(1) Dohledem probačního úředníka se rozumí pravidelné sledování chování
mladistvého v jeho rodině a způsobu výchovného působení rodičů na něj, kontrola dodržování
uloženého probačního programu a výchovných povinností a omezení uložených mladistvému
soudem pro mládež a v přípravném řízení státním zástupcem nebo vyplývajících ze zákona a
jeho pozitivní vedení probačním úředníkem k životu v souladu se zákonem.
(2) Účelem dohledu probačního úředníka je:
a) sledování a kontrola chování mladistvého, zaměřená na zajištění ochrany společnosti a
snížení možnosti opakování trestné činnosti,
b) odborné vedení a pomoc mladistvému s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.
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(3) Mladistvý, kterému byl uložen dohled probačního úředníka, je povinen
a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví na
základě programu jeho výkonu vytvořeného probačního plánu dohledu,
b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu budou stanoveny probačním
úředníkem; při stanovení těchto lhůt probační úředník přihlédne k poměrům mladistvého,
jeho životní situaci v době výkonu dohledu i k prostředí, v němž žije,
c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, dodržování uložených
přiměřených výchovných omezení nebo povinností a jiných důležitých okolnostech pro
výkon dohledu určených probačním úředníkem,
d) nebránit probačnímu úředníkovi ve vstupu do obydlí.
S

S

S

S

§ 18
Výchovné povinnosti
(1) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může mladistvému uložit
výchovnou povinnost, kterou stanoví, aby zejména
a) bydlel s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu,
b) jednorázově nebo ve splátkách zaplatil přiměřenou peněžitou částku, kterou zároveň určí,
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona,
c) vykonal bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu,
d) usiloval o vyrovnání s poškozeným,
e) nahradil podle svých sil škodu způsobenou proviněním anebo jinak přispěl k odstranění
následku provinění,
f) podrobil se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením nebo
zabezpečovací detencí podle trestního zákona,
g) podrobil se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku,
psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu,
rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení sociálních dovedností a
osobnosti mladistvého, který není probačním programem.
(2) Výchovná povinnost zaplatit peněžitou částku se uloží, jestliže lze předpokládat, že
peněžitá částka bude zaplacena z peněžitých prostředků, s nimiž smí mladistvý samostatně
nakládat. Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může stanovit, že peněžitá
částka bude zaplacena v přiměřených měsíčních splátkách.
(3) Vykonání společensky prospěšné činnosti určitého druhu smí být mladistvému
uloženo jen tak, aby nenarušilo jeho přípravu na budoucí povolání, především plnění
povinností souvisejících se vzdělávacím programem školy, nebo výkon povolání či
zaměstnání, a na dobu nejvýše čtyř hodin denně, osmnácti hodin týdně a šedesáti hodin
celkem.
(4) Při ukládání výchovné povinnosti podle odstavce 1 písm. c) a g) soud pro mládež a
v přípravném řízení státní zástupce přihlédne ke zdravotní způsobilosti mladistvého.
§ 21
S
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Druhy ochranných opatření
S

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení,8) zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty9) a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální
vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými.
(2) Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle tohoto zákona, ostatní ochranná
opatření se ukládají podle trestního zákona.10)
____________________________
S

S

S

8)

§ 72 trestního zákona.
§ 73 trestního zákona.
10)
§ 72 a 73 trestního zákona.
S

9)
S

S

S

§ 21
Druhy ochranných opatření
(3) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení8), zabezpečovací detence8a),
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty9) a ochranná výchova. Jejich účelem je
kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost
před pácháním provinění mladistvými.
T

T

T

T

(4) Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle tohoto zákona, ochranné léčení,
zabezpečovací detence a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty se ukládají podle
trestního zákona10).
T

T

_____________

8)

§ 97 trestního zákoníku.
§ 98 trestního zákoníku.
9)
§ 99 až 102 trestního zákoníku.
10)
§ 97, 98, 99 až 102 trestního zákoníku.
8a)

§ 24
Druhy trestních opatření
(1) Za spáchané provinění může soud pro mládež mladistvému uložit pouze tato trestní
opatření:
a) obecně prospěšné práce,
b) peněžité opatření,
c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu,
d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
e) zákaz činnosti,
f) vyhoštění,
g) domácí vězení,
g) h) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení),
h) i) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem,
i) j) odnětí svobody nepodmíněné.
S

S

S

S

S

S

(2) Trestní opatření uložené podle tohoto zákona v návaznosti na trestní zákon musí
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vzhledem k okolnostem případu a osobě i poměrům mladistvého napomáhat k vytváření
vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého; výkonem trestního opatření nesmí být
ponížena lidská důstojnost.

§ 25
Ukládání trestního opatření
(1) Při výměře trestního opatření se jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k
tomu, že pachatel mladistvý
S

S

a) úspěšně vykonal probační program nebo jiný vhodný program sociálního výcviku,
psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně
prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k
rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého,
b) poskytl zadostiučinění poškozenému, nahradil úplně nebo alespoň částečně způsobenou
škodu, odčinil nebo alespoň zmírnil újmu, kterou mu způsobil, a přičinil se o obnovení
právních a společenských vztahů, které narušil svým chováním, nebo
c) po spáchání provinění se choval tak, že lze důvodně předpokládat, že se v budoucnu již
trestné činnosti nedopustí.
(2) Při stanovení druhu trestního opatření a jeho výměry soud pro mládež přihlédne
také k tomu, že mladistvý spáchal provinění ve stavu zmenšené příčetnosti, který si přivodil
vlivem návykové látky.
(3) Ukládá-li soud pro mládež úhrnné nebo souhrnné trestní opatření mladistvému,
který spáchal provinění jednak před tím, než překročil osmnáctý rok svého věku, jednak po
tom, co tento věk dovršil, postupuje podle ustanovení o úhrnném nebo souhrnném trestu,11)
popřípadě o upuštění od uložení souhrnného nebo dalšího trestu,12) přičemž se hranice
trestních sazeb u provinění spáchaných před tím, než mladistvý překročil osmnáctý rok,
posuzují podle tohoto zákona.
______________________
11)

§ 35 trestního zákona.
§ 37 trestního zákona.
11)
§ 43 trestního zákoníku.
12)
§ 44 trestního zákoníku.

S

S

12)

§ 26
Obecně prospěšné práce, zákaz činnosti a vyhoštění
(1) Za podmínek stanovených v trestním zákoně může soud pro mládež uložit
mladistvému obecně prospěšné práce13) s přihlédnutím k jeho stanovisku k možnosti jejich
uložení, které je povinen zjistit; horní hranice sazby tohoto trestního opatření u mladistvého
nesmí převyšovat polovinu horní hranice stanovené v trestním zákoně. Obecně prospěšné
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práce nesmí vzhledem ke své povaze nebo okolnostem, za kterých jsou vykonávány,
ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní vývoj mladistvých. Soud pro mládež může vedle
trestního opatření obecně prospěšných prací uložit i vhodná výchovná opatření.
(2) Zákaz činnosti může soud pro mládež mladistvému uložit, není-li to na překážku
přípravě na jeho povolání, přičemž horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let. Soud pro
mládež může vedle trestního opatření zákazu činnosti uložit i vhodná výchovná opatření.
(3) Vyhoštění může soud pro mládež uložit jen za podmínek stanovených v trestním
zákoně14) ve výměře od jednoho do pěti let. Přitom přihlédne též k rodinným a osobním
poměrům mladistvého a dbá toho, aby tímto trestem trestním opatřením nebyl vydán
nebezpečí zpustnutí.
____________________________
13)
§ 45 a 45a trestního zákona.
14)
§ 57 trestního zákona.
13)
§ 62 až 65 trestního zákoníku.
14)
§ 78 trestního zákoníku.
S

S

S

S

S

§ 27
S

Peněžité opatření
S

(1) Peněžité opatření ve výměře od 1 000 Kč do 500 000 Kč může soud pro mládež
mladistvému uložit za podmínek stanovených v trestním zákoně,15) je-li mladistvý výdělečně
činný nebo jeho majetkové poměry uložení takového trestního opatření umožňují. Soud pro
mládež může vedle peněžitého opatření uložit i vhodná výchovná opatření.
(2) U mladistvého, který je výdělečně činný, lze peněžité opatření stanovit také
formou denní sazby s přihlédnutím k jeho dennímu výdělku, a to ve výši od 100 Kč do 1 000
Kč na den na dobu 5 až 500 dnů. Současně soud pro mládež stanoví celkovou výši peněžitého
opatření a způsob jeho splácení.
(3) Ukládá-li soud pro mládež peněžité opatření, stanoví pro případ, že by ve
stanovené lhůtě nebylo vykonáno, náhradní trestní opatření odnětí svobody až na jeden rok.
Náhradní trestní opatření nesmí však ani spolu s uloženým odnětím svobody přesahovat horní
hranici trestní sazby snížené podle § 31 odst. 1.
(4) Soud pro mládež může po právní moci rozhodnutí o uložení peněžitého opatření
rozhodnout po vyjádření mladistvého, že jeho zaplacení nebo nevykonaný zbytek bude
nahrazen tím, že mladistvý odsouzený vykoná obecně prospěšnou činnost v rámci probačního
programu pro tento účel zřízeného.
__________________________
S

S

S

S

S

S

S

S

15)

§ 53 a § 54 odst. 1, 2 trestního zákona.
S

§ 27
Peněžité opatření
(1) Peněžité opatření se ukládá za podmínek stanovených v trestním zákoně15),
je-li mladistvý výdělečně činný nebo jeho majetkové poměry uložení takového
trestního opatření umožňují. Soud pro mládež může vedle peněžitého opatření uložit
i vhodná výchovná opatření.
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(2) Soud pro mládež uloží peněžité opatření v rozmezí od deseti do
třistašedesátipěti denních sazeb.
(3) Denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 5 000 Kč.
(4) Náhradní trestní opatření stanoví soud pro mládež až na jeden rok.
Náhradní trestní opatření nesmí však ani spolu s uloženým odnětím svobody
přesahovat horní hranici trestní sazby snížené podle § 31 odst. 1.
(5) Soud pro mládež může po právní moci rozhodnutí o uložení peněžitého
opatření rozhodnout po vyjádření mladistvého, že jeho zaplacení nebo nevykonaný
zbytek bude nahrazen tím, že mladistvý vykoná obecně prospěšnou činnost v rámci
probačního programu podle § 17 odst. 1, 2 pro tento účel zřízeného, nebo
společensky prospěšnou činnost v rámci výchovné povinnosti podle § 18 odst. 1
písm. c).
______________________________
15)

§ 67 až 69 trestního zákoníku.

§ 31
Odnětí svobody
(1) Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně se u mladistvých
snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní
hranice jeden rok.
(2) Nepodmíněné odnětí svobody může soud pro mládež mladistvému uložit jen tehdy,
jestliže by s ohledem na okolnosti případu, osobu mladistvého nebo předchozí použitá
opatření uložení jiného trestního opatření zjevně nepostačovalo k dosažení účelu tohoto
zákona.
(3) V případě, že mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákon ve zvláštní části
dovoluje uložení výjimečného trestu, a že stupeň nebezpečnosti takového provinění pro
společnost povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu
provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko
napravitelnému následku mimořádně vysoký vysoká, může soud pro mládež uložit
mladistvému odnětí svobody na pět až deset let, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí
uvedeném v odstavci 1 k dosažení účelu trestního opatření nepostačovalo.
S

S

S

S

S

S

(4) Nepodmíněné odnětí svobody se u mladistvých, kteří nepřekročili devatenáctý
rok svého věku, vykonává odděleně od ostatních odsouzených ve věznicích nebo ve
zvláštních odděleních pro mladistvé.
(5) Ukládá-li soud pro mládež nepodmíněné odnětí svobody mladistvému, který již
dovršil devatenáctý rok věku, může s přihlédnutím zejména k délce ukládaného odnětí
svobody a ke stupni a povaze narušení mladistvého rozhodnout, že mladistvý toto trestní
opatření vykoná ve věznici pro ostatní odsouzené; učiní-li takové rozhodnutí, musí
zároveň rozhodnout, do kterého typu věznice bude odsouzený pro další výkon
nepodmíněného odnětí svobody zařazen.
§ 32
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Mimořádné snížení odnětí svobody
(1) Má-li soud pro mládež vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům
mladistvého za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené trestním zákonem
bylo pro mladistvého nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestního opatření dosáhnout i odnětím
svobody kratšího trvání, může snížit trestní opatření odnětí svobody pod dolní hranici trestní
sazby zákonem stanovené bez omezení uvedeného v trestním zákoně.16)
S

S

(2) Soud pro mládež může snížit trestní opatření odnětí svobody pod dolní hranici
trestní sazby bez omezení uvedeného v trestním zákoně též tehdy, jestliže odsuzuje
mladistvého za přípravu k provinění nebo za pokus provinění a má vzhledem k povaze a
závažnosti přípravy nebo pokusu za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené
zákonem bylo pro mladistvého nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestního opatření dosáhnout
i trestním opatřením kratšího trvání.17)
___________________________
S

16)
S

16)
17)

§ 40 odst. 4 trestního zákona.
§ 58 odst. 3 trestního zákoníku.
S

§ 40 odst. 2 trestního zákona.

§ 33
Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem
(1) Při podmíněném odsouzení18) mladistvého nebo jeho podmíněném odsouzení k
odnětí svobody s dohledem19) stanoví soud pro mládež zkušební dobu na jeden rok až tři léta.
Současně může soud pro mládež uložit i výchovná opatření.
(2) Soud pro mládež může vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého
ponechat podmíněné odsouzení v platnosti i přesto, že mladistvý odsouzený zavdal příčinu k
nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody, a
a) stanovit nad mladistvým odsouzeným dohled, pokud nebyl již uložen,
b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit
horní hranici zkušební doby v trvání pěti let,20) nebo
c) uložit další výchovné opatření uvedené v § 15 až 20 směřující k tomu, aby vedl řádný
život.
(3) Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 16.
_____________________

18)

§ 58 až 60 trestního zákona.
§ 60a a 60b trestního zákona.
20)
§ 59 odst. 1 trestního zákona.
18
) §79 až 81 trestního zákoníku.
19)
§ 82 až 85 trestního zákoníku.
20
) § 80 odst. 1 trestního zákoníku.
19)

§ 34
Promlčení výkonu trestního opatření

47

(1) Uložené trestní opatření nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí pět let,
a bylo-li uloženo výjimečné trestní opatření odnětí svobody nad pět let až do deseti let, činí
promlčecí doba deset let.
(2) Ohledně počátku, stavení a přerušení promlčecí doby platí ustanovení trestního
zákona.21)
(3) Výkon trestního opatření uloženého pro trestné činy, o nichž tak stanoví trestní
zákon, se nepromlčuje.
___________________________
22)

21)

§ 68 odst. 2 až 4 trestního zákona.
§ 67a a 68a trestního zákona.
21)
§ 92 odst. 2 až 5 trestního zákoníku.
22)
§ 93 trestního zákoníku.
22)

§ 35
Zahlazení odsouzení
(1) Na mladistvého, kterému bylo uloženo nebo rozhodnutím prezidenta republiky
zmírněno nebo prominuto trestní opatření odnětí svobody v délce nepřevyšující jeden rok, se
hledí jako by nebyl odsouzen, jakmile bylo vykonáno nebo bylo od výkonu takového
trestního opatření nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.
(2) O tom, zda se zahlazuje odsouzení mladistvého k odnětí svobody, na které se
nevztahuje odstavec 1, rozhodne soud pro mládež, přihlížeje k jeho chování ve výkonu odnětí
svobody, po výkonu tohoto trestního opatření. Bylo-li trestní opatření odnětí svobody podle
rozhodnutí prezidenta republiky zmírněno, soud pro mládež takto postupuje poté, co byl
mladistvý po výkonu zmírněného odnětí svobody propuštěn na svobodu.
(3) Vyslovil-li soud pro mládež, že se mladistvý podmíněně odsouzený, podmíněně
odsouzený k odnětí svobody s dohledem nebo podmíněně propuštěný z výkonu trestního
opatření odnětí svobody osvědčil, hledí se na něho, jako by nebyl odsouzen.
(4) Na mladistvého, kterému bylo uloženo peněžité opatření, se hledí, jako by nebyl
odsouzen, jakmile bylo vykonáno nebo bylo od výkonu tohoto trestního opatření nebo jeho
zbytku pravomocně upuštěno.
(5) Na mladistvého, kterému bylo uloženo propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile nabyl právní moci rozsudek, jímž bylo
toto trestní opatření uloženo.
(6) Na mladistvého, kterému bylo uloženo trestní opatření obecně prospěšných prací
nebo zákazu činnosti domácího vězení, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile bylo takové
trestní opatření vykonáno nebo bylo od výkonu trestního opatření nebo jeho zbytku
pravomocně upuštěno.
(7) Na mladistvého, kterému bylo uloženo trestní opatření vyhoštění, se hledí, jako by
nebyl odsouzen, jakmile uplyne doba, na kterou bylo uloženo.
§ 47
48

Trvání vazby
(1) Vazba v řízení ve věcech mladistvých nesmí trvat déle než dva měsíce, a jde-li o
zvlášť závažné provinění23) nesmí trvat déle než šest měsíců. Po uplynutí této doby může být
vazba výjimečně prodloužena až o další dva měsíce a v řízení o zvlášť závažném provinění až
o dalších šest měsíců, pokud nebylo možné pro obtížnost věci nebo z jiných závažných
důvodů trestní stíhání v této lhůtě skončit a propuštěním mladistvého na svobodu hrozí, že
bude zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání. K takovému
prodloužení může dojít pouze jednou v přípravném řízení a jednou v řízení před soudem pro
mládež.
(2) O prodloužení lhůty vazby v přípravném řízení rozhoduje soudce okresního soudu
pro mládež na návrh státního zástupce. Návrh na prodloužení lhůty vazby je povinen doručit
státní zástupce tomuto soudu nejpozději 15 dnů před skončením lhůty; stejně je povinen
postupovat i tehdy, jestliže v době kratší než 15 dnů před skončením vazební lhůty podá
obžalobu.
(3) O prodloužení vazby v řízení před soudem rozhoduje soudce soudu pro mládež
nadřízeného soudu pro mládež, který je příslušný věc projednat nebo který věc již projednává.
Návrh na prodloužení lhůty vazby je povinen předseda senátu doručit nadřízenému soudu pro
mládež nejpozději 15 dnů před skončením lhůty.
(4) Pokud návrh není způsobem uvedeným v odstavci 2 nebo 3 doručen, musí
předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce propustit mladistvého na svobodu
nejpozději den po uplynutí lhůty, na niž bylo trvání vazby omezeno.
(5) Lhůty uvedené v odstavci 1 se počítají od doby, kdy došlo k zatčení nebo zadržení
mladistvého, anebo nepředcházelo-li zatčení nebo zadržení, od doby, kdy došlo na základě
rozhodnutí o vazbě k omezení osobní svobody mladistvého. Při vrácení věci státnímu zástupci
k došetření běží lhůta uvedená v odstavci 2 ode dne, kdy byl spis doručen státnímu zástupci.
(6) Délka trvání vazby, o níž bylo rozhodnuto v rámci mimořádných opravných
prostředků,24) se posuzuje samostatně a nezávisle na vazbě v původním řízení.
(7) Po propuštění mladistvého z vazby lze nařídit dohled probačního úředníka nad
mladistvým, který může trvat až do skončení trestního stíhání. Pro výkon dohledu platí
obdobně § 16.
_________________________

23)
23)

§ 41 odst. 2 trestního zákona.
§ 14 odst. 3 věta za středníkem trestního zákoníku.

§ 54
Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich
(1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze obžalovaný
mladistvý, jeho dva důvěrníci,27) jeho obhájce, zákonní zástupci a příbuzní v přímém
pokolení, sourozenci, manžel nebo druh, poškozený a jeho zmocněnec, zúčastněná osoba a
její zmocněnec, zákonní zástupci poškozeného a zúčastněné osoby, svědci, znalci,
tlumočníci, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby
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a zástupce školy nebo výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní líčení
nebo veřejné zasedání konáno veřejně.28)
(2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by
vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo jiným
způsobem, je zakázáno. Stejně tak je zakázáno publikování každého textu nebo každého
vyobrazení týkajícího se totožnosti mladistvého.
(3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého.
Pravomocný odsuzující rozsudek může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích
jen bez uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého, při přiměřené ochraně
mladistvého před nežádoucími účinky jeho uveřejnění.
(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru
provinění rozhodnout
a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku
neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené ochrany zájmů mladistvého,
b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením jména, popřípadě jmen, a
příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť
závažné provinění a takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti.
§ 58
Vyšetření duševního stavu
(1) K vyšetření duševního stavu mladistvého se přiberou dva znalci z oboru
zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii přibere znalec z
oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii a znalec
z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací na dětskou
psychologii.
(2) Pozorování duševního stavu nemá trvat déle než jeden měsíc; do té doby je třeba
podat posudek. Na odůvodněnou žádost znalců může soud pro mládež a v přípravném řízení
na návrh státního zástupce soudce tuto lhůtu prodloužit, nikoli však více než o jeden měsíc.
Proti rozhodnutí o prodloužení lhůty je přípustná stížnost.
§ 70
(1) V řízení o provinění, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož
horní hranice nepřevyšuje tři léta, může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce
z důvodu chybějícího veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého a s přihlédnutím k
stupni nebezpečnosti provinění pro společnost povaze a závažnosti provinění a osobě
mladistvého odstoupit od trestního stíhání mladistvého, jestliže
a) trestní stíhání není účelné a
b) potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění.
(2) Součástí rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání je též výrok o zastavení
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trestního stíhání pro skutek, ve kterém bylo spatřováno provinění, jehož se odstoupení od
trestního stíhání týká.
(3) Odstoupit od trestního stíhání lze zejména v případě, jestliže mladistvý již úspěšně
vykonal vhodný probační program, byla úplně nebo alespoň částečně nahrazena škoda
způsobená proviněním a poškozený s takovým odškodněním souhlasil, anebo bylo
mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové řešení lze považovat z hlediska
účelu řízení za dostatečné.
(4) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
Poškozený se o odstoupení od trestního stíhání vyrozumí.
(5) V trestním stíhání mladistvého, od něhož bylo odstoupeno, se však pokračuje,
prohlásí-li mladistvý do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o odstoupení od trestního
stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného poučit.
(6) Jestliže bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého a v řízení se pokračovalo
jen proto, že mladistvý na projednání věci trval, soud pro mládež, neshledá-li důvod ke
zproštění mladistvého, vysloví sice vinu, trest trestní opatření však neuloží.
§ 73
(1) Zvláštní ustanovení o trestním řízení ve věcech mladistvých se neužije
a) v řízení o proviněních, která obviněný spáchal jednak před dovršením osmnáctého roku,
jednak po jeho dovršení, jestliže trestní zákon na čin spáchaný po dovršení osmnáctého
roku stanoví trest stejný nebo přísnější, nebo
b) bylo-li zahájeno trestní stíhání až po dovršení devatenáctého roku mladistvého.
(2) Ustanovení tohoto zákona o účasti orgánu pověřeného péčí o mládež orgánu
sociálně - právní ochrany dětí se neužije, jestliže se úkon provádí po dovršení devatenáctého
roku věku mladistvého.

§ 78
Podmíněné propuštění mladistvého
(1) Mladistvého lze na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice podmíněně
propustit z výkonu odnětí svobody za podmínek stanovených v trestním zákoně35) i dříve, než
vykoná jeho polovinu nebo dvě třetiny.
(2) Při podmíněném propuštění podle odstavce 1 stanoví soud zkušební dobu na jeden
rok až pět let.
______________________
35)
35)

§ 61 a 62 trestního zákona.
§ 86, 87 a 89 trestního zákoníku.
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§ 79
Přeřazení mladistvého
(1) Dovrší-li mladistvý ve výkonu odnětí svobody devatenáctý rok svého věku, může
soud pro mládež rozhodnout, že se odsouzený přeřadí do věznice pro ostatní odsouzené. Při
rozhodování přihlédne zejména k dosaženému stupni jeho převýchovy a k délce zbytku trestu
trestního opatření. Přeřadí-li soud pro mládež odsouzeného do věznice pro ostatní
odsouzené, musí zároveň rozhodnout, do kterého typu věznice bude odsouzený pro další
výkon trestu trestního opatření zařazen.
(2) Rozhodnutí o přeřazení odsouzeného do věznice pro ostatní odsouzené se vždy
považuje za rozhodnutí o přeřazení do věznice s přísnějším režimem.
§ 80
Výkon dohledu probačního úředníka
(1) Výkon dohledu nařídí předseda senátu soudu pro mládež a v přípravném řízení
státní zástupce středisku Probační a mediační služby, v jehož obvodu mladistvý bydlí nebo
se zdržuje.
(2) Probační úředník při výkonu dohledu dohlíží na plnění povinností uložených
mladistvému, a za tím účelem také pravidelně navštěvuje mladistvého, nad nímž vykonává
dohled, v jeho bydlišti, na pracovišti a ve škole.
(3) Pomoc a poradenství provádí probační úředník v rámci přípravy a realizace
individuálně připraveného programu výkonu dohledu pro mladistvého vytvořeného
probačního plánu dohledu nad mladistvým.
(4) Poruší-li mladistvý, kterému byl uložen dohled, závažně nebo opakovaně
podmínky dohledu nebo jiná uložená výchovná opatření, informuje o tom probační úředník
bez zbytečného odkladu předsedu senátu soudu pro mládež a v přípravném řízení státního
zástupce, který dohled uložil. V případě méně závažného porušení stanovených podmínek a
výchovných opatření může probační úředník udělit mladistvému výstrahu; tyto výstrahy však
mohou být uděleny nejvýše dvě v průběhu jednoho roku. Udělení výstrahy není rozhodnutím
podle trestního řádu.
(5) Nestanoví-li předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce jinak,
zpracuje probační úředník nejméně jednou za šest měsíců zprávu, ve které informuje předsedu
senátu soudu pro mládež a v přípravném řízení státního zástupce, který dohled uložil, o
průběhu výkonu dohledu nad mladistvým, o plnění uložených výchovných opatření
mladistvým a o jeho osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci.
§ 81
Změna výchovných opatření
(1) O změně nebo zrušení výchovných opatření rozhoduje ve veřejném zasedání
okresní soud pro mládež, který výchovné opatření uložil, a to na návrh státního zástupce,
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probačního úředníka, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo i bez takového
návrhu.
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
(3) O změně nebo zrušení výchovných opatření podle odstavce 1 rozhodne soud do 30
dnů od zahájení řízení.
**
§ 91
Účastníci řízení
(1) Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se
dopustilo činu jinak trestného, jsou nezletilé dítě, příslušný orgán sociálně-právní ochrany
dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné
péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno. Podalo-li
návrh podle § 90 odst. 1, je účastníkem řízení také státní zastupitelství.
(2) Opatrovníkem dítěte pro řízení ustanoví soud pro mládež advokáta. Advokát tu
vykonává svá oprávnění i po dosažení zletilosti dítěte až do skončení řízení ve věci dítěte
mladšího patnácti let.
§ 92
Jednání
(1) V řízení nemusí být dítě vyslechnuto, bylo-li jeho jednání, v němž je spatřován čin
jinak trestný, spolehlivě prokázáno jiným způsobem. Jeho názor ve věci musí být vždy
zjištěn.
(2) Nerozhodne-li soud pro mládež jinak, konají se jednání ve věcech uložení opatření
dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, s vyloučením
veřejnosti; účast při jednání soud pro mládež vždy povolí úředníkům Probační a mediační
služby.
(3) Ustanovení § 52 až 54 platí obdobně.
§ 93
Opatření
(1) Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud pro
mládež uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického
vyšetření, tato opatření:
a) dohled probačního úředníka,
b) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu
ve středisku výchovné péče, 7)
c) ochrannou výchovu.

53

(2) Ochrannou výchovu soud pro mládež uloží dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní
zákon ve zvláštní části dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu
dovršilo dvanáctý rok svého věku a je mladší než patnáct let.
(3) Ochranná výchova může být uložena též dítěti mladšímu patnácti let, odůvodňujeli to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné
výchovy.
(4) Na dohled probačního úředníka se s přihlédnutím k věku dítěte použijí přiměřeně
ustanovení § 16 odst. 1 a 2 a § 80 odst. 1, 3, 4 a 5. Probační úředník při výkonu dohledu také
pravidelně navštěvuje dítě mladší patnácti let, nad nímž vykonává dohled, v jeho bydlišti a ve
škole.
(5) Při ukládání opatření podle odstavce 1 písm. a) a b) soud pro mládež dbá na
výchovné působení na dítě a sleduje i preventivní účinek opatření.
(6) Dítěti může být současně uloženo i více opatření, je-li to potřebné k dosažení
účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2).
(7) Soud pro mládež může upustit od uložení opatření, postačuje-li k dosažení účelu
tohoto zákona (§ 1 odst. 2) projednání činu dítěte státním zástupcem nebo před soudem pro
mládež.
(8) O uložení opatření soud pro mládež rozhoduje rozsudkem.
§ 93
Opatření
(1) Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud pro
mládež uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogickopsychologického vyšetření, tato opatření
a) výchovnou povinnost,
b) výchovné omezení,
c) napomenutí s výstrahou,
d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného
programu ve středisku výchovné péče7),
e) dohled probačního úředníka,
f) ochrannou výchovu.
(2) Ochrannou výchovu soud pro mládež uloží dítěti, které spáchalo čin, za nějž
trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo
dvanáctý rok svého věku a bylo mladší patnácti let.
(3) Ochranná výchova může být uložena též dítěti, které v době spáchání činu
bylo mladší patnácti let, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li
to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy.
(4) Na dohled probačního úředníka se s přihlédnutím k věku dítěte použijí
přiměřeně ustanovení § 16 odst. 1, 2 a 3 a § 80 odst. 1, 3, 4 a 5. Probační úředník při

54

výkonu dohledu také pravidelně navštěvuje dítě mladší patnácti let, nad nímž vykonává
dohled, v jeho bydlišti a ve škole.
(5) Na ukládání výchovných povinností, výchovných omezení a napomenutí
s výstrahou se s přihlédnutím k věku dítěte použijí přiměřeně ustanovení § 18, 19 a 20.
Tato opatření může dítěti mladšímu patnácti let uložit pouze soud pro mládež.
(6) Při ukládání opatření podle odstavce 1 soud pro mládež dbá na výchovné
působení na dítě a sleduje i preventivní účinek opatření. Dítěti lze opatření podle
odstavce 1 uložit až do dovršení osmnácti let věku.
(7) Dítěti může být současně uloženo i více opatření, je-li to potřebné k dosažení
účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2).
(8) Soud pro mládež může upustit od uložení opatření, postačuje-li k dosažení
účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2) projednání činu dítěte státním zástupcem nebo před
soudem pro mládež.
(9) O uložení opatření soud pro mládež rozhoduje rozsudkem. O zamítnutí
návrhu státního zástupce, o zastavení řízení, o upuštění od uložení opatření a o zrušení
uloženého opatření rozhoduje soud pro mládež usnesením.
ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
§ 99
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č.
53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č.
45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č.
84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona
č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 uveřejněného v částce 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného
pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu
České republiky uveřejněného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 53/1997 Sb., zákona č. 92/1998
Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č.
96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona
č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000
Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 134/2001 Sb., zákona č.
139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb.,
zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 482/2002
Sb., se mění takto:
1. V § 26 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití
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výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle
přiměřených omezení nebo povinností uvedených v odstavcích 3 a 4, též některá z
výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za podmínek
stanovených pro mladistvé pachatele.".
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8. V novém odstavci 7 se číslovka
"5" nahrazuje číslovkou "6".
2. V § 34 písmeno h) zní:
"h) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší
patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých,".
3. V § 40 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Má-li soud vzhledem k poměrům osoby blízké věku mladistvých nebo
okolnostem případu za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené trestním
zákonem bylo pro ni nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestu dosáhnout trestem kratšího
trvání, může trest odnětí svobody uložit v rámci trestní sazby snížené o jednu čtvrtinu; to
neplatí u zvlášť závažných trestných činů, kde se užije nesnížených sazeb trestu odnětí
svobody.".
4. V § 65 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
5. § 74 včetně nadpisu zní:
"§ 74
Obecné ustanovení
Trestní odpovědnost mladistvých a sankce jim ukládané upravuje zvláštní zákon.
Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona.".
6. § 75 až 87 se zrušují.

7. § 217 včetně nadpisu zní:
"§ 217
Ohrožování výchovy mládeže
(1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí
tím, že
a) svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo
c) závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let,
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bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím
přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které
poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
c) spáchal-li takový čin opětovně, nebo
d) získal-li takovým činem značný prospěch.".
8. Za § 217 se vkládají nové § 217a a 217b, které včetně nadpisu znějí:
"§ 217a
Svádění k pohlavnímu styku
(1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osobě mladší osmnácti let za pohlavní styk s ní,
nebo za její pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo
jinou výhodu či prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 ze zavrženíhodné pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, nebo
c) spáchal-li takový čin opětovně.
§ 217b
Osoba mladší osmnácti let, která žádá nebo přijme úplatu nebo jinou výhodu či
prospěch za to, že sama má pohlavní styk, nebo se sama pohlavně ukájí, obnažuje nebo se
dopouští jiného srovnatelného chování, není pro takový čin trestná, a to ani podle ustanovení
o návodci nebo pomocníkovi.".

ČÁST TŘETÍ - změna zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR
U

§1
Úvodní ustanovení
(1) Zřizuje se Vězeňská služba České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), která
zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v
rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a
správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti (dále jen
"ministerstvo")
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(2) Vězeňská služba je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Řídí ji generální ředitel
Vězeňské služby (dále jen "generální ředitel"), kterého jmenuje a odvolává ministr
spravedlnosti (dále jen "ministr"). Generální ředitel odpovídá ministrovi za činnost Vězeňské
služby.
(3) Vězeňská služba je správním úřadem a účetní jednotkou. 1)
(4) Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou generální ředitelství, vazební
věznice, věznice a Institut vzdělávání. Generální ředitelství zabezpečuje plnění společných
úkolů ostatních organizačních jednotek, které metodicky řídí a kontroluje. V čele vazebních
věznic, věznic a Institutu vzdělávání jsou ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel.
(4) Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou generální ředitelství, vazební
věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence a Institut vzdělávání.
Generální ředitelství zabezpečuje plnění společných úkolů ostatních organizačních
jednotek, které metodicky řídí a kontroluje. V čele vazebních věznic, věznic, ústavů pro
výkon zabezpečovací detence a Institutu vzdělávání jsou ředitelé, které jmenuje a
odvolává generální ředitel.
(5) Vězeňská služba působí na území České republiky, nestanoví-li zvláštní právní
předpis nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je
Česká republika vázána, jinak.
____________________
1)

§ 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

§2
Úkoly Vězeňské služby
(1) Vězeňská služba
a) spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem
stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody,
b) spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence,
b) c) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence
a ve výkonu trestu odnětí svobody,
c) d) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit
předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění,
d) e)provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při
výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody,
e) f) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a
v jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek
a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství,
f) g) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve
výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody,
g) h) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí
svobody, případně i osob ve výkonu vazby,
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h) i) vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu
trestu odnětí svobody na území České republiky,
i) j) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána,
j) k) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen "příslušníci") a
občanských zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Institut vzdělávání, a vzdělávání
osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné
učiliště, učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby,
k) l) poskytuje zdravotní péči osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu trestu odnětí
svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby
zabezpečuje specializovanou zdravotní péči v mimovězeňských zdravotnických
zařízeních,
l) poskytuje zdravotní péči ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu
vazby, osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí
svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě
potřeby zabezpečuje specializovanou zdravotní péči v mimovězeňských
zdravotnických zařízeních,
l) m) prošetřuje vlastními pověřenými orgány2) (dále jen "pověřené orgány Vězeňské
služby") trestnou činnost příslušníků; ve spolupráci s Policií České republiky se podílí na
předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, ve výkonu
zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody.
(2) Vězeňská služba plní i další úkoly podle zvláštních právních předpisů.3)
____________________

2)

§ 12 odst. 2 trestního řádu .
Například § 16 a 20 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění
pozdějších předpisů, § 63 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, § 9 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)

§3
(1) Úkoly stanovené v § 2 zajišťují ve Vězeňské službě vězeňská stráž, justiční stráž,
správní služba, Institut vzdělávání a pověřené orgány Vězeňské služby.
(2) Vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu
zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, střeží vazební věznice, věznice,
ústavy pro výkon zabezpečovací detence, a je-li podle odstavce 5 povolána k plnění úkolů
justiční stráže, střeží budovy soudů, státních zastupitelství a ministerstva. Při této činnosti
zajišťuje stanovený pořádek a kázeň.
(3) Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních
zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti. Je-li justiční stráž dočasně
povolána k plnění úkolů vězeňské stráže, střeží vazební věznice a věznice, předvádí a
eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu
odnětí svobody. Při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek a kázeň.
(4) Příslušníci zařazení ve vězeňské stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů
justiční stráže jen v mimořádných případech, zejména nemůže-li justiční stráž vlastními
prostředky zajistit výkon služby, a to pouze se souhlasem generálního ředitele.
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(5) Příslušníci zařazení v justiční stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů
vězeňské stráže v místech výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu
trestu odnětí svobody jen v mimořádných případech, nemůže-li vězeňská stráž zajistit
vlastními prostředky pořádek a bezpečnost v těchto místech, a to pouze se souhlasem
generálního ředitele.
(6) Správní služba rozhoduje ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a
zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další
odbornou činnost.
(7) Příslušníci zařazení do správní služby mohou být rozhodnutím ředitele věznice
dočasně pověřeni plněním úkolů vězeňské stráže, pokud vězeňská stráž jí svěřené úkoly
nemůže vlastními silami plnit.
(8) Pověřené orgány Vězeňské služby mají postavení policejního orgánu v řízení o
trestných činech příslušníků;2) náleží jim též oprávnění používat podpůrné operativně pátrací
prostředky podle tohoto zákona.
__________________
2)

§ 12 odst. 2 trestního řádu .

§ 4b
Ministerstvo provádí kontrolu dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů
upravujících povinnosti příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby při zacházení
s obviněnými a odsouzenými a s osobami ve výkonu zabezpečovací detence.
§6
(1) Příslušník je povinen jednat s osobami ve výkonu zabezpečovací detence, ve
výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody vážně a rozhodně, respektovat jejich práva,
zabraňovat krutému nebo důstojnost ponižujícímu zacházení s těmito osobami i mezi nimi
navzájem a působit k naplňování účelu výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby a
výkonu trestu odnětí svobody.
(2) Při provádění služebních zákroků a služebních úkonů je příslušník povinen dbát cti
a důstojnosti osob, s nimiž jedná, i své a nepřipustit, aby těmto osobám vznikla bezdůvodná
újma a aby případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu
sledovaného služebním zákrokem nebo služebním úkonem.
(3) Dovolují-li to okolnosti a povaha služebního zákroku, je příslušník povinen před
jeho provedením
a) prokázat svou příslušnost k Vězeňské službě,
b) použít domluvy, výzvy nebo varování k dosažení účelu zákroku bez jeho provedení; před
výzvou použije příslušník slova "jménem zákona".
§7
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(1) Příslušník ve službě je povinen zakročit v mezích stanovených tímto zákonem a
dalšími obecně závaznými právními předpisy,
a) páchá-li osoba ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody trestný čin nebo
kázeňský přestupek, popřípadě je-li důvodné podezření z jejich páchání,
b) páchá-li osoba ve výkonu zabezpečovací detence trestný čin, popřípadě je-li důvodné
podezření z jeho páchání,
b) c) maří-li osoba ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby nebo ve výkonu
trestu odnětí svobody účel výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby nebo výkonu
trestu odnětí svobody,
c) d) je-li narušován pořádek nebo ohrožována bezpečnost v prostorách Vězeňské služby,
věznice pro místní výkon trestu, soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva, nebo při
předvádění a eskortách osob z výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí
svobody.
(2) Příslušník není povinen provést služební zákrok,
a) je-li pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost
jednání,
b) není-li k jeho provedení odborně vyškolen nebo vycvičen, ač povaha zákroku takové
vyškolení nebo vycvičení vyžaduje,
c) brání-li tomu důležitý zájem služby. Vyžadují-li to okolnosti, je příslušník povinen v
těchto případech učinit jiná opatření nezbytná k provedení služebního zákroku, zejména
bez odkladu vyrozumět svého nadřízeného.
(3) Příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže, je povinen i v době mimo službu v
mezích stanovených tímto zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy provést
služební zákrok nebo jiná potřebná opatření, páchá-li osoba ve výkonu vazby nebo výkonu
trestu odnětí svobody trestný čin nebo kázeňský přestupek, jímž je bezprostředně ohrožen
život, zdraví nebo majetek.
(4) Příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže, je povinen i v době mimo službu
v mezích stanovených tímto zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy
provést služební zákrok nebo jiná potřebná opatření, dopouští-li se osoba ve výkonu
zabezpečovací detence jednání, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo
majetek.
§8
(1) Příslušník koná službu zpravidla ve služebním stejnokroji s identifikačním číslem.
Příslušník, který koná službu v občanském oděvu, je označen identifikačním štítkem s číslem.
(2) Příslušník prokazuje svou příslušnost k Vězeňské službě služebním průkazem nebo
služebním stejnokrojem s identifikačním číslem. V místech výkonu vazby, zabezpečovací
detence nebo výkonu trestu odnětí svobody může příslušník prokazovat svoji totožnost též
identifikačním štítkem. Ústním prohlášením "Vězeňská služba" prokazuje příslušník svoji
příslušnost ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují
prokázat příslušnost stanoveným způsobem.
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(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti o prokazování příslušnosti k Vězeňské
službě.
§ 10
Požadování vysvětlení
(1) Příslušník je oprávněn požadovat vysvětlení od osob ve výkonu vazby nebo
výkonu trestu odnětí svobody, které mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro
odhalení trestného činu nebo kázeňského přestupku spáchaného pachatelem během výkonu
vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, jakož i pro vypátrání osoby prchající z výkonu
vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Vysvětlení je příslušník také oprávněn
požadovat od osob ve výkonu zabezpečovací detence, které mohou přispět k objasnění
skutečností důležitých pro odhalení trestného činu spáchaného pachatelem během
výkonu zabezpečovací detence, jakož i pro vypátrání osoby prchající z výkonu
zabezpečovací detence. Osoba podávající vysvětlení má právo na právní pomoc
advokáta.
(2) Na povinnost vyhovět výzvě podle odstavce 1, možnost odepřít vysvětlení a na
zákaz požadovat vysvětlení se obdobně užije zvláštní předpis.4)
____________________
4) § 12 odst. 2 až 5 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

§ 11
Osobní prohlídka a jiné podobné úkony
(1) Příslušník je oprávněn provést u osoby ve výkonu zabezpečovací detence, ve
výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody osobní prohlídku a prohlídku jejích věcí,
prohlídku těla, snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů,
popřípadě nařídit, aby se tato osoba podrobila lékařské prohlídce.
(2) Lékařskou prohlídku provádí pouze lékař. Osobní prohlídku a prohlídku těla
provádí osoba stejného pohlaví nebo lékař. Odběr krve provádí na žádost příslušníka pouze
lékař nebo odborně způsobilý zdravotnický pracovník.
§ 12
Odnětí věcí
(1) Příslušník je oprávněn odejmout osobě ve výkonu zabezpečovací detence, ve
výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody věc, kterou má neoprávněně u sebe,
anebo věc, která by mohla být prohlášena za propadlou nebo zabranou.5)
(2) Nebyla-li věc uvedená v odstavci 1 prohlášena za propadlou nebo zabranou a neníli jí třeba pro další řízení, vrátí se osobě, které byla odňata, pokud tomu nebrání účel
zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody. Jinak správa ústavu, v němž se
vykonává zabezpečovací detence, vazba nebo trest odnětí svobody, zajistí uložení věci,
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popřípadě ji odešle na náklady osoby, které byla věc odňata, na adresu, jež tato osoba určí;
jde-li o věc bezcennou nebo zcela nepatrné hodnoty, lze ji zničit.
§ 13
(1) Při střežení objektů je příslušník oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují
do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci a prohlížet dopravní
prostředky při vjezdu i výjezdu. Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo
jinou věc, kterou by mohla narušit výkon zabezpečovací detence, výkon vazby nebo výkon
trestu odnětí svobody nebo bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství nebo
ministerstva nebo kterou neoprávněně vynáší ze střeženého objektu, může příslušník provést
její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo jinou věc odebrat. Může přijímat i jiná opatření
nezbytná k tomu, aby do objektu nebyly vnášeny nebo dopravovány věci, které by mohly
narušit výkon zabezpečovací detence, výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody nebo
bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství nebo ministerstva.
(2) Příslušník uvedený v odstavci 1 je oprávněn zjišťovat totožnost osob a zakročit
proti osobám, které se zdržují v bezprostřední blízkosti střežených objektů, pokud
a) je důvodná obava, že tyto osoby naruší výkon vazby, výkon zabezpečovací detence nebo
výkon trestu odnětí svobody nebo ohrozí bezpečnost střeženého objektu, nebo
b) se tyto osoby chovají způsobem, který narušuje výkon vazby, výkon zabezpečovací
detence nebo výkon trestu odnětí svobody nebo ohrožuje bezpečnost střežených objektů.
§ 14
Příslušník je při plnění služebních úkolů oprávněn v případě bezprostředního
nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku požádat každého o pomoc. Kdo byl o tuto
pomoc požádán, je povinen ji poskytnout, pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe nebo
osobu blízkou, anebo pokud tomu nebrání jiné závažné okolnosti.
§ 15
Pronásledování a pátrání po prchajících osobách
Příslušník je povinen, pokud mu v tom nebrání jiné důležité okolnosti, bezprostředně
pronásledovat osobu prchající z výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby nebo výkonu
trestu odnětí svobody a činit nezbytná a neodkladná opatření k jejímu zadržení. O prchající
osobě Vězeňská služba neprodleně vyrozumí Policii České republiky.
§ 16b
(1) Pro účely tohoto zákona se podpůrnými operativně pátracími prostředky rozumí
a) zabezpečovací technika,
b) zvláštní finanční prostředky.
(2) Zabezpečovací technikou se rozumí technické prostředky, zařízení a jejich soubory
používané za účelem předcházení nebo zamezení ohrožení života a zdraví osob nebo k
zabezpečení ochrany majetku a vyhledávání radiotelekomunikační techniky v objektech
ústavů pro výkon zabezpečovací detence, vazebních věznic a věznic a zabránění
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nedovolené komunikace osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a ve
výkonu trestu odnětí svobody. Použitím zabezpečovací techniky nesmí být zasahováno do
ústavně zaručených práv a svobod.
(3) Zvláštními finančními prostředky se rozumí vyčleněné finanční prostředky, které
jsou využívány k úhradě některých výdajů v souvislosti s použitím zabezpečovací techniky.
Musí být s nimi nakládáno hospodárně a v souladu s jejich účelem. Na nakládání se
zvláštními finančními prostředky se nevztahují zvláštní právní předpisy upravující
hospodaření s peněžními prostředky státu.
§ 16c
Operativně pátrací prostředky a podpůrné operativně pátrací prostředky mohou být
použity jen v souladu s účelem výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a výkonu
trestu odnětí svobody a nesmí omezovat práva jiných osob, zejména osob ve výkonu
zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, nad míru
nezbytně nutnou. Nesmí být použity při styku mezi osobou ve výkonu zabezpečovací
detence, ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a jejím obhájcem.
§ 17
Donucovací prostředky
(1) Pokud je to nezbytné k zajištění pořádku a bezpečnosti, je příslušník při plnění
svých úkolů oprávněn použít donucovací prostředky proti osobám, které ohrožují život nebo
zdraví, úmyslně poškozují majetek nebo násilím se snaží mařit účel výkonu zabezpečovací
detence, výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, anebo narušují pořádek nebo
bezpečnost v prostorách Vězeňské služby, ve věznici pro místní výkon trestu, v budovách
soudů, jakož i jiných místech činnosti soudů, budovách státních zastupitelství nebo
ministerstva a v bezprostřední blízkosti střežených objektů.
(2) Donucovacími prostředky jsou:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany,
b) předváděcí řetízky,
c) pouta,
d) poutací popruhy,
e) pouta s poutacím opaskem,
f) slzotvorné prostředky,
g) obušek,
h) služební pes,
ch) vodní stříkač,
i) zásahová výbuška,
j) expanzní zbraně,
k) úder střelnou zbraní,
l) hrozba střelnou zbraní,
m) varovný výstřel.
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(3) Příslušník rozhoduje, který z donucovacích prostředků použije podle konkrétní
situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem. Přitom je povinen dbát, aby
použití donucovacího prostředku bylo přiměřené účelu zákroku a aby jím nebyla způsobena
újma zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání.
(4) Při předvádění osoby ve výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby nebo
výkonu trestu odnětí svobody mimo objekt ústavu lze použít donucovací prostředky uvedené
v předchozím odstavci pod písmeny b), c) a e) i bez splnění podmínek uvedených v odstavci
1. Příslušník je oprávněn je použít, pokud to je ke splnění účelu úkonu nezbytné.
(5) Je-li vzhledem k předchozímu chování obviněného nebo odsouzeného důvodná
obava, že by se mohl chovat násilným způsobem, lze při jeho předvádění použít donucovací
prostředky uvedené v odstavci 2 písm. b), c) nebo e) i bez splnění podmínek stanovených v
odstavci 1. Příslušník je oprávněn takové donucovací prostředky použít, pokud to je ke
splnění účelu úkonu nezbytné.
§ 18
Použití střelné zbraně
(1) Příslušník je oprávněn při plnění svých úkolů použít střelnou zbraň jen výjimečně,
aby
a) v případě nutné obrany odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok proti jeho osobě nebo útok
na život nebo zdraví jiné osoby,
b) překonal odpor směřující ke zmaření služebního zákroku, pokud jej nemůže překonat jinak
a nedokončení zákroku by ohrozilo život nebo zdraví jiné osoby,
c) zamezil útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby nebo ve
výkonu trestu odnětí svobody ze střeženého objektu nebo při eskortě, kterou nelze zadržet
jiným způsobem,
d) odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt nebo stanoviště,
po marné výzvě, aby bylo od útoku upuštěno,
e) zneškodnil zvíře ohrožující život nebo zdraví osob.
(2) Použití střelné zbraně je přípustné jen tehdy, jestliže by použití donucovacích
prostředků bylo zřejmě neúčinné.
(3) Před použitím střelné zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) je
příslušník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání,
s výstrahou, že bude použito střelné zbraně. Od výzvy s výstrahou může příslušník upustit
pouze v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a
zákrok nesnese odkladu.
(4) Při použití střelné zbraně je příslušník povinen dbát nutné opatrnosti, aby zejména
neohrozil život nebo zdraví jiných osob a aby co nejvíce šetřil život osoby, proti níž
zakročuje.
§ 19
Omezení při použití donucovacích prostředků a střelné zbraně
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(1) Při služebním zákroku nelze proti
a) těhotné ženě, osobě vysokého věku a osobě se zjevným zdravotním postižením nebo osobě
zjevně mladší 15 let použít úderů a kopů sebeobrany, pout s poutacím opaskem,
slzotvorných prostředků, obušku, služebního psa, vodního stříkače, zásahové výbušky,
úderu střelnou zbraní, varovného výstřelu a střelné zbraně,
b) ženě použít služebního psa a střelné zbraně;
to neplatí, pokud útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví příslušníka nebo
jiné osoby anebo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak, a v případech
uvedených v § 18 odst. 1 písm. c).
(2) Ustanoveními § 17 a 18 není dotčena povinnost uložená v § 6 odst. 3.
Hlava pátá
Vedení evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a trestu odnětí
svobody
§ 23a
(1) Evidence osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na území České
republiky obsahuje
a) údaje převzaté z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení oznámených Vězeňské
službě,
b) údaje umožňující určení totožnosti každé uvězněné osoby,
c) údaje o průběhu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody včetně údajů o přesném místě a
době, kdy taková osoba vykonávala vazbu nebo trest odnětí svobody, přehledu o
udělených odměnách a uložených kázeňských trestech a údajů o výsledcích zdravotních
prohlídek.
(1) Evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu odnětí
svobody na území České republiky obsahuje
a) údaje převzaté z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení oznámených Vězeňské
službě,
b) údaje umožňující určení totožnosti každé osoby ve výkonu zabezpečovací detence a
uvězněné osoby,
c) údaje o průběhu výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody
včetně údajů o přesném místě a době, kdy taková osoba vykonávala vazbu nebo trest
odnětí svobody, přehledu o udělených odměnách a uložených kázeňských trestech a
údajů o výsledcích zdravotních prohlídek.
(2) Na zpracování osobních údajů v evidenci uvedené v odstavci 2 1 se užije zvláštní
zákon6) s těmito výjimkami:
a) ke zpracování osobních údajů v této evidenci není třeba souhlasu osoby, jíž se údaje týkají,
b) Vězeňská služba nemá povinnost informovat osobu, jíž se údaje týkají, o obsahu své
evidence,
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c) k předání osobních údajů z této evidence do jiných států, pokud se tak děje v rámci
spolupráce v trestních věcech uskutečňované na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána, není nutný předchozí souhlas Úřadu pro ochranu
osobních údajů,
d) osobní údaje se v evidenci uchovávají do doby, než osoba, jíž se tyto údaje týkají, dovrší
nebo by dovršila 80 let, nejméně však 10 let od propuštění takové osoby z výkonu
zabezpečovací detence, výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody.
(3) Údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a
výkonu trestu odnětí svobody Vězeňská služba poskytuje
a) orgánům činným v trestním řízení,
b) soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti,
c) správním orgánům a Rejstříku trestů, pokud je potřebují pro svou činnost,
d) jiným osobám, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení
nebrání zvláštní zákon.
(4) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností poskytují
Vězeňské službě pro výkon působnosti podle § 2 tohoto zákona z informačního systému
evidence obyvatel6a) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle
zvláštního právního předpisu6b). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje Vězeňské službě
České republiky v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Neskončilo-li trestní stíhání, ve kterém byl obviněný ve vazbě, pravomocným
odsouzením, může Vězeňská služba osobní údaje takové osoby dále zpracovávat a poskytovat
podle odstavců 3 a 4 jen s jejím souhlasem.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 4 jsou údaje o
a) státních občanech České republiky
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví,
4. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
9. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, tak jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
10. rodinný stav,
11. rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, tak
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
12. rodná čísla dětí; nemá-li dítě přiděleno rodné číslo, tak jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
13. datum, místo a okres úmrtí,
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b) cizincích, kteří jsou obyvateli,
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví,
4. místo a stát, kde se cizinec narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,
10. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
11. rodinný stav,
12. jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; nemá-li rodné číslo, tak
jméno, příjmení a datum narození,
13. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; nemá-li rodné číslo, tak
jméno, příjmení a datum narození,
14. jméno, popřípadě jména, příjmení otce a matky, jejich rodné číslo; nemají-li rodné číslo,
tak jméno, příjmení a datum narození,
15. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
16. datum, místo a okres úmrtí.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
6)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000
Sb.
6a)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
6b)
§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

§ 24
(1) Vězeňská služba spolupracuje při plnění svých úkolů zejména s ozbrojenými
bezpečnostními orgány České republiky, s dalšími orgány státu, s orgány obcí a s obdobnými
institucemi v zahraničí.
(2) V případě, že v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, ve vazební věznici
nebo věznici vznikne mimořádná situace a Vězeňská služba nemůže zajistit pořádek a
bezpečnost v těchto místech vlastními prostředky, může Vězeňská služba požádat o zásah
Policii České republiky.
ČÁST ČTVRTÁ – změna zákona o státním zastupitelství
U

§4
(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly vyplývající z trestního řádu ,
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b) vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba,
trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní
výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní
svoboda,
c) působí v jiném než trestním řízení,
d) vykonává další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon.
(2) Státní zastupitelství se v souladu se svou zákonem stanovenou působností podílí na
prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.

ČÁST PÁTÁ - změna zákona o Veřejném ochránci práv
U

§1
(1) Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") působí k ochraně osob před jednáním
úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá
principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím
přispívá k ochraně základních práv a svobod.
(2) Působnost ochránce podle odstavce 1 se vztahuje na ministerstva a jiné správní
úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku,
pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních
samosprávných celků při výkonu státní správy, a není-li dále stanoveno jinak na Policii České
republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž, Vězeňskou službu České republiky, dále na
zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova,
ochranné léčení, zabezpečovací detence, jakož i na veřejné zdravotní pojišťovny (dále jen
"úřad").
(3) Ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou
nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na
poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským,
ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením.
(4) Působnost ochránce podle odstavce 3 se vztahuje na
a) zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova
anebo ochranné léčení, ochranné léčení anebo zabezpečovací detence,
b) další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou
mocí, zejména policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení,
c) místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku
závislosti na poskytované péči, zejména ústavy sociální péče a jiná zařízení poskytující
obdobnou péči, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen
"zařízení").
(5) Působnost ochránce se nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky a vládu, na
Nejvyšší kontrolní úřad, na zpravodajské služby České republiky, na orgány činné v trestním
řízení, státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou orgánů správy státního zastupitelství a
státní správy soudů.
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(6) Ochránce není oprávněn zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů a zařízení
jinak, než jak stanoví tento zákon.

ČÁST ŠESTÁ - změna zákona o výkonu vazby
U

§7
(1) Odděleně se umísťují:
a) muži od žen,
b) obvinění, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností
závažných pro trestní stíhání,3) od ostatních obviněných,
c) obvinění, proti nimž je vedeno společné řízení,
d) obvinění, kteří jsou stíháni pro některý z trestných činů uvedených v § 62 trestního zákona
§ 86 odst. 2 trestního zákoníku, od ostatních obviněných,
e) obvinění, kteří jsou stíháni pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, a obvinění, kteří nebyli
dříve odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, od ostatních obviněných,
f) obvinění od pravomocně odsouzených,
g) obvinění, u nichž je podezření na infekční nebo duševní onemocnění,
h) obvinění ve vazbě z důvodů uvedených v § 350c trestního řádu od ostatních obviněných.
(2) Obviněný, který o to požádá, se umístí do cely určené výlučně buď pro kuřáky,
nebo pro nekuřáky.
(3) Při rozhodování o umísťování obviněných do cel je třeba respektovat pokyn soudu
a v přípravném řízení i státního zástupce k oddělenému umístění obviněných a podle možnosti
přihlížet též k dalším hlediskům a skutečnostem, zejména k věku obviněných, stupni jejich
narušení, životním návykům a osobním vlastnostem.
(4) Obviněný, který se ve vazbě chová agresivně nebo soustavně porušuje řád výkonu
vazby nebo vnitřní řád věznice, se umístí ve zvláštní cele, odděleně od ostatních obviněných.
____________________
3)

§ 67 odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST SEDMÁ - změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
U

§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje výkon trestu odnětí svobody (dále jen "výkon trestu") ve
věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic.
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(2) Výkonem trestu se sleduje dosažení účelu trestu odnětí svobody (dále jen "trest")
ve smyslu trestního zákona prostředky stanovenými v tomto zákoně.
(3) Výkonem trestu se podle tohoto zákona rozumí též výkon trestního opatření odnětí
svobody uloženého mladistvému; jeho výkonem se sleduje dosažení účelu stanoveného
zákonem o soudnictví ve věcech mládeže.
(4) Mladistvým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která v době spáchání
provinění dovršila patnáctý a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.
§7
Umísťování odsouzených
Odděleně se umísťují odsouzení muži od odsouzených žen a dále zpravidla odsouzení:
a) mladiství od dospělých,
b) recidivisté od odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé,
c) za úmyslně spáchané trestné činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti,
d) trvale pracovně nezařaditelní,
e) s poruchami duševními a poruchami chování a
f) s uloženým ochranným léčením a zabezpečovací detenci.
Výkon trestu ve věznici pro místní výkon trestu
§ 59
(1) Trest lze za podmínek stanovených tímto zákonem vykonávat též ve věznici pro
místní výkon trestu.
(2) Věznice pro místní výkon trestu zřizuje ministr po dohodě s obcí, která se má na
zajišťování provozu věznice podílet. Věznice pro místní výkon trestu se zřizují jako věznice
pro společný výkon trestu odsouzených, jinak zařazených do věznice s dohledem nebo s
dozorem, a výjimečně též jako věznice s ostrahou.
(3) Obec zajišťuje provoz věznice pro místní výkon trestu z hlediska finančního a
vytváří potřebné stavebně technické podmínky pro výkon účinného střežení věznice.
(4) Na provoz věznice pro místní výkon trestu stát poskytuje obci dotace v závislosti
na kapacitě věznice. Způsob výpočtu výše dotací a podmínky jejich poskytování stanoví vláda
nařízením.
(5) Za střežení a za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu trestu
odpovídá Vězeňská služba.
(6) Do věznice pro místní výkon trestu zařazuje generální ředitelství Vězeňské služby
odsouzené, u nichž trest nebo jeho nevykonaný zbytek nepřevyšuje 6 měsíců. Do této věznice
nelze zařadit odsouzeného, který má soudem uložené ochranné léčení v ústavní formě nebo
zabezpečovací detenci.
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(7) V závislosti na kapacitě věznice pro místní výkon trestu se odsouzený k výkonu
trestu umístí do takové věznice, která je v místě jeho bydliště nebo v jeho blízkosti.
(8) Během výkonu trestu ve věznici pro místní výkon trestu jsou odsouzení povinni
vykonávat práce ve prospěch obce za podmínek, za nichž věznice zajišťují zaměstnávání
odsouzených. Nemůže-li obec po přechodnou dobu tyto práce zajistit, věznice pro místní
výkon trestu může zaměstnávání odsouzených zajistit smluvně i s jinými subjekty.
(9) Odsouzenému, který řádně plní své povinnosti, může ředitel věznice pro místní
výkon trestu přerušit výkon trestu na dny pracovního klidu.
(10) Ustanovení tohoto zákona o přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů tím
není dotčeno.

ČÁST OSMÁ - změna zákona o přestupcích
U

§ 10
(1) Podle zvláštních předpisů3) se projedná jednání, které má znaky přestupku, jehož se
dopustily
a) osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, příslušníci bezpečnostních sborů,
b) osoby během výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
(2) Toto jednání se však projedná jako přestupek, pokud jeho pachatel přestal být
osobou uvedenou v odstavci 1.
____________________

3)

Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné
znění č. 361/1992 Sb. ), zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.

§ 21
Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neoprávněně zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávněně zhotoví nebo uvede do oběhu
předmět, který by mohl být zaměněn s ceninou nebo si takový předmět neoprávněně
nechá zhotovit nebo jej neoprávněně užije, bez úmyslu se obohatit nebo padělat veřejnou
listinu nebo uvedené předměty,
b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný
údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést,
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c) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný
údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,
d) úmyslně neoprávněně užívá vědeckou nebo uměleckou hodnost nebo titul absolventa
vysoké školy,
e) úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní nebo poruší úřední uzávěru nebo úřední
značku,
f) úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku nebo pozmění její
obsah,
g) úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení anebo
úmyslně uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,
h) úmyslně neoprávněně vystupuje jako veřejný činitel úřední osoba,
ch) úmyslně nedodrží omezující opatření uložené v přestupkovém řízení,
i) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo služební
stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové součásti
stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem
ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů,
j) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní
policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné,
ačkoliv není strážníkem, nebo neoprávněně užívá na vozidle barevného provedení nebo
označení používaného na motorových vozidlech obecní policie, anebo zvláštního
barevného provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) až f) a písm. h) až j) lze uložit pokutu
do 3 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a g) pokutu do 10 000 Kč.
§ 30
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné
alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o
níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě o níž ví, že bude
vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo
poškodit majetek,
b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové
látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,
c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo
užívání jiných návykových látek,
d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez
povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,
e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek
než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její
tělesný nebo mravní vývoj,
f) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti
let, nejde-li o čin přísněji trestný,
g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat
zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
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h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou
v písmenu g),
ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo
užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k
němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu 30) ,
j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní
látku,
k) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu
obsahující omamnou nebo psychotropní látku,
k) l) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret,
l) m) kouří na místech zákonem zakázaných,
m) n) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě
potravinářského výrobku nebo hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě
hračky,
n) o) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na
akcích určených osobám mladším 18 let,
o) p) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo
neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku
věku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku, za
přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti
od 1 do 2 let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) podle odstavce 1 písm. j) a k) pokutu
do 15 000 Kč.
(3) Sankci za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. g) až i) lze snížit pod stanovenou
hranici jen tehdy, že byl prokázán dechovou zkouškou nebo lékařským vyšetřením obsah
alkoholu v krvi v množství pod 0,5 promile a současně nebylo užito žádné jiné návykové
látky.
____________________
30)

§ 16 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

§ 47
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy veřejného činitele úřední osoby při výkonu jeho její pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje
nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných
tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k
rekreaci nebo turistice,
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení,
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h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1
písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.

ČÁST DEVÁTÁ- změna zákona o rybářství
U

§ 14
(1) Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je
uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn
navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah
působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad
obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten
vede evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti.
Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který
rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat
náležitosti, na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.
(2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která
a) je starší 21 let,
b) splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,
e) prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost
souvisejících právních předpisů,
f) složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění:
"Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti
při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému
zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím
oprávnění příslušející rybářské stráži".
(3) Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt
v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost
orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a
záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním
nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují
výkon funkce rybářské stráže.
(4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti
vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky. Posuzujícím lékařem se pro
účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je rybářská stráž registrována k léčebné
péči; pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak lékař zařízení závodní preventivní péče.

13)

75

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl
vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání posuzujícím lékařem. Časová platnost posudku je
omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně
zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.
(6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je veřejným činitelem
úřední osobou podle zvláštního právního předpisu.14)
(7) Za splnění podmínky bezúhonnosti fyzické osoby pro rybářskou stráž se považuje
předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo z jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců
a předložení čestného prohlášení, jímž dosvědčí, že na úseku rybářství nebyla uznána vinnou
ze spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, aniž jí byla pravomocně uložena pokuta
podle tohoto zákona.
(8) Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže se nevztahuje
správní řád.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce
rybářské stráže a o jejich ověřování a vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže.
____________________

13)

§ 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
) § 89 odst. 9 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 125 odst. 1 písm. i) zákona č. …/2008 Sb., trestní zákoník.
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ČÁST DESÁTÁ - změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
U

§9
Matrikář
(1) Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze
zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti
zkouškou u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní
odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.1a)
(2) Odbornou způsobilost prokazuje matrikář osvědčením o vykonání zkoušky
vydaným úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem. Obsahem zkoušky je
ověření znalostí právních předpisů, týkajících se oblasti matrik, jména a příjmení a státního
občanství, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, a dalších
právních předpisů, které se vztahují k činnosti matrikáře, a ověření dovedností v užívání
výpočetní techniky.
(3) Zaměstnavatel umožní matrikáři odbornou přípravu na zkoušku a její vykonání.
(4) Nevyhoví-li uchazeč při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou
zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání
zkoušky, při níž uchazeč nevyhověl.
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(5) Matrikář, a dále též, je-li to nezbytné pro výkon jejich funkce, starosta,
místostarosta, primátor, náměstek primátora, primátor hlavního města Prahy a jeho náměstek,
pověřený člen zastupitelstva obce, města, hlavního města Prahy nebo jeho městské části,
anebo městské části nebo městského obvodu územně členěných statutárních měst, tajemník
obecního (městského) úřadu, magistrátu, úřadu městské části hlavního města Prahy anebo
úřadu městské části nebo úřadu městského obvodu územně členěných statutárních měst a
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy mají přístup k osobním údajům uvedeným v
matričních knihách a sbírkách listin; jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích,2) a
to i po skončení výkonu jejich funkce.
(6) Matrikář a tajemník matričního úřadu mají při výkonu matriční činnosti postavení
veřejného činitele úřední osoby.
____________________
1a
2)

) § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

ČÁST JEDENÁCTÁ - změna zákona o vyšších soudních úřednících
U

§ 11
(1) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, může předseda senátu v trestním řízení pověřit
vyššího soudního úředníka samostatným provedením těchto úkonů soudu:
a) sepisováním podání včetně návrhů a opravných prostředků,
b) opatřováním nebo vyžadováním podkladů určených předsedou senátu, důležitých pro
řízení před soudem,
c) doručováním písemností osobám ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a
sepisováním protokolu o výslechu k tomuto úkonu,
d) vyřizováním dožádání s výjimkou dožádání ve styku s cizinou,
e) rozhodováním o vrácení věci důležité pro trestní řízení po právní moci rozhodnutí ve věci
samé,
f) rozhodováním o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce,
g) rozhodováním o svědečném, znalečném a tlumočném,
h) rozhodováním o povinnosti odsouzeného hradit náklady trestního řízení a náklady spojené
s výkonem vazby a o povinnosti nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené
ustanovenému obhájci státem,
i) rozhodováním o zápočtu vazby a trestu,
j) plněním zákonné oznamovací povinnosti ve vykonávacím řízení, prováděním opatření
směřujících k výkonu uložených trestů, ochranných opatření nebo pořádkové pokuty, a
rozhodováním o způsobu jejich výkonu, s výjimkou rozhodování o přerušení výkonu
trestu, upuštění od výkonu trestu nebo jeho zbytku, o podmíněném propuštění z výkonu
trestu, změně způsobu výkonu trestu, propuštění z ochranného léčení, ze zabezpečovací
detence a z ochranné výchovy nebo upuštění od jejich výkonu,
k) účastí při návštěvách obviněných ve vazbě,
l) kontrolou korespondence obviněných.
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(2) V trestním řízení může předseda senátu vyššího soudního úředníka pověřit, aby
obviněnému nebo poškozenému poskytl poučení o náležitostech dohody o narovnání a
úkonech potřebných k jejímu uzavření.

ČÁST DVANÁCTÁ - změna zákona o soudech a soudcích
U

§ 37
Obvodní soud pro Prahu 2 je příslušný k řízení v trestních věcech proti pachatelům
trestných činů spáchaných porušením právních předpisů silničního, železničního, leteckého a
plavebního provozu a provozu podzemní dráhy, včetně trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky podle § 201 trestního zákona § 272 trestního zákoníku, v nichž by jinak byly
příslušné podle zákona o trestním řízení soudním obvodní soudy v hlavním městě Praze.

ČÁST TŘINÁCTÁ - změna zákona o správě daní a poplatků
U

§ 24
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na
daňovém řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v
souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i
souvisejících s podnikáním.
(2) Osoby zúčastněné na daňovém řízení musí být poučeny o své povinnosti
zachovávat mlčenlivost a o právních důsledcích porušení této povinnosti.
(3) Pracovníci správce daně mohou
a) informace získané v daňovém řízení poskytnout jinému pracovníku téhož nebo jiného
správce daně, dále pak odvolacímu orgánu nebo soudu, projednávají-li tyto orgány
opravný prostředek v daňové věci, projednávají-li dědictví po daňovém dlužníkovi,
vedou-li řízení o konkurzu a vyrovnání u daňového dlužníka, projednávají-li návrh
správce daně, jímž se domáhá určení neúčinnosti právních úkonů daňového dlužníka nebo
výkon exekuce ohledně daňové pohledávky, správnímu orgánu, který plní úkoly v
systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu
b) poskytovat informace nadřízeným orgánům v případech vyřizování stížností daňových
subjektů, při odborném posuzování jednotlivých případů a při jejich dohlídkové činnosti
vykonávané u správce daně, jakož i dalším orgánům oprávněným ze zvláštního zákona ke
kontrolní či dohlídkové činnosti u správce daně při výkonu správy daní v rozsahu jejich
zákonného oprávnění; pracovníci těchto orgánů jsou přitom vázáni pod sankcí podle § 25
tohoto zákona. Tyto orgány rovněž postupují podle odstavce 11,
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c) zobecněné informace získané při výkonu správy daní poskytnout ministerstvu, aniž by
byly uváděny konkrétní daňové subjekty, jichž se informace týkají. Tyto zobecněné
informace může ministerstvo poskytovat jinému orgánu, pokud tak stanoví zvláštní zákon,
d) poskytovat souhrnné údaje o výši daňové povinnosti, stavu nedoplatků, povolených
posečkáních, splátkách a prominutích, výši a včasnosti převedených částek apod. u
jednotlivých daní jejich příjemcům, jimž výnos těchto daní náleží podle zákonného
rozpočtového určení,
e) využívat informace získané při správě daní v řízení o přestupku, který je vymezen v
daňovém zákonu,
f) poskytovat informace příslušným orgánům pro projednání a řízení o odpovědnosti za
škodu způsobenou při správě daní výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem.
(4) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být třetí osoby zúčastněné na daňovém
řízení a pracovníci daňového orgánu daňovým subjektem zproštěni pouze písemně, s
uvedením rozsahu a účelu.
(5) Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat
a) vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu
podle schváleného plánu kontrolní činnosti,9)
b) jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu,
že byl spáchán v souvislosti s daňovým řízením trestný čin neodvedení daně trestný čin
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby,
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a nesplnění oznamovací povinnosti v
daňovém řízení. Ohledně těchto trestných činů může státní zástupce a po podání obžaloby
předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem povinnosti zachovávat
mlčenlivost; ve stejném rozsahu plní správce daně oznamovací povinnost podle zvláštního
právního předpisu,10)
c) při plnění oznamovací povinnosti správce daně ohledně trestných činů padělání a
pozměňování kolkových známek, padělání a pozměňování nálepek k označení zboží pro
daňové účely, porušení předpisů o nálepkách k označení zboží pro daňové účely
trestných činů padělání a pozměnění známek, padělání a pozměnění předmětů
k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové
povinnosti, porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží,
udávání padělaných a pozměněných peněz, padělání a pozměňování veřejné listiny,
nedovolené výroby a držení státní pečeti a úředního razítka, pokud k nim došlo v
přímé souvislosti se spácháním trestných činů daňových, uvedených v písmenu b), a to v
rozsahu nezbytně nutném k jejich objasnění; tato podmínka souvislosti neplatí při plnění
oznamovací povinnosti ohledně trestného činu udávání padělaných a pozměněných peněz,
d) při podávání podnětů ke stíhání trestných činů úplatkářství, a to v rozsahu nezbytně
nutném k jejich objasnění,
d) e) při podávání podnětů ke stíhání trestných činů proti výkonu pravomoci státního orgánu
a veřejného činitele, trestných činů veřejných činitelů trestných činů proti výkonu
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestných činů úředních osob a
úplatkářství, pokud se jich dopustili pracovníci správce daně a došlo k nim v souvislosti se
správou daní, a to v rozsahu nezbytně nutném k jejich objasnění,
e) f) vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při plnění informační povinnosti podle
zvláštního právního předpisu,10a)
f) g) vůči specializovaným policejním složkám určeným ministrem vnitra
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1. pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti,
2. pro boj proti teroristickým aktivitám a vyhledávání zdrojů, z nichž jsou financovány,
3. pro boj se závažnou hospodářskou trestnou činností, korupcí a organizovaným zločinem,
pokud tato složka požaduje údaje potřebné pro řízení o trestných činech spáchaných v
oblastech uvedených pod body 1 až 3,
g) h) vůči Veřejnému ochránci práv, pokud provádí šetření podle zvláštního zákona,
h) i) vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra
při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10b) .
(6) Pracovníci správce daně jsou povinni na dožádání poskytovat z informací
získaných v daňovém řízení
a) orgánům sociálního zabezpečení11) seznam daňových subjektů v oboru daní z příjmů a
údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob, majících příjmy z podnikání a z jiné
samostatné výdělečné činnosti,
b) orgánům, rozhodujícím o dávkách státní sociální podpory,29) a Ministerstvu práce a
sociálních věcí údaje pro stanovení rozhodného příjmu podle zvláštního zákona29a) osob,
které jsou poplatníky daně z příjmů; jde-li o poplatníky, kteří dosahují příjmy z podnikání
a z jiné samostatné výdělečné činnosti, datum zahájení a ukončení této činnosti a dále údaj
o tom, zda poplatník daně z příjmů má základ daně z příjmů snížený o nezdanitelnou část
základu daně z příjmů z důvodu vyživovaného dítěte, manželky nebo manžela,
c) soudům údaje o základu daně z příjmů, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z
kapitálového majetku, z pronájmu a ostatních příjmů fyzické osoby pro účely rozhodnutí o
výživném,
d) úřadům práce údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých daňových subjektů a údaje o výši
uplatněné slevy na dani z příjmů za zaměstnance - osoby se zdravotním postižením, na
které zaměstnavatel uplatnil slevu na dani podle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
e) statistickým orgánům údaje pro vedení statistických registrů a informace stanovené
zvláštním zákonem,
f) katastrálním úřadům identifikační údaje vlastníků a jiných osob oprávněných z právních
vztahů k nemovitostem pro účely správy katastru nemovitostí České republiky,
g) příslušné organizační složce Ministerstva financí údaje vyžádané na základě zvláštního
právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního
právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního
míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,
h) zdravotním pojišťovnám 12) seznam daňových subjektů v oboru daní z příjmů včetně údajů
o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob majících příjmy z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti,
i) orgánům, které rozhodly o poskytnutí rozpočtových prostředků nebo prostředků fondů,
údaje o výši a důvodech, pro které byl stanoven odvod neoprávněně použitých nebo
zadržených rozpočtových prostředků nebo prostředků fondů,
j) Ministerstvu financí údaje o výši stanoveného odvodu neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů, na základě zvláštního
právního předpisu, 12a)
k) Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí údaje nezbytné ke kontrole
investičních pobídek, 12b)
l) správci dědictví 12c) údaje o plnění daňových povinností zůstavitele,
m) servisním technikům údaje z databáze pokladen podle zákona o registračních pokladnách,
n) příslušnému archivu pro splnění povinností spojených s archivnictvím.
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o) obecním živnostenským úřadům (dále jen "živnostenský úřad"), ve lhůtě 7 dnů ode dne
doručení žádosti, potvrzení o tom, zda ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi má
nebo nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání.
Pracovníci těchto orgánů, technici servisních středisek a správci dědictví jsou přitom vázáni
ohledně údajů poskytnutých jim z informací získaných v daňovém řízení mlčenlivostí podle
tohoto zákona, pod sankcí podle § 25 tohoto zákona. Tyto orgány rovněž postupují podle
odstavce 11. Změny, k nimž došlo v údajích již poskytnutých, sdělují pracovníci správce daně
oprávněným příjemcům těchto údajů vždy již bez jejich výslovného dožádání.
(7) Pracovníci správce daně jsou oprávněni uveřejnit seznam plátců daně z přidané
hodnoty a spotřebních daní, provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců a
uživatelů.
(8) Pracovníci správce daně jsou po skončení výkonu této funkce zavázáni povinností
zachovávat mlčenlivost ve stejném rozsahu jako třetí osoby zúčastněné na daňovém řízení.
(9) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí
získaných v daňovém řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě
zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, která by způsobila někomu
újmu.
(10) Bez uvádění konkrétních údajů, zejména jmenných, může pracovník správce daně
využívat zobecněné informace při vědecké, publikační a pedagogické činnosti.
(11) Správce daně odpovídá za vytvoření podmínek pro zachovávání mlčenlivosti
podle odstavce 1. To platí i při využívání a umožnění přístupu do údajů evidovaných pomocí
výpočetní techniky.
____________________
9)

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 8 odst. 1 věta druhá trestního řádu .
10a)
§ 9 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
10b)
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
11)
§ 3 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č.
307/1993 Sb.
12)
§ 12 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
12a)
§ 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole).
12b)
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních
pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
12c)
§ 480d občanského zákoníku. § 175f občanského soudního řádu.
29)
§ 63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
29a)
§ 5 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 137/1996 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb.
10)

ČÁST ČTRNÁCTÁ - změna zákona o zbraních
U

§ 22
Bezúhonnost fyzické osoby
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(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
uznán vinným trestným činem
a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, záškodnictví, sabotáže,
vyzvědačství, válečné zrady, účasti na zločinném spolčení organizované zločinecké
skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem,
civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního
prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny,
vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na
více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let,
b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo
úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti
právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se
zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od právní moci
rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl
uložen, neuplynulo alespoň 20 let,
c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní
moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest
byl uložen, neuplynulo alespoň
1. 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest
odnětí svobody, nebo
2. 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky, nebo
d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo
používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3
roky.
(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině
pravomocně uznán vinným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě
některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována
za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.
(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního
průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně
uznán vinným trestným činem porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, útoku na státní orgán, útoku na veřejného činitele, provedení zahraničního
obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti
v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským
materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu
s vojenským materiálem, násilí proti orgánu veřejné moci, vyhrožování s cílem působit
na orgán veřejné moci, násilí proti úřední osobě, vyhrožování s cílem působit na úřední
osobu, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků,
nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení
národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a
jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujících směřujícího k
potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného
vedení boje, válečné krutosti, persekuce perzekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem
spáchaným se zbraní.
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(4) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o
vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.12) Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se
nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu.13)
____________________
12

) § 10 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

13)

ČÁST PATNÁCTÁ - změna zákona o sociálně – právní ochraně dětí
U

§ 22
Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem
(1) Krajský úřad vede pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
evidenci dětí uvedených v § 19a odst. 1 (dále jen "evidence dětí") a evidenci žadatelů
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny (dále jen "evidence žadatelů").
(2) Evidence dětí obsahuje
a) kopii spisové dokumentace podle § 21 odst. 4;
b) odborné posouzení podle § 27, je-li ho třeba s ohledem na
1. věk dítěte,
2. stanovisko odborného lékaře, nebo
3. jiné vážné skutečnosti;
c) vyjádření dítěte zajištěné krajským úřadem (§ 8 odst. 2);
d) další doklady potřebné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
(3) Evidence žadatelů obsahuje
a) kopii spisové dokumentace podle § 21 odst. 5,
b) odborné posouzení podle § 27,
c) další doklady potřebné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
(4) Pokud žadatel chce osvojit výlučně dítě z ciziny [§ 21 odst. 5 písm. f) bod 2],
krajský úřad provede odborné posouzení podle § 27 a neprodleně zašle kopii údajů
obsažených v evidenci žadatelů Úřadu k zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení z
ciziny.
(5) Krajský úřad řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče
a) přeruší na základě žádosti žadatele, a to na nezbytně nutnou dobu, odpovídající důvodům,
které žadatel v žádosti o přerušení uvedl,
b) přeruší, je-li proti žadateli nebo proti jeho manželovi, druhovi, dítěti nebo jiné osobě
tvořící s žadatelem společnou domácnost 9b) vedeno trestní řízení pro trestný čin směřující
proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo
pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově
dítěte, a to až do vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení,
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c) může přerušit, zjistí-li na straně žadatele důvody bránící jeho odbornému posouzení podle
§ 27, a to na nezbytně nutnou dobu.
(6) Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatele do evidence žadatelů neprodleně po
odborném posouzení žadatele podle § 27. V rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence
žadatelů krajský úřad stanoví žadateli povinnost hlásit krajskému úřadu všechny změny
rozhodné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče do 15 dnů ode dne jejich
vzniku.
(7) Krajský úřad oznámí, zda byl žadatel zařazen do evidence žadatelů,
a) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
b) zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, jde-li o žadatele uvedeného v § 21 odst. 5
písm. j) s výjimkou případu, kdy zřizovatelem je obec, v níž působí obecní úřad obce s
rozšířenou působností, kde tento žadatel žádal o zprostředkování pěstounské péče,
a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů.
(8) Jestliže krajský úřad nezprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči
a) do 3 kalendářních měsíců od zařazení dítěte do evidence dětí, nebo
b) do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů,
zašle kopii údajů z těchto evidencí do 15 dnů od skončení uvedené lhůty ministerstvu pro
zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem.
(9) Krajský úřad zašle oznámení
a) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností o zaslání kopie údajů
1. z evidence dětí a evidence žadatelů ministerstvu podle odstavce 8,
2. obsažených v evidenci žadatelů Úřadu podle odstavce 4,
b) žadateli o zaslání kopie údajů z evidence žadatelů ministerstvu,
a to do 15 dnů ode dne odeslání těchto kopií.
(10) Krajský úřad může zjistit kdykoliv v době, kdy je dítě vedeno v evidenci dětí
nebo žadatel zařazen do evidence žadatelů, zda nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, zejména je oprávněno provést nové odborné
posouzení dítěte nebo žadatele podle § 27.

§ 27
Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče
(1) Odborné posouzení pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče zahrnuje
a) posouzení dítěte a žadatele podle odstavce 2,
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b) zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte
pěstounem na přechodnou dobu (§ 11 odst. 2),
c) vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do
pěstounské péče do rodiny, jsou-li takového vyjádření schopny s ohledem na jejich věk a
rozumovou vyspělost,
d) posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny,
e) zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem
společnou domácnost; za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, svobodě, lidské
důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání
může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte,
f) u žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon pěstounské péče na
přechodnou dobu posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a
schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.
(2) Pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče se
a) u dětí
1. posuzuje úroveň tělesného a duševního vývoje dítěte, včetně jeho specifických potřeb a
nároků,
2. posuzuje vhodnost náhradní rodinné péče a jejích forem;
b) u žadatelů posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž
zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a
smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která
vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita
manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro
osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.
Posouzení ministerstvo provede do 30 dnů ode dne zjištění všech potřebných skutečností.
(3) Odborné posuzování provádí
a) krajský úřad, jde-li o děti nebo žadatele, které zařazuje do evidence dětí nebo žadatelů
krajský úřad, a to před zařazením do takové evidence, nebo kteří jsou v evidenci dětí nebo
v evidenci žadatelů vedené krajským úřadem,
b) ministerstvo, jde-li o děti nebo žadatele, kteří jsou v evidenci dětí nebo v evidenci žadatelů
vedené ministerstvem.
(4) Ministerstvo a krajský úřad jsou oprávněny vyzvat žadatele a fyzické osoby
uvedené v § 25 odst. 1 písm. d) k osobnímu jednání za účelem posouzení jejich předpokladů a
skutečností rozhodných pro svěření dítěte. Ministerstvo a krajský úřad přitom spolupracují s
obecními úřady obcí s rozšířenou působností, obcemi, zdravotnickými a školskými zařízeními
i dalšími odbornými zařízeními, pověřenými osobami a s odborníky pro otázky výchovy a
péče o dítě.
(5) Zaměstnanci ministerstva a zaměstnanci kraje mohou za účelem přípravy podkladů
pro odborné posouzení podle odstavce 2 navštívit dítě nebo pozvat dítě k jednání, je-li to
přiměřené jeho věku a schopnostem. Právnické nebo fyzické osoby, u nichž se dítě nachází,
jsou povinny zaměstnanci ministerstva tuto návštěvu, účast dítěte na uvedeném jednání a
posouzení dítěte umožnit.
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(6) Pro zpracování vyjádření ministerstva a krajského úřadu podle § 18 platí odstavce
2 až 5 přiměřeně.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - změna zákona o občanských průkazech
U

§8
Převzetí občanského průkazu
(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Jeho převzetí potvrdí svým
podpisem na žádosti. Pokud se nemůže podepsat, uvede se tato skutečnost na žádosti.
(2) Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním
úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník jen v případě, že o
jeho vydání požádal. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním
úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník.
(3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů
osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, soudem nařízeného
ústavního léčení, výkonu zabezpečovací detence, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo
ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Po
předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní
občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa
trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zašle
uvedené doklady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání
občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí; obdobně postupuje obecní
úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, předává-li občanský průkaz podle § 4
odst. 2.

ČÁST SEDMNÁCTÁ - změna zákona o pobytu cizinců
U

§ 18
Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
a) stanoví-li tak mezinárodní smlouva,
b) stanoví-li tak vláda svým nařízením (§ 181),
c) je-li občanem Evropské unie, 1a)
d) je-li
1. ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí
svobody; tento cizinec současně může po dobu tohoto výkonu pobývat na území i bez
cestovního dokladu,
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2. umístěn v policejní cele 7) nebo v zařízení pro zajištění cizinců (dále jen "zařízení") (§
130); tento cizinec současně může po dobu tohoto umístění pobývat na území i bez
cestovního dokladu,
3. mladší 15 let po dobu hospitalizace, pokud přicestoval s jiným cizincem, v jehož
cestovním dokladu je zapsán, a tento cizinec vycestoval z území; cizinec mladší 15 let
může po dobu hospitalizace pobývat na území i bez cestovního dokladu, anebo
4. držitelem dokladu o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu na území jiného
smluvního státu a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce,
5. žákem, který není státním příslušníkem členského státu Evropské unie, ale který má
bydliště v jiném členském státě Evropské unie a cestuje na školní výlet v rámci Evropské
unie jako člen skupiny žáků, doprovázené učitelem, a je uveden na seznamu žáků podle §
108 odst. 1 písm. h),7b)
7. držitelem průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o
povoleném trvalém pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a doba
pobytu na území nepřekročí 3 měsíce, nebo
8. držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě
pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu
Evropské unie7c) (dále jen "rezident jiného členského státu Evropské unie") a doba pobytu
na území nepřekročí 3 měsíce,
e) jde-li o výkonného letce nebo člena obsluhujícího personálu7a) pravidelné letecké linky, za
podmínky, že z území vycestuje stejným nebo dalším pravidelným letem tohoto letadla;
tento cizinec může pobývat na území i bez cestovního dokladu, pokud se prokáže
osvědčením člena posádky, nebo
f) jde-li o výkonného letce nebo člena obsluhujícího personálu7a) letadla, který provádí
přepravu mimo pravidelné letecké linky za mzdu nebo nájemné, do doby odletu letadla;
tento cizinec může pobývat na území i bez cestovního dokladu, pokud se prokáže
osvědčením člena posádky.
____________________
1a)

Smlouva o založení Evropského společenství.
Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní
příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci
jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění.
7)
§ 26 až 32 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 163/1993 Sb.
7a)
§ 18 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
7b)
Rozhodnutí Rady o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii
týkající se možnosti cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v některém členském státě (94/795/JVV).
7c)
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí,
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
6a)

46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské
unie
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(1) Na žádost rezidenta jiného členského státu Evropské unie7c) policie platnost jeho
povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zruší.
(2) Policie dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného
členského státu Evropské unie, jestliže
a) byl držitel tohoto povolení pravomocně odsouzen za spáchání zvlášť závažného
úmyslného trestného činu zločinu,
b) je-li důvodné nebezpečí, že by držitel tohoto povolení mohl při dalším pobytu na území
závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost České republiky,
c) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění držitele tohoto povolení ze svého území9a) z důvodu odsouzení k
trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal
závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu
Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
d) držitel tohoto povolení neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno,
e) držitel tohoto povolení při pobytové kontrole neprokáže schopnost uhradit náklady
zdravotní péče a neprokáže ji ani ve lhůtě stanovené policií,
f) držitel tohoto povolení nemá na území zajištěno ubytování,
g) držitel tohoto povolení neprokázal možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky
dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb pro sebe a jím vyživované
osoby a nezbytných nákladů na domácnost podle zvláštního právního předpisu9d) , nebo
h) stát, který držiteli tohoto povolení přiznal právní postavení rezidenta jiného členského
státu Evropské unie, rozhodl o zrušení tohoto právního postavení a současně o zrušení
povolení k trvalému pobytu na svém území
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení
platnosti. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí
do soukromého a rodinného života držitele tohoto povolení.
(3) Při zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského
státu Evropské unie policie zruší i povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného jeho
rodinnému příslušníkovi za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu
do jeho soukromého nebo rodinného života. Policie postupuje vůči rodinnému příslušníkovi
rezidenta jiného členského státu Evropské unie obdobně i v případě, že platnost povolení k
dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zanikla na základě
rozhodnutí o vyhoštění.
(4) Policie v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a rezidentovi jiného
členského státu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi udělí výjezdní příkaz;
rezident jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník je povinen ve
stanovené lhůtě z území vycestovat.
___________________
7c)
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních
příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
9a)
Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o
vyhoštění státních příslušníků třetích zemí.
9c)
Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
9d)
§ 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
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§ 95
Povinnost hlásit pobyt na území se nevztahuje na cizince, který je ve výkonu
zabezpečovací detence, vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo který je umístěn v
policejní cele7) nebo v zařízení (§ 130).
§ 103
Povinnosti cizince
Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto zákona dále
povinen
a) dostavit se první pracovní den následující po dni propuštění ze zabezpečovací detence, z
vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody na policii, pokud není držitelem platného
cestovního dokladu a víza, je-li podmínkou jeho pobytu na území,
b) předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o
přechodném pobytu na území, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské
unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu
občana Evropské unie a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis (§ 97); povinnost
osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší
15 let věku,
c) uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně všechny požadované údaje v rozsahu
stanoveném tímto zákonem,
d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo
identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem zahraničních věcí osobám požívajícím
výsad a imunit podle mezinárodního práva a ve lhůtě stanovené policií doložit, že splňuje
podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen prokázat totožnost
předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost, včetně
občanství některého z jiných členských států Evropské unie, anebo předložením průkazu o
povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie; rodinný příslušník občana Evropské
unie, který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost předložením
cestovního dokladu nebo průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie
anebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může
totožnost prokázat jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným
příslušníkem občana Evropské unie,
e) hlásit policii změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu, v
průkazu o povolení k pobytu cizince, v potvrzení o přechodném pobytu na území, v
průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, v průkazu o povolení k
trvalému pobytu nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, a to
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a jde-li o občana Evropské unie nebo
jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě do 15 pracovních dnů
f) chránit doklady vydané podle tohoto zákona před ztrátou, odcizením, poškozením nebo
zneužitím a dbát, aby obsahovaly pravdivé údaje,
g) při změně podoby bez zbytečného odkladu požádat o vydání nového dokladu obsahujícího
fotografii,
h) odevzdat policii bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona, který je
neplatný nebo zaplněný úředními záznamy; tento doklad je cizinec povinen odevzdat i po
zániku oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku platnosti povolení k trvalému pobytu,
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i) odevzdat policii nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad vydaný podle
tohoto zákona, s výjimkou víza a cestovního průkazu totožnosti, pokud byl vydán za
účelem vycestování z území,
j) ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného podle tohoto zákona
policii do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala, pokud nastala na území;
pokud tato událost nastala v zahraničí, ohlásí ji ve stejné lhůtě zastupitelskému úřadu,
k) strpět snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů prováděné
policií v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o správním vyhoštění,
zajištěním za účelem správního vyhoštění nebo za účelem předání podle mezinárodní
smlouvy anebo zjišťováním totožnosti,
l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav, lékařskému vyšetření a
dalším opatřením k omezení vzniku a šíření přenosných onemocnění,
m) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu podle § 108 odst. 1
písm. a), b), c), g) nebo h),
n) pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem, pokud tento zákon
nestanoví jinak,
o) na požádání policie prokázat zajištění prostředků k pobytu; to neplatí, jde-li o občana
Evropské unie 1a) , jeho rodinného příslušníka nebo o cizince, který na území pobývá na
základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany,
p) v případě, že na území ponechá cizince mladšího 15 let, jehož je zákonným zástupcem,
požádat příslušný orgán policie nebo zdravotnické zařízení o vydání potvrzení podle § 92,
a toto potvrzení předložit při vycestování z území při hraniční kontrole,
r) prokázat při pobytové kontrole, že je zajištěna úhrada nákladů zdravotní péče; to neplatí,
jde-li o cizince pobývajícího na území v zájmu České republiky nebo cizince, u něhož
zastupitelský úřad upustil od předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění.
§ 105
Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice
(1) Soud, který pravomocně rozhodl
a) o odsouzení cizince,
b) o zbavení nebo omezení způsobilosti cizince k právním úkonům,
c) o prohlášení cizince za mrtvého, nebo
d) o rozvodu nebo neplatnosti manželství v případech, kdy účastníkem řízení je cizinec,
informuje o této skutečnosti útvar policie příslušný podle místa hlášeného pobytu cizince;
v případě pochybností při určení příslušného útvaru policie informuje soud útvar policie
příslušný podle sídla soudu.
(2) Vazební věznice Ústav pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice nebo
věznice informuje neprodleně útvar policie místně příslušný podle sídla ústavu pro výkon
zabezpečovací detence, vazební věznice nebo věznice o rozhodnutí o propuštění cizince ze
zabezpečovací detence, z vazby nebo o ukončení výkonu trestu odnětí svobody cizince.

§ 179
Důvody znemožňující vycestování
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(1) Vycestování cizince není možné v případě důvodné obavy, že pokud by byl cizinec
vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního
občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu hrozilo skutečné nebezpečí
vážné újmy podle odstavce 2 a že nemůže nebo není ochoten z důvodu takového nebezpečí
využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště.
(2) Za vážnou újmu se podle tohoto zákona považuje
a) uložení nebo vykonání trestu smrti,
b) mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
c) vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích
mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo
d) pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.
(3) Ustanovení odstavce 1 neplatí, je-li důvodné podezření, že cizinec
a) se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti
lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných
činech,
b) spáchal zvlášť závažný trestný čin zločin,
c) se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů,
nebo
d) představuje nebezpečí pro bezpečnost státu.
(4) Ustanovení odstavce 1 dále neplatí, pokud cizinec
a) ke spáchání činů uvedených v odstavci 3 podněcuje nebo se na jejich spáchání účastní,
nebo
b) se mimo území dopustil jednoho či několika trestných činů odlišných od trestných činů
uvedených v odstavci 3, opustil-li stát, jehož je cizinec občanem, nebo v případě osoby
bez státního občanství stát jejího posledního trvalého bydliště s cílem vyhnout se
trestnímu stíhání za ně, za předpokladu, že jde o skutky, za něž lze v České republice
udělit trest odnětí svobody.
(5) V případě podle odstavce 3 nebo 4 se umožní cizinci vyhledat si nejdéle do 60 dnů
přijetí v jiném státě. Pokud cizinec doloží, že přijetí v jiném státě nezískal, umožní mu policie
podat žádost o udělení víza [§ 33 odst. 1 písm. a)].

ČÁST OSMNÁCTÁ - změna zákona o Policii České republiky
U

§ 18
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Oprávnění k prohlídce dopravních prostředků
(1) Při pronásledování pachatelů některého ze zvlášť závažných úmyslných trestných
činů zločinů8) anebo jiných úmyslných trestných činů, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená
mezinárodní smlouva, a při pátrání po těchto pachatelích a věcech pocházejících anebo
souvisejících s uvedenými trestnými činy, je policista oprávněn prohlížet dopravní prostředky,
zda se v nich tito pachatelé anebo věci nenacházejí.
(2) Při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných
prostředcích nebo odcizených věcech, jsou policisté oprávněni přesvědčit se, zda se hledaná
osoba nebo věc nenachází v dopravních prostředcích, je-li důvodné podezření, že tomu tak je.
____________________
8)

§ 14 odst. 3 trestního zákoníku .

§ 42b
(1) Zásahové jednotky a zásahová jednotka rychlého nasazení provádějí služební
zákroky proti:
a) teroristům;
b) únoscům osob a dopravních prostředků;
c) nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných
úmyslných trestných činů zločinů, zejména při jejich zadržení.
(2) Zásahové jednotky je možno nasadit rovněž k ochraně nebo obnovení veřejného
pořádku, jakož i k obnovení pořádku v místech, kde se vykonává vazba nebo trest odnětí
svobody.
(3) Zásahové jednotky je možno nasadit dále i k záchranným akcím, zejména v
případě vzniku živelních pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod a průmyslových
havárií.
(4) Ministerstvo může při zřízení zásahové jednotky stanovit menší rozsah úkolů
zásahové jednotky, než je uveden v odstavcích 1 až 3.
§ 42e
(1) Policista, který při plnění úkolů policie nemůže získat osobní údaje, umožňující
budoucí identifikaci, jiným způsobem, je oprávněn u osob obviněných ze spáchání trestného
činu, u osob ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, u osob,
jimž bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, nebo u osob nalezených, po
nichž bylo vyhlášeno pátrání a které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,
a) snímat daktyloskopické otisky,
b) zjišťovat tělesné znaky
c) provádět měření těla,
d) pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy, nebo
e) odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení.
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(2) Zjišťování vnějších tělesných znaků a měření těla podle odstavce 1 provádí
policista stejného pohlaví nebo na jeho žádost odborně způsobilý zdravotnický pracovník,
odběr krve nebo odběr jiného biologického materiálu, který je spojen se zásahem do tělesné
integrity, provádí na žádost policisty pouze odborně způsobilý zdravotnický pracovník.
Obdobně se postupuje i u odběru, který není spojen se zásahem do tělesné integrity, je-li při
něm překonáván odpor osoby. Odběr biologických vzorků se provádí způsobem, který nesmí
ohrozit zdraví osoby.
(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor osoby provést a nejde-li o odběr krve
nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity, je policista po předchozí
marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený
intenzitě odporu.

ČÁST DEVATENÁCTÁ - změna zákona o Vojenské policii
U

§ 27
Použití zastavovacího pásu a jiných prostředků k násilnému zastavení vozidla
(1) Zastavovací pás je vojenský policista oprávněn použít k násilnému zastavení
vozidla, jehož řidič na opakovanou výzvu nebo znamení dané podle zvláštních předpisů 3a)
nezastaví, jestliže je
a) bezohlednou jízdou ohrožen život, zdraví nebo majetek,
b) důvodné podezření, že se ve vozidle přepravují pachatelé některého zvlášť závažného
úmyslného trestného činu zločinu nebo věci pocházející z této trestné činnosti anebo
zbraně, střelivo nebo výbušniny pocházející z trestné činnosti.
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může vojenský policista k zastavení
takového vozidla použít i jiné prostředky, zejména vozidlo ozbrojených sil, povoz, stavební
mechanismy apod.
____________________
3a)

Vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve
znění pozdějších předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ - změna celního zákona
U

§ 40
Použití zbraně
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(1) Celník je oprávněn použít zbraň jen v těchto případech
a) aby v případě nutné obrany nebo při pomoci v nutné obraně odvrátil přímo hrozící nebo
trvající útok vedený proti jeho osobě nebo útok na život nebo zdraví jiné osoby,
b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se
zdráhá opustit svůj úkryt,
c) nelze-li jinak překonat odpor směřující ke zmaření jeho závažného služebního zákroku,
d) aby zamezil útěku pachatele zvlášť závažného úmyslného trestného činu zločinu, jehož
nemůže jiným způsobem zadržet,
e) aby přinutil k zastavení dopravní prostředek, jehož řidič na opětovnou výzvu nebo
znamení dané podle zvláštních předpisů nezastaví a nelze-li jej zastavit jiným způsobem,
f) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje chráněný objekt celní správy nebo objekt
územních finančních orgánů, v nichž celní orgány zabezpečují dodržování veřejného
pořádku, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od tohoto útoku,
g) aby zneškodnil zvíře bezprostředně ohrožující život nebo zdraví osob,
h) když osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozby střelnou zbraní nebo
donucovací prostředek varovný výstřel, neuposlechne pokynů celníka směřujících k
zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby.
(2) Zbraní se podle odstavce 1 rozumí zbraň střelná, bodná a sečná.
(3) Použití zbraně celníkem v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je
přípustné pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.
(4) Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je celník
povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s
výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je
ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a věc nesnese
odkladu.
(5) Při použití zbraně je celník povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl
ohrožen život nebo zdraví jiných osob, a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok
směřuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy
U

§ 16
(1) Preventivně výchovná péče je poskytování speciálně pedagogických a
psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch
chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo
uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání (dále
jen "klient"), osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům a dětem, u
nichž soud rozhodl o zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného
výchovného programu ve středisku výchovné péče podle zvláštního právního
předpisu7a).
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(2) Preventivně výchovná péče je poskytována střediskem nebo diagnostickým
ústavem, a to formou
a) ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo klientů
starších 15 let, nebo
b) celodenních služeb na základě žádosti zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta,
nebo
c) internátních služeb na základě žádosti zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta;
internátní pobyt trvá zpravidla 8 týdnů.
Služby uvedené pod písmeny b) a c) jsou poskytovány pouze po doporučení podle
výsledků ambulantní péče. Středisko nebo diagnostický ústav se k žádosti podle písmen b)
a c) vyjádří nejpozději do 14 dní od jejího obdržení.
(3) V rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních
služeb se klientům poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu podle § 27 odst. 4 na
základě smlouvy mezi střediskem nebo diagnostickým ústavem a zákonným zástupcem
klienta nebo zletilým klientem.
(4) Výše úplaty podle odstavce 3 se rovná výši nákladů na stravování určených podle
zvláštního právního předpisu a výši nákladů na ubytování stanovených zřizovatelem. Úhradu
je nutno provést před přijetím klienta do diagnostického ústavu nebo do střediska.
(5) Na poskytování preventivně výchovné péče na základě rozhodnutí soudu o
zařazení dítěte do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného
programu ve středisku výchovné péče7a) se užijí ustanovení tohoto zákona o poskytování
preventivně výchovné péče ostatním dětem obdobně, s těmito odchylkami
a) středisko přijme do výchovné péče dítě i bez souhlasu nebo žádosti jeho zákonného
zástupce,
b) formu preventivně výchovné péče určí soud v rozhodnutí o zařazení dítěte do
příslušného výchovného programu,
c) smlouva o poskytování stravování a ubytování podle odstavce 3 se neuzavírá;
středisko přijme dítě do péče i v případě, že k úhradě nákladů před přijetím dítěte
do péče nedojde.“
(5) (6) Výchovná skupina při poskytování celodenní a internátní služby může mít nejméně
6 a nejvíce 8 klientů, a to s ohledem na jejich výchovné, vzdělávací nebo zdravotní potřeby.
___________________________
7a)

§ 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění
pozdějších předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - změna exekučního řádu
U

§4
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Exekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, sepisování
exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního
právního předpisu.1)
_____________
1)

§ 89 odst. 9 trestního zákona .

ČÁST ŠESTÁ
Změna trestního zákona
§ 137
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č.
53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č.
45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce č. 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č.
152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č.
253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. ,
zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999
Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č.
327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. ,
zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 405/2000 Sb. , se mění takto:
V § 89 odst. 9 větě první se za slova "nebo ozbrojeného sboru," vkládají slova "soudní
exekutor při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech
vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu, 1a) ".
Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
"1a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů.".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - změna transplantačního zákona
U

§3
Přípustnost odběru tkání a orgánů od žijícího dárce
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(1) Odběr tkání nebo orgánů (dále jen "odběr") od žijícího dárce, pokud dále není
stanoveno jinak, lze provést, pouze pokud
a) je prováděn výhradně v zájmu léčebného přínosu pro příjemce,
b) v době odběru není k dispozici vhodná tkáň nebo orgán od zemřelého dárce a neexistuje
jiná léčebná metoda srovnatelného účinku,
c) je dárcem osoba způsobilá dát způsobem stanoveným tímto zákonem svobodný,
informovaný a konkrétní souhlas (§ 7) a tento souhlas skutečně vyslovila, a
d) jedná se o obnovitelné tkáně nebo jeden z funkčních párových orgánů.
(2) Odběr orgánů od žijícího dárce, pokud dále není stanoveno jinak, lze provést ve
prospěch příjemce, který
a) je osobou blízkou3) dárci, pokud dárce vyslovil svobodný, informovaný a konkrétní
souhlas (§ 7) ve vztahu k této osobě,
b) není osobou blízkou3) dárci, pouze za podmínek, že
1. dárce prokazatelným způsobem výslovně projevil vůli darovat svůj orgán tomuto příjemci;
výslovný projev vůle (dále jen "vyjádření") musí být učiněn písemně a musí mít notářsky
ověřený úředně ověřený podpis dárce; vyjádření je nedílnou součástí zdravotnické
dokumentace dárce,
2. s tímto darováním vyslovila etická komise podle § 5 odst. 5 písm. a) souhlas.
(3) Odběr od žijícího dárce nelze provést, pokud
a) lze důvodně předpokládat, že provedení odběru by mohlo vážným způsobem ohrozit
zdraví nebo život dárce,
b) je dárce osoba nacházející se ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě nebo ve
výkonu zabezpečovací detence nebo v ochranném léčení, s výjimkou dárcovství mezi
dětmi a rodiči, sourozenci a mezi manželi, nebo
c) vzniklo na základě posouzení zdravotní způsobilosti dárce důvodné podezření, že dárce
trpí nemocí nebo stavem, které by mohly ohrozit zdraví nebo život příjemce. To neplatí,
pokud riziko poškození zdraví příjemce je zanedbatelné ve srovnání se život zachraňující
transplantací. Podmínky prevence nákazy viru lidského imunodeficitu stanoví zvláštní
právní předpis.4)
___________________

3)

§ 116 a 117 občanského zákoníku .
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
4)

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
§ 33
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č.
53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č.
45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního
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shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č.
84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona
č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky uveřejněného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č.
38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č.
19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č.
92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. ,
zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999
Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č.
360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. ,
zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č.
139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. ,
zákona č. 3/2002 Sb. a zákona č. 134/2002 Sb. , se mění takto:
1. V § 167 odst. 1 se za slova "podílnictví podle § 251 odst. 3 " vkládá čárka a slova "a
§ 251a odst. 3 " se nahrazují slovy "legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 3 ".
2. Za § 209 se vkládá nový § 209a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a)
zní:
"§ 209a
Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány
(1) Kdo v rozporu se zvláštním právním předpisem 2a) provede z těla mrtvého člověka
odběr tkáně nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu obohatit sebe nebo jiného nakládá s
odebranou lidskou tkání nebo odebraným lidským orgánem v rozporu se zvláštním právním
předpisem. 2a)
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) získá-li takovým činem značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
2a)
Zákon č. 285/2002 Sb. , o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o
změně některých zákonů (transplantační zákon).".

ČÁST DVACÁTÉ ČTVRTÉ - změna zákona o nemocenském pojištění
U

§3
98

Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická
osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku
pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá, a fyzická osoba v době přerušení pojištění,
b) zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň jednoho
zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním
poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti, služební úřad, v němž je státní
zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, věznice a vazební věznice (dále jen
"věznice"), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy
pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonává zabezpečovací detenci osoba
zařazená do práce a útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů
nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů
3) služební příjem nebo vojákům z povolání4) plat (dále jen "služební útvar"),
c) sídlem zaměstnavatele
1. u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána v
obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo jiné zákonem
upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího umístění,
2. u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5) , a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu
6) v České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý pobyt v České republice,
místo jejího podnikání na území České republiky a v případě, že taková osoba na území
České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu zaměstnance, místo
výkonu práce těchto zaměstnanců,
3. u organizační složky státu a služebního úřadu jejich sídlo stanovené zvláštním právním
předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,
d) mzdovou účtárnou útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů
zaměstnanců; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné
organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence platů,
e) započitatelným příjmem příjem, který se podle zvláštního právního předpisu1) zahrnuje do
vyměřovacího základu pro pojistné na pojištění,
f) dosaženým příjmem započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci do kalendářního měsíce,
g) zaměstnáním právní vztah, na základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo obdobnou
činnost nebo službu (dále jen "práce") zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a),
h) osobou samostatně výdělečně činnou fyzická osoba považovaná za osobu samostatně
výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu7),
i) samostatnou výdělečnou činností činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost
pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, a to včetně
spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti8) ,
j) pojištěnou činností zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na pojištění,
samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná na základě
výkonu této činnosti přihlásila k účasti na pojištění, a zaměstnání zahraničního
zaměstnance, pokud se přihlásil k účasti na pojištění,
k) podpůrčí dobou doba, po kterou má být podle tohoto zákona vyplácena dávka,
l) sociální událostí, s níž tento zákon spojuje vznik nároku na dávku, vznik dočasné pracovní
neschopnosti, nařízení karantény9), vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena
domácnosti, nástup na peněžitou pomoc v mateřství a převedení zaměstnankyně na jinou
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práci, státní zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení příslušnice na jiné
služební místo,
m) porodem takové ukončení těhotenství, při kterém je do matriky narození zapsáno narození
dítěte,
n) domáckým zaměstnancem zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6 a 15, kteří
nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají
sjednané práce doma a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují,
o) smluvním zaměstnancem zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s
nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (dále jen
"zahraniční zaměstnavatel"), je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele,
p) smluvním zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má ve smyslu písmene c)
sídlo na území České republiky a u níž jsou v České republice činní zaměstnanci
zahraničního zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní zaměstnance,
pokud podle smlouvy uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních
zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním
zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli,
q) zahraničním zaměstnancem zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v České
republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,
r) státem, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
mimo těchto států též členské státy Evropské unie,
s) členským státem Evropské unie též stát, který není členem Evropské unie, avšak aplikuje
předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 10) ,
t) mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení smlouva o sociálním zabezpečení, která
obsahuje ustanovení o používání právních předpisů při výdělečné činnosti na území
druhého smluvního státu.
____________________
1)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
7)
§ 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
8)
§ 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.
10)
Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby
samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EHS) 1408/71 o uplatňování
systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné
příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

§5
Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni:
a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí
1. zaměstnanci v pracovním poměru,
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2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní
správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní informační
služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace3) a vojáci z povolání4) (dále jen
"příslušníci"),
3. státní zaměstnanci podle služebního zákona11) ,
4. členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím
odměňováni,
5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
7. soudci,
8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy,
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce
člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu
jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky a poslanci
Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky,
10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce
vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené
zvláštním zákonem12) , popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního
orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a
jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické
osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo
služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10,
12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
13. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu13), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena
odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního
předpisu14) ,
14.odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr
nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho
vznik,
b) osoby samostatně výdělečně činné.
___________________

3) Zákon č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 218/2002 Sb. , o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12) Například § 8 zákona č. 6/1993 Sb. , o České národní bance,
12) § 14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.
13) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí.
14) § 40a zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
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§ 10
Vznik, zánik a přerušení pojištění zaměstnanců
(1) Pojištění vzniká zaměstnanci uvedenému v § 5 písm. a)
a) bodě 1 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního poměru,
b) bodě 2 dnem, ve kterém nastoupil k výkonu služby, a zaniká dnem skončení služebního
poměru,
c) bodě 3 dnem nástupu služby a zaniká dnem skončení služebního poměru,
d) bodě 4 dnem započetí práce pro družstvo a zaniká dnem skončení členství v družstvu,
e) bodě 5 dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat
sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána,
f) bodě 6 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního vztahu;
jde-li však o smluvního zaměstnance, pojištění vzniká dnem, ve kterém začal vykonávat
práci pro smluvního zaměstnavatele, a zaniká dnem ukončení výkonu práce pro
smluvního zaměstnavatele,
g) bodě 7 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
h) bodě 8 dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům zastupitelstev
územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů
územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v
pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění
členové zastupitelstva, a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží. Plní-li dosavadní
starosta nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první,
trvá mu účast na pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí
obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy,
i) bodě 9 dnem zvolení a zaniká dnem uplynutí volebního období, popřípadě dnem zániku
mandátu,
j) bodech 10 a 11 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce,
k) bodě 12 dnem, ve kterém začal dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou službu, a
zaniká dnem, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby,
l) bodě 13, jde-li o pěstouna, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu13), dnem zahájení výkonu pěstounské
péče a zaniká dnem zániku výkonu pěstounské péče, a jde-li o pěstouna, kterému je za
výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech
podle zvláštního právního předpisu14), dnem, od něhož náleží tato odměna, a zaniká dnem,
od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost,
m) bodě 14 dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
n) bodě 15 dnem započetí výkonu práce a zaniká dnem ukončení výkonu práce.
(2) Jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat rozhodného
příjmu z důvodu a) změny sjednané částky započitatelného příjmu, zaniká účast zaměstnance
na pojištění dnem předcházejícím dni, od kterého k této změně došlo, b) zvýšení rozhodného
příjmu podle § 6 odst. 5 věty druhé, zaniká účast zaměstnance na pojištění podle § 6 dnem
předcházejícím dni, od kterého k tomuto zvýšení došlo.
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(3) Jestliže v zaměstnání malého rozsahu dojde ke sjednání započitatelného příjmu v
částce alespoň rozhodného příjmu anebo sjednaný započitatelný příjem bude alespoň na tuto
částku zvýšen, vzniká pojištění ode dne, od něhož byl započitatelný příjem na takovou částku
sjednán nebo zvýšen.
(4) Uzavřel-li zaměstnanec uvedený v § 5 písm. a) bodě 1 po skončení pracovního
poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe
bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího
pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na
pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. To platí obdobně pro
pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 4 až 11.
(5) Pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně pojištěn ve státě, kde má sídlo
jeho zaměstnavatel, vzniká dnem následujícím po dni, kterým uplynulo 270 kalendářních dnů
trvání zaměstnání na území České republiky, a zaniká dnem skončení výkonu zaměstnání na
území České republiky; pro zápočet kalendářních dnů doby výkonu zaměstnání na území
České republiky do doby 270 kalendářních dnů v období 2 let přede dnem zahájení
posledního zaměstnání na území České republiky platí § 6 odst. 4 obdobně.
(6) Pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně pojištěn ve státě, kde má sídlo
jeho zaměstnavatel, vzniká dnem zahájení výkonu práce na území České republiky též v
případě, že smluvní zaměstnavatel nedoloží, že smluvní zaměstnanec je povinně pojištěn ve
státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel. Vzniklo-li pojištění smluvního zaměstnance podle
věty první, zaniká pojištění dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že smluvní
zaměstnanec je povinně pojištěn ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel; ustanovení
odstavce 5 tím přitom není dotčeno.
(7) Pojištění zahraničního zaměstnance vzniká dnem, který uvedl v přihlášce k účasti
na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška k pojištění podána, a zaniká dnem
skončení zaměstnání na území České republiky nebo prvním dnem kalendářního měsíce, za
který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši podle zvláštního právního předpisu1) zaplaceno
pojistné, anebo dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém
byla tato odhláška podána.
(8) Jestliže v době trvání pojištění nastoupí zaměstnanec výkon trestu odnětí svobody
nebo zabezpečovací detence, dosavadní pojištění dnem nástupu výkonu trestu odnětí
svobody nebo zabezpečovací detence zaniká a opětovně vznikne dnem nástupu do
zaměstnání po skončení výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
(9) Pojištění zaměstnance se přerušuje po dobu, po kterou zaměstnanec nevykonává
práci z důvodu
a) pracovního volna bez náhrady příjmu nebo služebního volna, za které nebyl poskytnut
služební příjem nebo plat, jde-li o volno, na které nemá zaměstnanec nárok podle
zvláštního právního předpisu a trvalo-li toto volno nepřetržitě po dobu delší než 30
kalendářních dnů po sobě jdoucích; pojištění se přerušuje prvním dnem, ve kterém
zaměstnanec přestal vykonávat práci z důvodu tohoto pracovního nebo služebního volna,
b) rodičovské dovolené, s výjimkou doby, za kterou zaměstnanci náleží peněžitá pomoc v
mateřství.
____________________
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1)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.
13)
§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
14)
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

§ 13
Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných
(1) Pojištění vzniká osobě samostatně výdělečně činné dnem, který uvedla v přihlášce
k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána. Pokud však osoba
samostatně výdělečně činná podá přihlášku k účasti na pojištění do 8 kalendářních dnů ode
dne zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti, vzniká pojištění dnem
uvedeným v přihlášce, i když tento den předchází dni, ve kterém byla přihláška podána,
nejdříve však dnem zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti.
(2) Osobě samostatně výdělečně činné zaniká pojištění
a) dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla tato
odhláška podána,
b) dnem skončení samostatné výdělečné činnosti,
c) dnem zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
d) dnem, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
e) prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě podle zvláštního
právního předpisu 1) zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v
nižší částce, než mělo být zaplaceno, nebo
f) dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
____________________
1)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.

§ 15
(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57)
nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta
činí 14 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu,
činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu
na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen,
jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění;
ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v
ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového
pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné
lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180
kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 14
kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za
středníkem platí zde obdobně.
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(3) Ochranná lhůta plyne jen z pojištěné činnosti, a to samostatně z každé pojištěné
činnosti.
(4) Ochranná lhůta neplyne
a) z pojištěné činnosti poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu,
b) z dalšího zaměstnání uvedeného v § 14 odst. 3,
c) z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené na zotavenou v jiném zaměstnání,
d) ze zaměstnání malého rozsahu,
e) ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem 15) nebo studentem 16) , pokud doba
zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
f) v případě, že pojištění odsouzeného nebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence skončí
v době jeho jejich útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací
detence.
(5) Ochranná lhůta zaniká
a) vznikem nového pojištění; vznikem pojištění osob samostatně výdělečně činných ochranná
lhůta ze zaměstnání nezaniká, pokud nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství
nevznikne z pojištění osob samostatně výdělečně činných a ochranná lhůta již neprošla
dříve, s tím, že ustanovení odstavce 2 věty třetí zde neplatí,
b) posledním dnem přede dnem, od něhož náleží výplata starobního, plného invalidního nebo
částečného invalidního důchodu; to však neplatí v případě vzniku nároku na výplatu
částečného invalidního důchodu, jde-li o nárok na peněžitou pomoc v mateřství,
c) posledním dnem přede dnem nastoupení výkonu trestu odnětí svobody nebo
zabezpečovací detence,
d) posledním dnem přede dnem útěku odsouzeného nebo osoby ve výkonu zabezpečovací
detence z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
(6) Pro účely ochranné lhůty se doba přerušení pojištění považuje za dobu pojištění.
____________________
15)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
16)
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16
Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a
ošetřovného za dobu, po kterou
a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává
samostatnou výdělečnou činnost,
b) mu náleží podle zvláštních právních předpisů17) ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží,
nadále započitatelný příjem,
c) je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby,
d) vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, jde-li o dávky, na které
vznikl nárok před nástupem výkonu tohoto trestu trestu odnětí svobody nebo
zabezpečovací detence; to však neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud
žena ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence pečuje o dítě18) .
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____________________
17)
18)

Například § 68 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. ,
§ 67 zákona č. 169/1999 Sb. , o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 19
(1) Pro účely § 18 odst. 4 až 6 se za vznik pojištění považuje
a) u zaměstnance, který je pojištěn při výkonu zaměstnání malého rozsahu (§ 7 odst. 2),
nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání, a to i když zaměstnání nezaložilo účast na
pojištění v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec do zaměstnání nastoupil,
b) u pojištěnců propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence
opětovný nástup zaměstnance do zaměstnání, které trvalo po dobu výkonu tohoto trestu
trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
c) u zaměstnance, který byl uznán plně nebo částečně invalidní, den, v němž byla uznána
jeho plná nebo částečná invalidita,
d) u zaměstnance, u něhož došlo k přerušení pojištění (§ 10 odst. 9), den vzniku pojištění
určený podle § 10 odst. 1 až 8.
(2) U pojištěnce uvedeného v § 32 odst. 1 písm. d) a e) se rozhodné období zjišťuje ke
dni prvního převzetí dítěte do péče; to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal do péče totéž
dítě opakovaně.
(3) Rozhodné období pro peněžitou pomoc v mateřství se u pojištěnky, která
nastoupila na peněžitou pomoc v mateřství od pozdějšího data než od počátku šestého týdne
před očekávaným dnem porodu, zjišťuje k počátku šestého týdne před očekávaným dnem
porodu.
(4) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou
pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní
vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí
peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro
výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy
před jejich úpravou podle § 21.
(5) Rozhodné období pro ošetřovné se u pojištěnce, který převzal ošetřování (péči)
podle § 39 odst. 4 věty druhé místo jiného oprávněného, zjišťuje ke dni převzetí ošetřování
(péče).
(6) U zaměstnankyně převedené na jinou práci nebo na jiné služební místo z důvodu
těhotenství, mateřství nebo kojení se rozhodné období zjišťuje namísto ke dni vzniku sociální
události ke dni převedení, pokud je to pro ni výhodnější.
(7) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 4 a 5 nemá zaměstnanec
vyměřovací základ nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 5 kalendářních dnů, jimiž
se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ započitatelný příjem,
kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v
němž vznikla sociální událost.
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(8) Nelze-li rozhodné období stanovit podle § 18 odst. 6 proto, že nelze určit první
předchozí kalendářní rok s vyměřovacím základem a alespoň 30 kalendářními dny, jimiž se
dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ započitatelný příjem,
kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v
němž vznikla sociální událost.
(9) Za vyměřovací základ zaměstnance se považují také příjmy, které se podle
zvláštního právního předpisu20) zahrnují do vyměřovacího základu pro pojistné na pojištění a
které byly dosaženy při výkonu zaměstnání malého rozsahu v těch kalendářních měsících
rozhodného období, v nichž nebyl zaměstnanec při výkonu tohoto zaměstnání pojištěn; do
počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období se přitom započítávají i kalendářní
dny připadající na tyto kalendářní měsíce.
(10) Vznikne-li sociální událost v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného
období tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve
kterém skončilo pojištění.
(11) Denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského pěstouna, kterému je
za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech
podle zvláštního právního předpisu14), je jedna třicetina částky odměny náležející tomuto
pěstounovi naposledy za kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž mu dočasná pracovní
neschopnost vznikla. Nenáležela-li tomuto pěstounovi odměna za žádný z kalendářních
měsíců před měsícem, v němž mu vznikla dočasná pracovní neschopnost, je jeho denním
vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského jedna třicetina částky odměny, která mu
náležela za kalendářní měsíc, v němž mu dočasná pracovní neschopnost vznikla. Denní
vyměřovací základ pro výpočet nemocenského při karanténě nařízené podle zvláštního
právního předpisu a pro výpočet ostatních dávek nemocenského pojištění se u tohoto pěstouna
stanoví obdobně.
(12) Denní vyměřovací základ zahraničního zaměstnance se stanoví obdobným
způsobem, jako se stanoví denní vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných.
____________________
14)
20)

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
§ 5 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 25
Nárok na nemocenské nemá pojištěnec,
a) který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost,
b) kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény vznikl nárok na
výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu
vznikl nárok na výplatu starobního důchodu; nárok na nemocenské v tomto případě zaniká
posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu,
c) u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa v době útěku
z místa vazby nebo v době útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo
v době útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa výkonu zabezpečovací
detence.
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§ 28
(1) Nemocenské se poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu vyplácí od
15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne
nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí
pojištěná činnost. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce
se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li
podpůrčí doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká
nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li
dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce.
Nemocenské podle věty první a druhé však nelze vyplácet déle, než by se vyplácelo podle §
26. Poživatelem starobního důchodu se pro účely věty první a druhé rozumí fyzická osoba,
která v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény má nárok na výplatu
starobního důchodu alespoň po dobu jednoho dne trvání pojištěné činnosti, a to ode dne, kdy
nárok na výplatu tohoto důchodu vznikl.
(2) Nemocenské ze zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené na zotavenou z
jiného zaměstnání se vyplácí nejdéle do dne, ve kterém měla skončit tato dovolená.
(3) Nemocenské ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem nebo
studentem, jen na dobu školních prázdnin (prázdnin) nebo jejich část, se vyplácí nejdéle do
dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit.
(4) Podpůrčí doba u nemocenského odsouzenému končí vždy dnem útěku
odsouzeného v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény z místa výkonu
trestu odnětí svobody. To platí obdobně pro pojištěnce ve vazbě nebo ve výkonu
zabezpečovací detence.
(5) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní
volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo
plat, poskytnuté zaměstnanci jeho zaměstnavatelem v případech, kdy zaměstnanec nemá na
pracovní (služební) volno nárok podle zvláštního právního předpisu, pokud dočasná pracovní
neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který následuje po dni
nástupu na takové volno.
(6) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou trvala stávka, vznikla-li
dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa nejdříve dnem, který následuje
po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky.
§ 39
(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci
z důvodu
a) ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti29), jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje
nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila,
jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou
fyzickou osobou, nebo

108

b) péče o dítě mladší 10 let, protože
1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v
jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z
nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo
jiné nepředvídané události,
2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního
dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo
týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace
uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto
nemůže o dítě pečovat.
(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se
zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let
rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do
společné nebo do střídavé výchovy30) obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého
z těchto rodičů.
(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně,
jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na poskytování peněžité
pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního
předpisu31) ; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace
uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto
nemůže o dítě pečovat.
(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z
oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče)
vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto
převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí
ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ
ošetřování.
(5) Nárok na ošetřovné nemají
a) příslušníci,
b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
c) domáčtí zaměstnanci,
d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období
školních prázdnin nebo prázdnin,
g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
h) zahraniční zaměstnanci.
____________________

29)

§ 115 občanského zákoníku.
§ 26 odst. 2 zákona o rodině.
31)
Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
30)

§ 40
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(1) Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle
a) 9 kalendářních dnů,
b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno
dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
(2) Podpůrčí doba u ošetřovného počíná od prvého dne potřeby ošetřování nebo péče.
Věta první platí též v případě převzetí ošetřování (péče) jiným oprávněným podle § 39 odst. 4
věty druhé. Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již
odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem.
(3) Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu ústavní péče ošetřované osoby
ve zdravotnickém zařízení.
(4) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se zaměstnanci vyplácí ošetřovné,
dojde ke vzniku potřeby ošetřování jiné fyzické osoby nebo potřeby péče o jinou fyzickou
osobu, nevyplácí se tomuto zaměstnanci ošetřovné, na něž vznikl nárok z tohoto důvodu, po
podpůrčí dobu, po kterou trvá předchozí nárok na poskytování ošetřovného; podpůrčí doba v
případě vzniku potřeby ošetřování (péče) jiné fyzické osoby se však stanoví ode dne, ve
kterém tato potřeba nastala.
(5) Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno
bez náhrady příjmu poskytnuté zaměstnanci jeho zaměstnavatelem v případech, kdy
zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok podle zvláštního právního předpisu, pokud
potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové
volno. Ošetřovné se dále nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud zaměstnanci nevznikl
nárok na výplatu ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním
dnem a v němž potřeba ošetřování nebo péče trvala.
(6) Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou trvala stávka, pokud
potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se
zaměstnanec stal účastníkem stávky.
(7) Za osamělého zaměstnance [odstavec 1 písm. b)] se pro účely ošetřovného
považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou
(druhem). Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je
ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu
zabezpečovací detence, nebo je nezvěstná a bylo zahájeno řízení o prohlášení nezvěstné
manželky (manžela) za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).
§ 42
(1) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má
a) těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím
konala, je podle zvláštních právních předpisů32) zakázána těhotným ženám nebo podle
rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství,
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b) zaměstnankyně, která je v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou
práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů32)
zakázána matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle rozhodnutí
ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo mateřství,
c) zaměstnankyně, která kojí a je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím
konala, je podle zvláštních právních předpisů32) zakázána kojícím ženám nebo podle
rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost kojení,
d) těhotná příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice,
která kojí, jestliže podle zvláštních právních předpisů33), kterou se stanoví seznam činností
zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a
příslušnicím, které kojí. byla odvolána z dosavadního služebního místa, neboť to vyžaduje
její bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a byla ustanovena na jiné služební místo,
pokud dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu, než před tímto
převedením na jinou práci nebo ustanovením na jiné služební místo. Ke snížení
započitatelného příjmu z důvodu kratší pracovní doby nebo doby služby se nepřihlíží.
(2) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má za podmínek
uvedených v odstavci 1 také těhotná zaměstnankyně nebo příslušnice činná v uměleckém
oboru, která je převedena na jinou práci nebo ustanovena na jiné služební místo, protože z
důvodu těhotenství nemůže veřejně vystupovat.
(3) Pro účely nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se považuje
za převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo také úprava pracovních
podmínek spočívající
a) ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění výkonu
některých prací, kterým se odstraní příčiny, na základě kterých je taková práce zakázána
těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo
která ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení,
b) v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště z důvodu,
že práce na dosavadním pracovišti je zakázána těhotným ženám, matkám do konce
devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo ohrožuje těhotenství ženy, její
zdraví, mateřství nebo kojení,
c) ve zproštění výkonu noční práce (služby v noci).
(4) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemá zaměstnankyně,
pokud je
a) činná na základě dohody o pracovní činnosti,
b) odsouzenou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazenou do práce nebo je zařazena do
práce ve výkonu zabezpečovací detence,
c) účastna pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
d) dobrovolnou pracovnicí pečovatelské služby,
e) žákyní nebo studentkou, pokud zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin
nebo prázdnin,
f) zahraničním zaměstnancem.
____________________

32) § 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce.
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32) § 100 služebního zákona.
Vyhláška č. 288/2003 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce
devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
33) § 25 odst. 3 a 6 a § 85 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.
33) § 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb.
Vyhláška č. 432/2004 Sb.

§ 82
Věcná příslušnost
(1) Pojištění provádějí
a) okresní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o
pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 1, 3 až 13 a 15, s výjimkou pojištěnců
vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, (dále jen "zaměstnané osoby") a o pojištěnce
uvedené v § 5 písm. b),
b) Ministerstvo obrany, jde-li o vojáky z povolání,
c) Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky Hasičského
záchranného sboru České republiky,
d) Vězeňská služba České republiky, jde-li o příslušníky Vězeňské služby České republiky a
jde-li o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnce vykonávající pojištěnou činnost
ve vazbě (dále jen "odsouzené osoby"),
e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky,
f) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby,
g) Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a
informace.
(2) Vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě, provádí pojištění ten orgán
nemocenského pojištění, který byl příslušný k provádění pojištění z té pojištěné činnosti, z níž
ochranná lhůta plyne, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3 nebo 4.
(3) Je-li fyzická osoba současně účastna pojištění jako pojištěnec uvedený v odstavci 1
písm. a) i jako pojištěnec uvedený v odstavci 1 písm. b) až g) a uplatňuje nárok na dávky z
obou těchto pojištění, vyplácejí dávky ty orgány nemocenského pojištění, které jsou příslušné
k provádění pojištění příslušníků; tyto orgány plní přitom úkoly, které má vůči pojištěncům
uvedeným v odstavci 1 písm. a) okresní správa sociálního zabezpečení a které se týkají
stanovení výše a výplaty dávek, krácení nebo odnětí nemocenského při porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce a regresní náhrady.
(4) Kontrolu dočasné pracovní neschopnosti podle § 75 odst. 1 pojištěnce, který byl
příslušníkem a jehož dočasná pracovní neschopnost vznikla po skončení služebního poměru v
ochranné lhůtě, a posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§ 66) u tohoto
pojištěnce provádí okresní správa sociálního zabezpečení, a to vždy na základě žádosti
příslušného služebního orgánu.
(5) V případě zákazu posuzovat zdravotní stav pro účely pojištění podle § 79 odst. 1
písm. c) stanoveného služebními orgány uvedenými v § 81 odst. 3 písm. e) nebo f) mohou
tyto orgány požádat okresní správu sociálního zabezpečení, aby rozhodování ve věcech
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dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování převzala místo těchto služebních orgánů;
okresní správa sociálního zabezpečení je povinna této žádosti vyhovět. Pojištěnce o tomto
převzetí informují tyto služební orgány.
§ 86
Úkoly služebních orgánů
(1) Služební orgány v oborech své působnosti při provádění pojištění příslušníků a
pojištění odsouzených osob plní úkoly stanovené tímto zákonem orgánu nemocenského
pojištění, pokud nejde o úkoly, které při tomto provádění plní služební útvary a
věznice,věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence.
(2) Služební orgány v oborech své působnosti
a) plní úkoly uvedené v § 84 odst. 2 písm. a), g), j), n) a o),
b) vedou registr služebních útvarů,
c) vedou registr pojištěnců, jde-li o příslušníky a odsouzené osoby,
d) kontrolují plnění povinností služebních útvarů v pojištění,
e) plní úkoly uvedené v § 84 odst. 3 a v § 85 odst. 1 písm. c) a g);
úkoly uvedené v § 84 odst. 3 může plnit pouze lékař.
§ 92
(1) Úkoly zaměstnavatelů v pojištění plní v rozsahu dále stanoveném
a) zaměstnavatelé, kteří jsou povinni se přihlásit do registru zaměstnavatelů (§ 93 a 123),
b) služební útvary,
c) věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby.
(2) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u
a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž jsou v pracovním poměru,
b) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec
zařazen k výkonu státní služby,
c) členů družstev v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu,
toto družstvo,
d) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel, který uzavřel
se zaměstnancem tuto dohodu,
e) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel,
který uzavřel s pracovníkem tento vztah,
f) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
g) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců
těchto územních samosprávných celků,
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h) poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a poslanců Evropského
parlamentu, zvolených na území České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny a u
senátorů Senátu Parlamentu České republiky Kancelář Senátu,
i) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
j) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
k) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních
režimů a u členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
l) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Česká národní banka,
m) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného
ochránce práv,
n) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 11 správní úřad nebo právnická osoba uvedená v
tomto ustanovení anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení
zaměstnavatele,
o) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která těmto pracovníkům
vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
p) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče
podle zvláštního právního předpisu13), zřizovatel tohoto zařízení, a u pěstounů, kterým je
za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních
případech podle zvláštního právního předpisu14), orgán, který vyplácí tuto odměnu,
q) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 15 ten, pro něhož jsou tyto osoby činné,
r) smluvních zaměstnanců smluvní zaměstnavatel.
____________________

13) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí.
14) § 40a zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

§ 95
Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o svých zaměstnancích, která musí pro účely
pojištění obsahovat tyto údaje:
a) jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, místo trvalého,
popřípadě hlášeného pobytu zaměstnance, den nástupu do zaměstnání a skončení
zaměstnání, druh činnosti zakládající účast na pojištění, státní občanství, a byl-li
zaměstnanec účasten pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem
po skončení této účasti nebo za jejího trvání, též údaj o názvu a adrese cizozemského
nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění, a u smluvního zaměstnance též
identifikační údaje jeho zahraničního zaměstnavatele, jakož i den zahájení a den skončení
výkonu práce smluvního zaměstnance na území České republiky,
b) výši sjednaného (stanoveného) započitatelného příjmu,
c) příjem zaměstnance za jednotlivá mzdová (výplatní) období a jednotlivé složky
započitatelného příjmu pro stanovení dávek,
d) dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, dobu karantény, dobu ošetřování člena
domácnosti (péče o dítě ve věku do 10 let), dobu mateřské dovolené a rodičovské
dovolené, dobu vazby, dobu výkonu zabezpečovací detence a výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnance a další dny jeho omluvené nepřítomnosti v práci, dny pracovního
volna bez náhrady příjmu, poskytnutých zaměstnanci jeho zaměstnavatelem v případech,
kdy zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok, a dny výkonu práce zaměstnance v
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pojištěné činnosti v době, v níž má nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v
mateřství a ošetřovného,
e) neomluvené pracovní dny zaměstnance, popřípadě jejich části,
f) záznam, zda zaměstnanec pobírá starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, a
od kdy jej pobírá, plátce tohoto důchodu, a je-li tento důchod pobírán ze státu, s nímž
Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, též záznam o
tom, z jakého státu je tento důchod pobírán a jaký cizozemský nositel pojištění je plátcem
důchodu,
g) předcházející orgán, který prováděl pojištění zaměstnance, pokud jím není okresní správa
sociálního zabezpečení,
h) výši vyměřovacího základu pro pojistné,
i) název zdravotní pojišťovny, u níž je zaměstnanec zdravotně pojištěn,
j) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle tohoto zákona, údaje
o jeho pojištění v cizině.
§ 102
Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence
Věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence plní v pojištění povinnosti
uvedené v § 101 odst. 1 a 2 a má oprávnění uvedené v § 101 odst. 3 obdobně ve vztahu k
odsouzeným osobám.
§ 103
(1) Pojištěnec, který žádá o dávku nebo kterému se dávka vyplácí, je povinen
a) osvědčovat skutečnosti, na kterých závisí účast na pojištění a rozhodování o dávce,
předkládat stanovené doklady, podávat orgánu nemocenského pojištění, služebnímu
útvaru nebo věznici, věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence požadovaná
vysvětlení a údaje,
b) ohlásit orgánu nemocenského pojištění, služebnímu útvaru nebo věznici, věznici nebo
ústavu pro výkon zabezpečovací detence, které vyplácejí dávku, včas všechny
skutečnosti, které jsou nebo mohou být důvodem pro zánik nebo změnu nároku na dávku,
pro trvání nároku na dávku, pro výši dávky nebo její výplatu, a to nejpozději do 8 dnů ode
dne, kdy se o skutečnosti dozvěděl,
c) umožnit orgánu nemocenského pojištění, služebnímu útvaru nebo věznici, věznici nebo
ústavu pro výkon zabezpečovací detence přezkoumání skutečností rozhodných pro
vznik nebo trvání nároku na dávku, její výši nebo její výplatu,
d) sdělit zaměstnavateli, že zaměstnání je sjednáno jen na dobu pracovního (služebního)
volna v prvním zaměstnání (§ 14 odst. 3) nebo jen na dobu dovolené na zotavenou z
jiného zaměstnání (§ 28 odst. 2) nebo na dobu, která spadá výlučně do období školních
prázdnin nebo prázdnin,
e) sdělit služebnímu útvaru skutečnost, že je též zaměstnanou osobou nebo osobou
samostatně výdělečně činnou.
(2) Pojištěnec, který byl vyzván orgánem nemocenského pojištění k osvědčení
skutečností rozhodných pro účast na pojištění, nárok na dávku, výši dávky nebo její výplatu,
je povinen výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do 8 dnů od vyzvání, pokud nebyla orgánem
nemocenského pojištění stanovena lhůta delší.
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(3) Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli údaje potřebné k vedení evidence o
zaměstnancích podle § 95, popřípadě o těchto údajích též předložit potřebné doklady.
Zaměstnanec je dále povinen sdělit a doložit zaměstnavateli, že je povinně pojištěn podle
předpisů státu, ve kterém trvale vykonává zaměstnání (§ 6 odst. 4). Ustanovení věty první
platí obdobně pro povinnost smluvního zaměstnance sdělit tyto údaje smluvnímu
zaměstnavateli; smluvní zaměstnanec je dále povinen sdělit a doložit smluvnímu
zaměstnavateli, že je povinně pojištěn ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel.
§ 108
(1) Dávky vyplácejí
a) okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li o zaměstnané osoby a osoby samostatně
výdělečně činné,
b) příslušné služební útvary, jde-li o příslušníky,
c) věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby.
(2) Okresní správy sociálního zabezpečení, služební útvary a věznice, věznice a
ústavy pro výkon zabezpečovací detence vyplácejí dávky též osobám, které byly pojištěnci
uvedenými v odstavci 1 a kterým vznikl nárok na dávku v ochranné lhůtě.
(3) Služební útvary vyplácejí dávky též v případě uvedeném v § 82 odst. 3.
§ 109
(1) Dávka se vyplácí na základě písemné žádosti podepsané fyzickou osobou, která
uplatňuje nárok na dávku a její výplatu; žádost o ošetřovné v případě převzetí ošetřování
(péče) musí být podepsána též zaměstnancem, od něhož se ošetřování (péče) přebírá. Je-li
předepsán pro žádost tiskopis, musí být žádost podána na tomto tiskopisu.
(2) Žádost o výplatu dávky se podává
a) u zaměstnavatele, jde-li o zaměstnané osoby, s výjimkou zahraničních zaměstnanců,
b) u okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné, o
osoby, které byly zaměstnanými osobami, pokud jim vznikl nárok na dávku v ochranné
lhůtě a jejich bývalý zaměstnavatel zanikl, a o zahraniční zaměstnance,
c) u služebního útvaru, jde-li o příslušníky,
d) u věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby,
e) podle písmen a) až d), vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě nebo uplatňují-li nárok na
výplatu dávky v případě úmrtí pojištěnce osoby uvedené v § 51 odst. 1.
(3) Nárok na výplatu nemocenského se uplatňuje
a) při dočasné pracovní neschopnosti na předepsaném tiskopise rozhodnutím ošetřujícího
lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pro výplatu nemocenského za určité
období je třeba osvědčit trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to potvrzením
ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo
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rozhodnutím ošetřujícího lékaře nebo orgánu nemocenského pojištění o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti,
b) při karanténě potvrzením příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího
lékaře na předepsaném tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu nemocenského za
určité období je třeba osvědčit trvání karantény, a to potvrzením příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání nebo
ukončení karantény.
(4) Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství uplatňuje
a) těhotná pojištěnka nebo pojištěnka, která porodila dítě, potvrzením ošetřujícího lékaře o
očekávaném nebo skutečném dni porodu na předepsaném tiskopise,
b) pojištěnec v případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. b) až e) na předepsaném tiskopise.
Pro výplatu peněžité pomoci v mateřství v těchto případech je dále třeba osvědčit potřebné
skutečnosti, a to
1. rozhodnutím příslušného orgánu (§ 38) o svěření dítěte pojištěnci do péče nahrazující péči
rodičů,
2. písemnou dohodou podle § 32 odst. 1 písm. e), nebo
3. lékařským posudkem52) ošetřujícího lékaře matky dítěte na předepsaném tiskopise o tom,
že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění;
to neplatí, pokud jí bylo vystaveno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z
důvodů uvedených v § 57 odst. 1 písm. e).
(5) Nárok na výplatu ošetřovného se uplatňuje
a) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) a v případě uvedeném v § 39 odst. 1 písm.
b) bodě 3 z důvodu, že osoba, která o dítě jinak pečuje, onemocněla nebo porodila,
rozhodnutím ošetřujícího lékaře o vzniku potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise.
Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit trvání potřeby ošetřování, a to potvrzením
ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání potřeby ošetřování nebo
rozhodnutím ošetřujícího lékaře o ukončení potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise.
Stavění běhu podpůrčí doby podle § 40 odst. 3 se prokazuje potvrzením zdravotnického
zařízení o přijetí do ústavní péče a o propuštění z této péče,
b) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 na předepsaném tiskopise
potvrzením školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, jiného obdobného
zařízení pro děti, v jehož péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, o jejich uzavření
na základě nařízení příslušných orgánů. Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit na
předepsaném tiskopise trvání nebo ukončení tohoto uzavření,
c) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v případě uvedeném v § 39 odst. 1
písm. b) bodu 3 z důvodu, že osobě, která o dítě pečuje, byla nařízena karanténa,
potvrzením orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na předepsaném
tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit trvání karantény,
a to předložením potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího
lékaře na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení karantény,
d) v případě převzetí ošetřování (péče) podle písmen a) až c) s tím, že na předepsaném
tiskopisu musí být uvedeno, kdy vznikla potřeba ošetřování (péče), od kterého dne
dochází k tomuto převzetí, a údaje o zaměstnanci, od něhož se ošetřování (péče) přebírá.
(6) Nárok na výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se uplatňuje
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a) potvrzením zaměstnavatele na předepsaném tiskopise o tom, že pojištěnka byla převedena
na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů
zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím
ženám; to platí obdobně, jedná-li se o příslušnici, která byla odvolána z dosavadního
služebního místa, protože při výkonu služby vykonávala činnosti, které jsou zakázány
těhotným ženám, ženám do konce devátého měsíce po porodu a ženám, které kojí,
b) rozhodnutím ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o potřebě převedení pojištěnky
na jinou práci z důvodu, že práce, kterou předtím konala, ohrožuje její těhotenství, zdraví,
mateřství nebo schopnost kojení; to platí obdobně pro příslušnici odvolanou z výkonu
služby.
Pro výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je třeba osvědčit potřebné
skutečnosti, a to potvrzením zaměstnavatele na předepsaném tiskopisu, v němž je uveden den,
kdy došlo k převedení pojištěnky na jinou práci nebo na jiné služební místo, dosavadní práce
(služební místo) a práce (služební místo), na kterou byla pojištěnka převedena, důvod
převedení a den, kdy bylo převedení ukončeno. Pro výplatu vyrovnávacího příspěvku v
těhotenství a mateřství za jednotlivé kalendářní měsíce je dále třeba osvědčit výši
započitatelného příjmu a počet dnů uvedený v § 43 odst. 2, a to potvrzením zaměstnavatele (§
97 odst. 1 věta třetí).
(7) Pro účely uplatňování nároků na dávky se za předepsané tiskopisy považují též
tiskopisy vydané na základě mezinárodních smluv a tiskopisy využívané pro koordinaci
sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie.
____________________
52)

§ 77 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 110
Způsob výplaty dávek
(1) Dávky se vyplácejí na základě dokladů uvedených v § 109.
(2) Nemocenské a ošetřovné se vyplácejí za období, za které bylo osvědčeno splnění
podmínek pro nárok na tyto dávky a jejich výplatu. Peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácejí za kalendářní měsíc, popřípadě za jeho část,
trval-li nárok na výplatu těchto dávek jen po část kalendářního měsíce; je-li třeba pro nárok na
tyto dávky a jejich výplatu osvědčit potřebné skutečnosti, vyplácejí se po osvědčení těchto
skutečností.
(3) Dávky se vyplácejí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v němž
byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen okresní správě sociálního
zabezpečení, je-li plátcem dávek okresní správa sociálního zabezpečení.
(4) Termíny výplaty dávek a lhůty, ve kterých se mají podmínky pro výplatu dávek ve
stanovených termínech podle odstavce 2 osvědčit, zveřejní služební útvary a věznice, jsou-li
plátcem dávek tyto útvary a věznice , věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence,
jsou-li plátcem dávek tyto útvary, věznice a ústavy.
(5) Dávky vyplácené okresní správou sociálního zabezpečení se pojištěnci poukazují
na jeho účet u peněžního ústavu v České republice nebo se vyplácejí v hotovosti
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prostřednictvím držitele poštovní licence. Pojištěnec je povinen v žádosti o výplatu dávky
uvést, kterým z uvedených způsobů má být dávka vyplacena; v případě poukazování dávky na
účet je pojištěnec povinen sdělit číslo svého účtu.
(6) Dávky vyplácené služebními útvary a věznicemi ,věznicemi a ústavy pro výkon
zabezpečovací detence se vyplácejí příslušníkům způsobem, jakým se jim vyplácí služební
příjem nebo plat, a ostatním pojištěncům se poukazují na jejich účet u peněžního ústavu v
České republice, pokud pojištěnec o toto poukazování požádá, nebo se vyplácejí v hotovosti.
(7) Požádá-li pojištěnec o změnu způsobu výplaty dávky, je její plátce povinen provést
změnu způsobu výplaty dávky od nejbližšího možného termínu výplaty dávek.
(8) V případě výplaty dávky v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence
hradí náklady za doručení její příjemce.
§ 123
Registry zaměstnavatelů
(1) Registry zaměstnavatelů slouží orgánům nemocenského pojištění k provádění
pojištění, k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství a z
mezinárodních smluv a ke kontrole plnění povinností zaměstnavatelů ve věcech pojištění a
dále k plnění povinností zaměstnavatelů ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a ve věcech důchodového pojištění.
(2) Správcem registru zaměstnavatelů jsou
a) Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o zaměstnavatele zaměstnaných osob,
b) v oborech své působnosti služební orgány, jde-li o zaměstnavatele příslušníků a
odsouzených osob.
(3) V registru zaměstnavatelů spravovaném Českou správou sociálního zabezpečení se
o zaměstnavatelích vedou tyto údaje:
a) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla
nebo místa trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání,
b) den vzniku a zániku zaměstnavatele,
c) identifikační, popřípadě individuální číslo zaměstnavatele,
d) variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) o výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f) názvy peněžních ústavů, u nichž má vedeny účty,
g) o zrušení zaměstnavatele.
(4) U zaměstnavatele, který má
a) více mzdových účtáren, registr zaměstnavatelů dále obsahuje
1. variabilní symboly a adresy mzdových účtáren,
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2. jména a příjmení osob, které jsou jménem zaměstnavatele oprávněny jednat za tyto
jednotlivé mzdové účtárny,
3. okruh zaměstnanců organizační složky, popřípadě jinak vymezený okruh zaměstnanců, pro
které každá mzdová účtárna vede evidenci mezd nebo platů,
b) jen jednu mzdovou účtárnu, avšak její místo není shodné s jeho sídlem, registr
zaměstnavatelů dále obsahuje
1. variabilní symbol a adresu mzdové účtárny,
2. jméno a příjmení osoby, která je jménem zaměstnavatele oprávněna jednat za tuto
mzdovou účtárnu.
(5) V registru zaměstnavatelů spravovaných služebními orgány se vedou údaje o
služebních útvarech uvedené v odstavcích 3 a 4, které u služebních útvarů připadají přiměřeně
v úvahu, pokud v těchto útvarech konají službu příslušníci, jejichž pojištění provádějí; to platí
obdobně též pro věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené
osoby.
(6) Údaje vedené v registru zaměstnavatelů se pro účely pojištění uchovávají po dobu
10 kalendářních roků následujících po roce, v němž fyzická nebo právnická osoba nebo
služební útvary přestaly být zaměstnavatelem.
§ 143
(1) V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu65), není-li v tomto
zákoně stanoveno jinak.
(2) V řízení o přestupcích se postupuje podle zákona o přestupcích66), není-li v tomto
zákoně stanoveno jinak. V řízení o správních deliktech právnických osob a podnikajících
fyzických osob se postupuje podle správního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.
(3) Správní řád se nevztahuje na případy, kdy podle tohoto zákona rozhodují při
posuzování zdravotního stavu ošetřující lékaři, a na postup služebních útvarů a věznic ,věznic
a ústavů pro výkon zabezpečovací detence podle tohoto zákona.
___________________
65)
66)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
U

§8
Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů
(1) Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní
schopnost občanů ve věcech sociálního zabezpečení při zjišťovacích a kontrolních lékařských
prohlídkách; za tím účelem posuzují
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a) plnou invaliditu a částečnou invaliditu, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání,
také skutečnost, že plná nebo částečná invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání; tato podmínka je splněna, pokud pracovní úraz nebo nemoc z
povolání je jedinou nebo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu,
b) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu
tohoto zdravotního stavu soustavnou výdělečnou činnost,
c) zda občan v krátké době po uplynutí podpůrčí doby pravděpodobně nabude opět pracovní
schopnost, a to i k jinému zaměstnání.
(2) Okresní správa sociálního zabezpečení kontrolní lékařskou prohlídku uskuteční
a) v době určené při předchozím jednání okresní správy sociálního zabezpečení, nebo
b) zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské
prohlídky, nebo
c) z podnětu jiného orgánu sociálního zabezpečení nebo z podnětu úřadu státní sociální
podpory anebo z podnětu úřadu práce; okresní správa sociálního zabezpečení je povinna
informovat orgán, který dal podnět k provedení kontrolní lékařské prohlídky, o jejím
výsledku.
(3) Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení uvedené v odstavcích 1 a 2 může
plnit pouze lékař.
(4) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení v případech uvedených v
odstavci 1 se řídí místem trvalého pobytu posuzovaného občana, pokud se dále nestanoví
jinak.
(5) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí
a) sídlem speciální školy, jestliže posuzuje změněnou pracovní schopnost žáka této školy,
b) sídlem věznice, popřípadě vazební věznice (dále jen "věznice") nebo ústavu pro výkon
zabezpečovací detence, jde-li o posouzení zdravotního stavu občana v době výkonu
trestu odnětí svobody, popřípadě vazby nebo výkonu zabezpečovací detece.
(6) Pro místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení při rozhodování v
případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. a) č. 19 platí odstavce 4 a 5 obdobně.
(7) Na žádost občana, jehož zdravotní stav a pracovní schopnost má být posouzena,
nebo s jeho souhlasem může okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle odstavců
4 a 5 požádat o posouzení jeho zdravotního stavu a pracovní schopnosti okresní správu
sociálního zabezpečení, v jejímž správním obvodu má občan přechodný pobyt nebo
pracoviště, pokud s tím tato okresní správa sociálního zabezpečení souhlasí. V případě, že
zdravotní stav občana vzhledem k charakteru nemoci vyžaduje posouzení specializovaným
zdravotnickým zařízením, může Česká správa sociálního zabezpečení na žádost občana nebo
s jeho souhlasem pověřit posouzením jeho zdravotního stavu a pracovní schopnosti okresní
správu sociálního zabezpečení, v jejímž správním obvodu se nachází toto zdravotnické
zařízení, a to odchylně od příslušnosti podle odstavců 4 a 5; to platí obdobně, jde-li o
občanského zaměstnance zpravodajských služeb, s tím, že žádost může podat též tato služba.
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(8) Okresní správy sociálního zabezpečení podávají posudky o tom, zda zdravotní stav
osob, jejichž důchodové pojištění provádějí orgány uvedené v § 9, odůvodňuje poskytnutí
dávky důchodového pojištění anebo dávky nebo služby sociální péče. Při posuzování plné
invalidity nebo částečné invalidity osob podle věty první se hodnotí zdravotní stav z hlediska
jejich schopnosti k výkonu občanského povolání.
(9) Při posuzování plné invalidity a částečné invalidity podle odstavce 1 musí lékaři
okresních správ sociálního zabezpečení vycházet z lékařských zpráv a posudků
vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů; při posuzování souvislosti
vzniku plné invalidity nebo částečné invalidity s pracovním úrazem nebo s nemocí z povolání
vychází též ze záznamu o úrazu a z posudku, kterým se uznává nemoc z povolání.
(10) Okresní správa sociálního zabezpečení zašle úřadu práce do 7 dnů kopii posudku
vydaného podle § 8 odst. 1, pokud o to úřad práce požádá z důvodu zjištění zdravotního stavu
fyzické osoby pro účely sociální péče, státní sociální podpory, posouzení stupně závislosti na
péči jiné osoby nebo posouzení osoby zdravotně znevýhodněné.
§ 35a
Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění
(1) Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo
fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu,
který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační
složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě
dohody o pracovní činnosti, služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci podle služebního
zákona3a) zařazeni k výkonu státní služby, věznice a vazební věznice (dále jen "věznice"), v
nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon
zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do
práce a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo
ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo
vojákům z povolání plat (dále jen "útvar").
(2) Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných
pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným
orgánům sociálního zabezpečení.
(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a
výplatu jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak, do osmi dnů. Na
výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou organizace povinny podat hlášení a předložit
záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od doručení
výzvy.
(4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat
a) stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním roce,
kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu 3
kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů po
dobu 3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,
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b) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu 6
kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu 3
kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc
zaplaceno,
c) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele
starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, po dobu 10
kalendářních roků po roce, kterého se týkají,
d) mzdové listy71a) nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového
pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2, po dobu 30 kalendářních roků
následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o
údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního
důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů,
delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu,
vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech z
povolání a záznamy o evidenci pracovní doby71b) včetně doby pracovního volna bez náhrady
příjmu.
(5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v
odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí uvedených dob
a písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou tyto záznamy a doklady
uloženy. Jsou-li záznamy a další doklady uloženy v archivech, jsou archivy tyto záznamy a
doklady povinny bezplatně na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení pro účely
provádění důchodového pojištění na nezbytně nutnou dobu předat; archivy mají právo na
úhradu nákladů přepravy nebo zaslání.
____________________
71a) § 38j zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
71b) § 94 zákoníku práce .

§ 36
Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění
Úkoly v důchodovém pojištění plní u
a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním
poměru,
b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy,
d) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní
společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto
společností odměňováni, tato společnost,
e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,
f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti organizace, která uzavřela se
zaměstnancem tuto dohodu,
g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou
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pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců
těchto územních samosprávných celků,
ch)poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář
zákonodárného sboru a u poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České
republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny,
i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
l) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za
výkon pečovatelské služby,
m) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče
podle zvláštního právního předpisu,71a) zřizovatel tohoto zařízení, a u pěstounů, kterým je
za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních
případech podle zvláštního právního předpisu,71b) orgán, který vyplácí odměnu,
n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce věznice a osob ve výkonu
zabezpečovací detence zařazených do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,
o) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké
škole v České republice, tato škola,
p) osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání úřad práce,
q) osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a
osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo
služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce [ § 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění ], tento správní úřad
nebo tato právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci
postavení zaměstnavatele,
r) osob konajících civilní službu příslušný orgán, který vydal povolávací příkaz k nastoupení
civilní služby,
s) osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení
výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky
vypláceny, útvary nebo okresní správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,
t) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění53) příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení,
u) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného
ochránce práv,
v) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec
zařazen k výkonu státní služby,3a)
w) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů organizace, k
níž jsou v tomto pracovním vztahu,
x) osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany,
y) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání,
z) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Česká národní banka,
za) členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
zb) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů.
____________________
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3a)

§ 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
53)
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.
54a)
Zákon č. 435/2004 Sb.
71a)
§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
71b)
§ 94 zákoníku práce .

§ 43
Věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence vedou evidenční listy za osoby
ve výkonu trestu odnětí svobody a ve vazbě po dobu, po kterou jsou tyto osoby účastny
důchodového pojištění. Pro vedení evidence a podávání hlášení o osobách uvedených ve větě
první platí obdobně ustanovení § 37 odst. 1, § 38, 39, § 39a odst. 1 a 6 a § 41.
§ 48
(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení den
a) zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu
samostatné výdělečné činnosti (dále jen "samostatná výdělečná činnost") s uvedením dne,
od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat; osoba samostatně výdělečně činná, která
spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti,37) je současně povinna oznámit
též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž
spolupracuje,
b) ukončení samostatné výdělečné činnosti; za ukončení samostatné výdělečné činnosti se
považuje též den přerušení této činnosti za podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. a) větě
druhé zákona o důchodovém pojištění,
c) zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
d) od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
e) od kterého nemá nárok na výplatu plného invalidního nebo částečného invalidního
důchodu a rodičovského příspěvku, přestala osobně pečovat o osobu, která je závislá na
péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost)
anebo ve stupni IV (úplná závislost), anebo přestala pečovat o tuto osobu v největším
rozsahu, přestala vykonávat vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky,
pokud nejde o vojáky z povolání, přestala být nezaopatřeným dítětem nebo byla
propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní
měsíce nebo výkonu zabezpečovací detence, pokud ohlásila a doložila vznik těchto
skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
(2) Osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu samostatné
výdělečné činnosti,37) je povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení též
den úmrtí osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje při výkonu samostatné
výdělečné činnosti, a zda pokračuje v živnostenském podnikání38) či nikoliv.
(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která pouze spolupracuje při výkonu
samostatné výdělečné činnosti,37) skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) neoznamuje.
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(4) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 je osoba samostatně výdělečně činná
povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž nastala skutečnost, která zakládá takovou povinnost.
(5) Osoba samostatně výdělečně činná, která se ve lhůtě uvedené v odstavci 4
přihlásila k účasti na důchodovém pojištění, neoznamuje skutečnost uvedenou v odstavci 1
písm. a).
(6) Osoba samostatně výdělečně činná, která osobně pečuje o osobu, která je závislá
na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost)
anebo ve stupni IV (úplná závislost), a ohlásila tuto skutečnost pro účely výkonu vedlejší
samostatné výdělečné činnosti, je povinna při tomto ohlášení předložit písemné prohlášení o
tom, že o tuto osobu nepečuje jiná osoba, nebo písemnou dohodu všech osob, které současně
osobně pečují o tuto osobu, že byla určena za osobu, která pečuje o osobu závislou na péči
jiné osoby v největším rozsahu, anebo rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení
podle § 6 odst. 4 písm. a) bodu 13.
____________________
37) § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.

38) § 13 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
41) § 10 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

§ 82
Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění
(1) Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa
sociálního zabezpečení příslušná podle § 7 písm. b) na předepsaných tiskopisech.
(2) Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat
žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení
lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Za
občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může podat tuto žádost jiný občan na základě plné
moci.
(3) Žádost o dávku důchodového pojištění, na niž vznikl nárok během výkonu trestu
odnětí svobody nebo vazby nebo výkonu zabezpečovací detence, podává občan
prostřednictvím věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence.
(4) Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku
důchodového pojištění přiznat.
§ 83
(1) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku
důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan
nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost
občana doložena potřebnými doklady. Věta první platí obdobně pro věznici, pokud je podle §
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82 odst. 3 příslušná a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, pokud jsou podle § 82
odst. 3 příslušné k sepsání žádosti o dávku důchodového pojištění.
(2) Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy
sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně této
správě, zda
a) provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného
soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z
důchodu uzavřené podle občanského zákoníku60a) , označení toho, kdo toto rozhodnutí
vydal, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné
nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,
b) trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o
přiznání tohoto důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán,
c) vyplácí náhradu mzdy nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době prvních 14
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a datum vzniku této
neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa.
____________________

60a)

§ 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

ČÁST ´DVACÁTÁ ŠESTÁ - změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
U

§3
Poplatníci pojistného
(1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3
platit tito poplatníci:
a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby,
které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou
zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní
činnosti, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby
1) ,
b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí
1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely
tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru,
avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,
2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
3. členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím
odměňováni,
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4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce
vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené
zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního
orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a
jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické
osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo
služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8,
5. soudci,
6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského
parlamentu, zvolení na území České republiky,
7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy,
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce
člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu
jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
10. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu,1c) nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena
odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu,
1d)
11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
12. státní zaměstnanci podle služebního zákona,1b)
13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou
touto společností odměňováni,
15. členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní
vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle
stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.
(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky
a) pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3
písm. a), a
b) pojistného na důchodové pojištění, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3
písm. b).
(3) Zaměstnanci jsou poplatníky
a) pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnance uvedené v odstavci 1 písm. b) bodech 1
až 13, kteří jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském
pojištění1e) ; za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení

128

zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění nebo v době přerušení
nemocenského pojištění 1f) byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou
započitatelné do vyměřovacího základu, nebo
b) pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance uvedené v odstavci 1 písm. b)
bodech 14 a 15, kteří jsou účastni důchodového pojištění 1g) ; za tohoto zaměstnance se
považuje též osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na důchodovém
pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do
vyměřovacího základu.
(4) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového
pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění,2) a za podmínek stanovených tímto
zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské
pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském
pojištění Kdo se považuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná
výdělečná činnost považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění.52)
(5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění53) jsou za dobu dobrovolné
účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění.
(6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění
povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely
tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž
Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v
České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele.
____________________

1)

§ 4 služebního zákona .
§ 6 služebního zákona .
1c)
§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
1d)
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
1e)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
1f)
§ 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.
1g)
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění.
52)
§ 9 zákona č. 155/1995 Sb.
53)
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.
1b)

§ 11
Zaměstnavatel, u něhož je odsouzený zařazen k výkonu prací, je povinen odvádět za
každý kalendářní měsíc příslušné věznici spolu se mzdou za práci odsouzeného i pojistné,
které je povinna platit [§ 7 odst. 1 písm. a)]. Věznice odečte úhrn dávek nemocenského
pojištění vyplacených odsouzeným od pojistného, které je povinna za odsouzené odvádět (§ 8
odst. 1) a ve lhůtě uvedené v § 9 odst. 1 odvede částku pojistného na účet příslušného
služebního orgánu Vězeňské služby České republiky. Ustanovení § 9 odst. 4 až 6 platí pro
věznici ve vztahu k příslušnému služebnímu orgánu Vězeňské služby České republiky
přiměřeně.
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§ 11
Zaměstnavatel, u něhož jsou odsouzený nebo osoba ve výkonu zabezpečovací
detence zařazeni k výkonu práce, je povinen odvádět za každý kalendářní měsíc
příslušné věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence spolu se mzdou za práci
odsouzeného nebo odměnou za práci osoby ve výkonu zabezpečovací detence i pojistné,
které jsou povinni platit (§ 7 odst. 1 písm. a). Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací
detence odečtou úhrn dávek nemocenského pojištění vyplacených odsouzeným nebo
osobám ve výkonu zabezpečovací detence od pojistného, které jsou povinni za odsouzené
nebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence odvádět (§ 8 odst. 1) a ve lhůtě uvedené v §
9 odst. 1 odvedou částku pojistného na účet příslušného služebního orgánu Vězeňské
správy České republiky. Ustanovení § 9 odst. 4 až 6 platí pro věznici a ústav pro výkon
zabezpečovací detence ve vztahu k příslušnému služebnímu orgánu Vězeňské služby
České republiky přiměřeně.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - změna zákona o důchodovém pojištění
U

§5
(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni
a) zaměstnanci v pracovním poměru,
b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní
informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky
a Hasičského záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a) a státní
zaměstnanci podle služebního zákona5b),
c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím
odměňováni,
d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu,
pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním
nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle
zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr,
pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou
uvedeny v písmenech g) až i),
e) osoby samostatně výdělečně činné,
f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
g) soudci,
h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy,
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce
člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu
jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
ch)poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského
parlamentu, zvolení na území České republiky,
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i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční
arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce
práv,
j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
k) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu,5a) nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena
odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního
předpisu,5b)
l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
m) osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší
odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po
dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let,
n) osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim
náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří
let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při
rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku
na důchod a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a
odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle zvláštního právního předpisu
nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání28a), a to i
když tato činnost zakládá účast na pojištění,
o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání
nebo jinou výdělečnou činnost,
p) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o
vojáky z povolání a vojáky v další službě, 5)
q) osoby konající civilní službu,
r) osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,
s) osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c) ,
pokud spolu žijí v domácnosti5d) ; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou
osobu,
t) poživatelé plného invalidního důchodu z českého pojištění, a to do dosažení věku
potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za poživatele plného
invalidního důchodu se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají
plný invalidní důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají
výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,6)
u) osoby pobírající dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení
výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky
vypláceny,
v) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
w) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou
touto společností odměňováni,
x) členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní
vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle
stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.
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(2) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto
zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak
pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.
(3) zrušen
(4) zrušen
(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na osoby, které jsou zaměstnanci
zahraničního zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto
zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí
zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení.
___________________
4)

Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5a)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5b)
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5c)
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5d)
§ 115 občanského zákoníku .
6)
§ 33 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 226/1992 Sb.
§ 116 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění
zákona č. 26/1993 Sb.
28)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
28a)
§ 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.
5)

§9
(1) Pojištění jsou účastny osoby samostatně výdělečně činné [§ 5 odst. 1 písm. e)],
pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňují dále
stanovené podmínky. Za samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na území České
republiky se považuje i samostatná výdělečná činnost prováděná mimo území České
republiky, jestliže je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti
vyplývajícího z právních předpisů České republiky.
(2) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje osoba, která
ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a
a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z
příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené
na jejich dosažení, zajištění a udržení.8)
(3) Výkonem samostatné výdělečné činnosti podle odstavce 2 písm. a) se rozumí
a) podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována
podle zvláštního zákona,9)
b) provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona,10)
c) činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní
společnosti vykonávaná pro tuto společnost,11)
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d) výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,12) s
výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným
základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně6b) ,
e) výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů,13)
která není uvedena v písmenech a) až d), a výkon činnosti mandatáře konané na základě
mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku13a) ; podmínkou zde je, že tyto
činnosti jsou konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, a jde-li o
činnost mandatáře, též to, že mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné
výdělečné činnosti. Za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle
zvláštních předpisů se vždy považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů
kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského
zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a správce konkursní podstaty, včetně
předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce,
f) výkon činností neuvedených v písmenech a) až e) a vykonávaných vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu;14) za výkon těchto činností se však
nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.15)
(4) Osoba samostatně výdělečně činná je účastna pojištění jen jednou, i když
vykonává několik činností uvedených v odstavci 3, popřípadě spolupracuje při výkonu
několika těchto činností nebo současně koná činnosti podle odstavce 2 písm. a) a b).
(5) Kde se dále hovoří o samostatné výdělečné činnosti, rozumí se tím též spolupráce
při výkonu této činnosti [odstavec 2 písm. b)].
(6) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce
a) vykonávala zaměstnání (odstavec 8 věta první) a příjem ze zaměstnání (odstavec 8 věta
druhá), kterého v kalendářním roce dosáhla, činí alespoň dvanáctinásobek minimální
mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou,15a) která platí k 1.
lednu kalendářního roku, za který se posuzuje účast osoby samostatně výdělečně činné na
pojištění,
b) měla nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo jí
byl přiznán starobní důchod,
c) měla nárok na rodičovský příspěvek15b) nebo osobně pečovala o osobu, která je závislá na
péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost)
anebo stupni IV (úplná závislost)5c) , pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je
osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti5d) , není-li
osobou blízkou,
d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky
z povolání,
e) byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a), nebo
f) byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři kalendářní měsíce po sobě
jdoucí nebo ve výkonu zabezpečovací detence.
(7) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost v těch kalendářních měsících, v nichž po celý měsíc byla vykonávána samostatná
výdělečná činnost a současně trvaly skutečnosti uvedené v odstavci 6 písm. b) až f); jestliže
samostatná výdělečná činnost byla vykonávána jen po část kalendářního měsíce, považuje se
samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud po tu část
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kalendářního měsíce, po kterou byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, tyto
skutečnosti současně trvaly. Výše příjmu ze zaměstnání dosaženého v kalendářním roce není
přitom rozhodná pro posouzení, zda se samostatná výdělečná činnost podle věty první
považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Trváním skutečností podle věty první
se rozumí též trvání jen některých skutečností uvedených v odstavci 6 písm. b) až f).
(8) Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění
zaměstnanců a jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x), účast na důchodovém
pojištění. Příjmem ze zaměstnání se rozumí vyměřovací základ pro stanovení pojistného
podle zvláštního zákona17) dosažený v kalendářních měsících kalendářního roku, za který se
posuzuje účast osoby samostatně výdělečně činné na pojištění náhrady mzdy nebo snížený
plat (snížená odměna) vyplacené zaměstnavatelem v období prvních 14 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dávky z nemocenského pojištění
zaměstnanců, které osobě samostatně výdělečně činné byly do tohoto kalendářního roku
zúčtovány. Pečuje-li o osobu, která je závislá na péči jiné osoby [odstavec 6 písm. c)], více
osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost u té osoby samostatně výdělečně činné, která byla určena písemnou dohodou všech
osob, které pečují o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)5c) , za osobu
pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná
činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té osoby samostatně výdělečně činné,
která podle rozhodnutí příslušného orgánu sociálního zabezpečení podle zvláštního právního
předpisu15e) pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby, v největším rozsahu.
Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti uvedené v odstavci 6 písm. a) a c) až f)
musí osoba samostatně výdělečně činná doložit nejpozději při podání přehledu o příjmech a
výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podle zvláštního zákona 17) za kalendářní rok, za
který chce být považována za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost.
(9) Samostatná výdělečná činnost se považuje za hlavní samostatnou výdělečnou
činnost v období, ve kterém se podle odstavců 6 až 8 samostatná výdělečná činnost
nepovažuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
____________________
5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5d) § 115 občanského zákoníku .
6b) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb. a
zákona č. 149/1995 Sb.
9) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 10 a 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
11) § 76 a násl. a § 93 a násl. obchodního zákoníku .
12) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve
znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.
13) Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a
jejich činnosti (notářský řád), zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů
České republiky, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových
poradců České republiky, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zákon č. 237/1991
Sb., o patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
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autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb.
13a) § 566 až 575 obchodního zákoníku .
14) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
15) § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb. , ve znění zákona č. 323/1993 Sb. a
zákona č. 259/1994 Sb.
15a) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění
pozdějších předpisů.
15b) § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
15e) § 6 odst. 4 písm. a) bod 13 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
17) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
U

§3
Okruh pojištěných osob
(1) Úrazového pojištění se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastní
zaměstnanci, jimiž se rozumí
a) zaměstnanci v pracovním poměru,
b) státní zaměstnanci podle služebního zákona2) ,
c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím
odměňováni,
d) zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
e) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů činní na území
České republiky,
f) soudci,
g) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy,
kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce
člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávali funkci ve stejném rozsahu
jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
h) poslanci Poslanecké sněmovny, senátoři Senátu Parlamentu České republiky a poslanci
Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky,
i) členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Českého telekomunikačního
úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce
Veřejného ochránce práv,
j) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu,
pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním
nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které
podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr,
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pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou
uvedeny pod písmeny f) až i),
k) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
l) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu3) , nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena
odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního
předpisu4) ,
m) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
n) osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr
nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho
vznik.
(2) Zaměstnanci jsou účastni úrazového pojištění, jestliže vykonávají zaměstnání
a) na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i
přechodný výkon zaměstnání mimo území České republiky, je-li místo výkonu
zaměstnání trvale v České republice, nebo
b) v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu
zaměstnání je trvale v cizině a nejsou povinně pojištěni podle předpisu státu, ve kterém
trvale vykonávají zaměstnání, a mají, s výjimkou státních příslušníků jiných členských
států Evropské unie (dále jen "členský stát"), trvalý pobyt na území České republiky.
(3) Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na
úrazovém pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání.
____________________

2)

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
4)
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

§5
Vznik a zánik úrazového pojištění
(1) Úrazové pojištění vzniká zaměstnanci uvedenému v § 3
a) písmenech a) a e) dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního
poměru,
b) písmenu b) dnem nástupu služby a zaniká dnem skončení služebního poměru,
c) písmenu c) dnem započetí práce pro družstvo a zaniká dnem skončení členství v družstvu,
d) písmenu d) dnem,
1. ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednanou
práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána,
2. ve kterém po uzavření dohody o provedení práce začal vykonávat sjednanou práci, a
zaniká dnem, kdy tuto práci ukončil,
e) písmenu f) dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
f) písmenu g) dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům
zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
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městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, a zaniká dnem, od něhož tato odměna
nenáleží. Plní-li dosavadní starosta úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání
ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená
ve větě první, trvá mu účast na úrazovém pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato
odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy,
g) písmenu h) dnem zvolení a zaniká dnem uplynutí volebního období, popřípadě dnem
zániku mandátu,
h) písmenech i) a j) dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce,
i) písmenu l), jde-li o pěstouna, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu3), dnem zahájení výkonu pěstounské
péče a zaniká dnem zániku výkonu pěstounské péče, a jde-li o pěstouna, kterému je za
výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech
podle zvláštního právního předpisu4), dnem, od něhož náleží tato odměna, a zaniká dnem,
od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost,
j) písmenu m) dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
k) písmenu n) dnem započetí výkonu práce a zaniká dnem ukončení výkonu práce.
(2) Jestliže v době trvání úrazového pojištění nastoupí zaměstnanec výkon trestu
odnětí svobody, dosavadní úrazové pojištění dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody
zaniká a opětovně vznikne dnem nástupu do zaměstnání nebo funkce po skončení výkonu
trestu odnětí svobody.
(2) Jestliže v době trvání úrazového pojištění nastoupí zaměstnanec výkon trestu
odnětí svobody nebo výkon zabezpečovací detence, dosavadní úrazové pojištění dnem
nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence zaniká a
opětovně vznikne dnem nástupu do zaměstnání nebo funkce po skončení výkonu trestu
odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence.
____________________

4)

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - změna zákona o péči o zdraví lidu
U

§9
(1) Občané mají právo na poskytování zdravotní péče podle ustanovení tohoto zákona,
zákona o všeobecném pojištění a předpisů vydaných k jejich provedení a zákona o ochraně
veřejného zdraví .
(2) Občanům s výjimkou osob ve vazbě výkonu zabezpečovací detence, vazby a ve
výkonu trestu odnětí svobody se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a
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zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče podle § 18a a
zdravotnických zařízení v případech, kdy jsou tato zařízení příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví stanovena k provedení protiepidemických opatření.
(3) Volbu lékaře u vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří se připravují na
službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, upravují zvláštní předpisy.15) U
občanů, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti, je výběr lékaře a
zdravotnického zařízení omezen zvláštním právním předpisem.15a)
(4) V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen
a) podrobit se v případech stanovených obecně závaznými předpisy zdravotnickým
prohlídkám a diagnostickým zkouškám, léčení nemocí společensky zvlášť závažných,
asanačním, dezinfekčním a jiným opatřením na ochranu před nákazou,
b) poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo
jeví známky závažné poruchy zdraví,
c) účastnit se zdravotnického školení a výcviku uloženého z důvodu obecného zájmu.
____________________

15)

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
§ 75 zákona č. 187/2006 Sb.

15a)

§ 26
Odnímání částí lidského těla v souvislosti s léčebně preventivní péčí, lékařskou vědou,
výzkumem a výukovými účely, odběr krve, tkání a orgánů
(1) Odběr krve a odnímání částí lidských těl provádějí a organizují zdravotnická
zařízení, a to pouze pro potřeby léčebně preventivní péče a lékařské vědy, výzkumu a k
výukovým účelům. Použít tělo zemřelého nebo jeho část lze pouze za podmínek stanovených
tímto zákonem. Při odběru a darování tkání a orgánů pro účely transplantací se postupuje
podle zvláštního právního předpisu upravujícího darování, odběr a transplantace tkání a
orgánů.5a)
(2) Odběr krve může být proveden se souhlasem dárce a nesmí ohrožovat jeho
zdravotní stav a musí být proveden takovým způsobem, který neohrozí zdraví jiného člověka.
(3) Odběr tkáně nebo krve pro diagnostické účely lze z těla zemřelého provést pouze v
nezbytně nutné míře a při zachování piety.
(4) Pokud byla v souvislosti s léčebně preventivní péčí pacientovi odebrána jakákoliv
část jeho těla, lze ji uchovat a použít (dále jen "část těla pacienta")
a) pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům,
b) pro výrobu zdravotnických prostředků podle zvláštního právního předpisu,5b)
c) pro výrobu nebo přípravu léčiv podle zvláštního právního předpisu,5c) nebo
d) pro výrobu bioimplantátů; bioimplantátem se rozumí tkáň lidského původu, ve které po
jejím zpracování nelze prokázat přítomnost živých buněk; bioimplantátem není tkáň
lidského původu zpracovaná prostým zmrazením a určená pro potřeby transplantací podle
zvláštního právního předpisu, 5a)
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(dále jen "lékařské potřeby"), a to pouze pokud byla pacientovi o možnosti jejího
uchování a použití pro lékařské potřeby podána ošetřujícím lékařem informace a pacient s tím
vyslovil prokazatelný písemný souhlas.
(5) Použít tělo zemřelého lze jen pro lékařské potřeby, a to pouze pokud
a) s tím zemřelý za svého života vyslovil prokazatelný písemný souhlas; v případě, že
zemřelý za svého života nevyjádřil prokazatelně svou vůli, může prokazatelný písemný
souhlas s použitím těla zemřelého vyslovit osoba blízká zemřelému; pokud zdravotnické
zařízení vyslovení souhlasu zemřelého nezjistí nebo osoba blízká zemřelému tento souhlas
nevysloví, nelze pro lékařské potřeby tělo zemřelého použít,
b) nevzniklo podezření, že příčinou smrti je přenosná nemoc,
c) se nejedná o zemřelého ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí
svobody,
d) nebude zmařen účel pitvy, a to zejména v případech, kdy vzniklo podezření, že příčinou
úmrtí je trestný čin nebo sebevražda.
(6) Pro lékařské potřeby je možné část těla pacienta použít nebo tělo zemřelého
uchovat a použít anebo použít tělo zemřelého, pouze pokud to lze provést takovým způsobem,
který neohrozí zdraví jiného člověka. Za tím účelem se posoudí zdravotní způsobilost
pacienta nebo zemřelého. Pro posouzení zdravotní způsobilosti se provedou taková lékařská
vyšetření a postupy, které zhodnotí zdravotní stav pacienta nebo zemřelého, a stanoví takové
postupy, které vyloučí rizika pro zdraví osob při použití části těla pacienta nebo těla
zemřelého. Za posouzení zdravotní způsobilosti odpovídá zdravotnické zařízení, které
provedlo odběr nebo v němž vznikly podmínky pro použití těla zemřelého. Před použitím
části těla pacienta nebo těla zemřelého musí být prokázáno, že byla posouzena zdravotní
způsobilost pacienta nebo zemřelého. Zdravotnická dokumentace obsahující údaje o
zdravotním stavu pacienta nebo zemřelého musí být vedena tak, aby byla zachována jeho
anonymita, a musí být dohledatelná.
(7) Záznam o podání informace podle odstavce 4, prokazatelný písemný souhlas,
popřípadě nesouhlas pacienta, nebo záznam o zjištění prokazatelného písemného souhlasu,
popřípadě nesouhlasu zemřelého anebo osoby blízké, je součástí zdravotnické dokumentace
pacienta nebo zemřelého. Součástí zdravotnické dokumentace pacienta nebo zemřelého je
rovněž záznam o použití části těla pacienta nebo záznam o použití těla zemřelého.
Prokazatelným vyjádřením písemného souhlasu se rozumí
a) předložení písemného souhlasu pacienta nebo zemřelého nebo osoby blízké zemřelému s
jejich úředně ověřeným podpisem,
b) předložení písemného souhlasu pacienta nebo osoby blízké zemřelému vysloveného ve
zdravotnickém zařízení podepsaného pacientem, svědkem určeným pacientem a
ošetřujícím lékařem nebo osobou blízkou zemřelému a lékařem zdravotnického zařízení
uvedeného v odstavci 6, nebo
c) vyslovení souhlasu pacienta ve zdravotnickém zařízení do záznamu o zjištění
prokazatelného písemného souhlasu; takto vyslovený souhlas podepíše pacient, svědek
určený pacientem a ošetřující lékař; pokud pacient s ohledem na svůj zdravotní stav
nemůže záznam podepsat, popřípadě určit svědka, stvrdí jeho nepochybný projev vůle
svým podpisem ošetřující lékař a další svědek, který není zdravotnickým pracovníkem; v
záznamu se uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil, a zdravotní důvody bránící
podpisu pacienta nebo určení svědka.
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(8) Zdravotnické zařízení uvedené v odstavci 6 je povinno
a) hlásit pacienty, jejichž část těla má být použita pro výrobu bioimplantátu, a zemřelé,
jejichž tělo má být použito pro výrobu bioimplantátu, do Národního registru dárců tkání a
orgánů zřízeného podle zvláštního právního předpisu,5a) a to nezbytné identifikační údaje
pacienta a zemřelého, údaje o odebraných částech těla a údaje o jejich předání nemocnici
se sídlem v České republice, jejíž součástí je tkáňová banka zřízená podle zvláštního
právního předpisu 5a) (dále jen "tkáňová banka"),
b) předávat odebrané části těla pacienta nebo tělo zemřelého určené k výrobě bioimplantátů
pouze tkáňové bance.
(9) Tkáňová banka hlásí do Národního registru dárců tkání a orgánů identifikační
údaje bioimplantátů, které byly vyrobeny z části těla pacienta nebo z těla zemřelého.
(10) Použití částí těla pacienta a použití těla zemřelého nemůže být zdrojem
finančního prospěchu nebo jiných výhod pro pacienta nebo zemřelého za jeho života nebo
fyzických nebo právnických osob po jeho úmrtí; rovněž nemůže být zdrojem finančního
prospěchu nebo jiných výhod pro zdravotnické zařízení. To nebrání poskytnutí úhrady
nákladů vzniklých v souvislosti s nakládáním s odebranou částí těla nebo tělem zemřelého, to
je zejména s uchováváním, skladováním a zpracováním odebrané části těla pacienta nebo těla
zemřelého.
(11) Pokud je pacient nebo pokud byl zemřelý za svého života nezletilou osobou,
osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osobou zbavenou způsobilosti k
právním úkonům v plném rozsahu, činí za něho úkony podle odstavců 4, 5 a 7 jeho zákonný
zástupce. Zákonnému zástupci se poskytne rovněž informace podle odstavce 4. Pokud je
pacient uvedený ve větě prvé schopný v dostatečné míře porozumět důvodům použití
odebrané části jeho těla, je nutné poskytnout i jemu informaci podle odstavce 4. Vyslovený
souhlas nebo nesouhlas tohoto pacienta je třeba respektovat.
(12) Při nakládání s plodem po potratu a dále s plodovým vejcem bez obalu, plodovým
lůžkem (placentou) nebo těhotenskou sliznicí, které byly vyňaty nebo vypuzeny z těla ženy
(dále jen "plodové vejce, lůžko nebo těhotenská sliznice"), se pro lékařské potřeby obdobně
použijí ustanovení odstavce 4 až 11. Plodem po potratu se rozumí plod, který po úplném
vypuzení nebo vynětí z těla matčina
a) neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 1 000 g, a
pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 28 týdnů, nebo
b) projevuje alespoň jednu ze známek života, má porodní hmotnost nižší než 500 g, ale
nepřežije 24 hodiny po porodu.
(13) Části lidského těla odebrané v souvislosti s léčebně preventivní péčí, části těla
zemřelého, plod po potratu, plodové vejce, lůžko nebo těhotenská sliznice, které se nepoužijí
pro lékařské potřeby, a to jen není-li podezření na trestný čin nebo sebevraždu, se zpopelňují
ve spalovně zdravotnického zařízení nebo v krematoriu5d) na základě dohody mezi
zdravotnickým zařízením a provozovatelem krematoria. Záznam o zpopelnění části lidského
těla, plodu po potratu, plodového vejce, lůžka nebo těhotenské sliznice se zakládá do
zdravotnické dokumentace pacienta, v případě plodu do zdravotnické dokumentace matky.
(14) Ministerstvo zdravotnictví může stanovit vyhláškou
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a) podrobnosti o odběru tkání a krve z těla zemřelého pro diagnostické účely,
b) podrobnosti o použití částí těla pacienta nebo těla zemřelého pro lékařské potřeby,
c) podrobnosti o vyslovení souhlasu zemřelého nebo osoby blízké s použitím těla zemřelého
pro lékařské potřeby,
d) bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti pacienta nebo zemřelého a rozsah
jejich lékařských vyšetření pro účely použití částí těla pacienta nebo těla zemřelého pro
lékařské potřeby.
____________________

5a)

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon).
5b)
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
5c)
Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5d)
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.

§ 27b
(1) Ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud
nezavedených v klinické praxi se provádí pouze s písemným souhlasem osoby, na níž má být
ověření provedeno, a na základě písemného souhlasu ministerstva zdravotnictví. 6) Před
udělením souhlasu musí být osoba náležitě informována o povaze, způsobu aplikace, trvání a
účelu nezavedené metody, jakož i o nebezpečí s ním spojeném.
(2) Ověřování poznatků podle odstavce 1 nesmí být prováděno na osobách ve vazbě,
ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, v základní
vojenské službě, náhradní službě a civilní službě.
___________________
6)

Směrnice č. 4/1985 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 24/1985 Sb.).

§ 80
(1) Organizaci a výkon zdravotnických služeb v oboru ozbrojených sil,
bezpečnostních sborů a Sboru nápravné výchovy České republiky upravují příslušní ministři
obdobně podle zásad tohoto zákona.
(2) Je-li třeba k zabezpečení péče o zdraví lidu opatření obecné povahy nebo jejich
jednotného provádění, postupují orgány ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a Sboru
nápravné výchovy České republiky v úzké součinnosti s orgány státní zdravotní správy.
(3) Součinnost orgánů ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a Sboru nápravné
výchovy České republiky a orgánů státní zdravotní správy při provádění tohoto zákona upraví
ministerstva zdravotnictví, obrany, vnitra a spravedlnosti České republiky.
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(4) Organizaci a výkon zdravotnických služeb na železnicích upraví federální
ministerstvo dopravy v dohodě s ministrem zdravotnictví.
(5) Zdravotní péče osobám ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody a
vazby je poskytována Zdravotnickou službou Sboru nápravné výchovy České republiky, v
případě potřeby na základě uzavřených dohod i v jiných zdravotnických zařízeních.

ČÁST TŘICÁTÁ - změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
U

§7
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální
podpoře; 7)
b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem
1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992
podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona
považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém
pojištění výplata důchodu nenáleží;
c) příjemce rodičovského příspěvku; 7)
d) ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
podle předpisů o nemocenském pojištění 8) ;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;
9)

f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a to
za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním
ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v
evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, plného invalidního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o
nezaopatřené dítě,
g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11) , a osoby pečující o tyto
osoby,
h) osoby konající základní (náhradní) službu v ozbrojených silách, další službu13) nebo civilní
službu a osoby povolané k vojenskému cvičení;
i) osoby ve vazbě výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu
odnětí svobody;
j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)
k) osoby, které jsou plně invalidní nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní
důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání plného invalidního důchodu nebo
starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a
nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši
minimální mzdy;15)

142

l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo
nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d).
Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku
umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která
nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu
návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za
takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo
osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy
ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
m) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy,
n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající
organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v
průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem
pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a)
až m),
o) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem
poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy
ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na
území16b) , pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.
____________________
7) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
8) § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
9) § 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
11) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
12) § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb.
12a) § 80 písm. b) a c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 133/1997 Sb.
13) § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění zákona č. 164/1992 Sb.
14) § 4 zákona č. 187/2006 Sb.
15) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.
16) § 31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.
16a) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
16b) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 11
(1) Pojištěnec má právo
a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze
změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Ode dne vstupu
zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní
pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění
nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny19) vyhlásí ve sdělovacích prostředcích,
jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve
lhůtě kratší, a to vždy k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího
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kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez
způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na
výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní
pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní
pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti,
a to ke dni stanovenému ve větě druhé nebo třetí. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný
zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní
pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není
oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke
zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout
pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,
b) na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení
s výjimkou závodní zdravotní služby,20) kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné
zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce. Zvolený lékař může
odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo
překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní
zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina,
pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost
místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru
únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče
posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového
území21) a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí
pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno,
c) na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně,
d) na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek
stanovených tímto zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani
zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této
péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Při porušení této povinnosti je oprávněn
příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo
uložit pokutu. Ze stejných důvodů je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypovědět
smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny koordinují svůj
postup s orgány státní správy při uplatňování postihu za porušení povinnosti uložené tímto
ustanovením zákona,
e) na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky hrazené ze
zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy
zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou
smlouvu
f) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.
(2) Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, může:
a) podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli,22)
b) obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou
lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo
lékárníka, anebo na jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené
nedostatky jiného zdravotnického pracovníka,
c) obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména odmítne-li zdravotnický
pracovník provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče,
d) obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení
podle zvláštního zákona.23)
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(3) Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému
cvičení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky
v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Základní zdravotní péči jim
poskytuje posádkové zařízení zdravotní péče, a není-li zřízeno, jiné zdravotnické zařízení, s
nímž Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče.
Navazující ambulantní nebo ústavní péči poskytuje zdravotnické zařízení určené lékařem,
který poskytl základní zdravotní péči. Lékaře lze volit jen v rámci zdravotnického zařízení
uvedeného ve větě druhé a třetí. Vojáci v základní a náhradní službě a žáci vojenských škol
jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do posledního dne kalendářního měsíce, v
němž ukončili základní nebo náhradní službu nebo studium na vojenské škole. Od prvního
dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž
pojištěnci byli před přechodem do Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu účelu je Vojenská
zdravotní pojišťovna povinna sdělovat jedenkrát měsíčně Ústřední pojišťovně Všeobecné
zdravotní pojišťovny18) jména, příjmení, trvalé pobyty a rodná čísla pojištěnců, kteří zahájili
nebo ukončili základní nebo náhradní službu nebo studium na vojenské škole. Pro změnu
zdravotní pojišťovny pojištěncem podle předchozího odstavce se do lhůty 12 měsíců
nezapočítává doba pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny. Za vojáky v činné službě,22a) s
výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení, a za žáky vojenských škol,22b)
kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí
Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny
a) rozdíl mezi výší úhrady zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo
zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí, která je částečně hrazena z
veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou
zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků,
b) preventivní péči poskytnutou nad rámec preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění
podle § 29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany.
(4) U osob vykonávajících civilní službu, osob, kterým jsou poskytovány služby v
oblasti zaměstnanosti22c) a dále u osob ve vazbě výkonu zabezpečovací detence nebo vazby
nebo výkonu trestu odnětí svobody je výběr lékaře, zdravotnického zařízení a dopravní služby
omezen podle zvláštních předpisů.
____________________

13)

§ 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění zákona č. 164/1992 Sb.
§ 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
19)
§ 7 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.
20)
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161).
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
21)
§ 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
22)
§ 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
22a)
§ 16 odst. 2 a 3 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon).
22b)
§ 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
22c)
§ 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.
23)
§ 8 zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
18)
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ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - změna občanského soudního řádu
U

U

§ 46a
Zvláštní případy doručování fyzickým osobám
(1) Písemnost určená fyzické osobě ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě se
předá k doručení na adresu věznice, v níž vykonává trest nebo vazbu. Písemnost se jí doručuje
prostřednictvím soudního doručovatele, provozovatele poštovních služeb nebo orgánů justiční
stráže. Umožňuje-li to povaha doručované písemnosti, lze jí doručovat též prostřednictvím
příslušného orgánu Vězeňské služby České republiky. Stanoví-li to zvláštní právní předpisy,
lze jí písemnost doručit i prostřednictvím orgánů Policie České republiky.
(2) Písemnost určená fyzické osobě, která je umístěna v zařízení pro výkon
zabezpečovací detence, ústavní nebo ochranné výchovy, se předá k doručení na adresu
příslušného zařízení. Umožňuje-li to povaha doručované písemnosti, lze jí doručit také
prostřednictvím příslušného zařízení.
(3) Písemnost určená tomu, kdo požívá diplomatické výsady a imunity, nebo tomu,
kdo je v jeho bytě, anebo komu má být písemnost doručena v budově nebo místnosti chráněné
diplomatickou imunitou, se předá k doručení ministerstvu.
(4) Není-li možné vojáku v činné službě doručit písemnost jinak, doručí se mu
prostřednictvím příslušné územní vojenské správy.
(5) Není-li možné policistovi doručit písemnost jinak, doručí se mu prostřednictvím
Ministerstva vnitra.
(6) Nebyla-li při doručování podle odstavců 1, 2, 4 a 5 fyzická osoba v místě
doručování a ani jinde zastižena a nebylo-li proto možné jí písemnost doručit, § 46 odst. 3 se
nepoužije a doručující orgán vrátí písemnost se zprávou o tom soudu.
(7) Při doručování osobám uvedeným v odstavcích 1 až 5 se § 46 použije, jen není-li v
§ 46a uvedeno jinak.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - změna zákona o církvích a náboženských společnostech
U

§7
Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností
(1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených
tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:
a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu, 4)
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b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v
ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí
svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova,
c) být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a
náboženských společností,6)
d) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního
předpisu, 7)
e) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu, 4)
f) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního
tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost
tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není dotčena
povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem.8)
(2) Výkon zvláštních práv podle odstavce 1 písm. a) až e) upravují zvláštní právní
předpisy. 9)
(3) Registrovaná církev a náboženská společnost s oprávněním k výkonu zvláštních
práv každoročně zveřejňuje výroční zprávu o výkonu práv podle odstavce 1 písm. a) až e).
____________________
4)

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
6)
Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění
pozdějších předpisů.
7)
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 167 trestního zákona .
9)
Například zákon č. 94/1963 Sb., zákon č. 29/1984 Sb., zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve
školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 359/1999 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a
o některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona
č. 155/2000 Sb.

ČÁST ŠESTÁ
Změna trestního zákona
§ 35
V § 168 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 45/1973 Sb., zákona
č. 175/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. ,
zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 210/1999 Sb. , se na konci
odstavce 3 doplňuje tato věta:
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"Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské
společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v
souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného
zpovědnímu tajemství.".

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - změna zákona o zaměstnanosti
U

§ 25
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze
fyzická osoba, která není
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v
odstavcích 3 a 5,
b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje
fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního
předpisu 27) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,
c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou
komanditní společnosti nebo společníkem veřejné obchodní společnosti vykonávajícím
mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto
společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným
výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,
d) členem představenstva akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k
této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho
měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle
odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,
e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k
této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho
měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle
odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,
f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci,
za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s
případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,
g) soudcem,
h) poslancem nebo senátorem Parlamentu,
i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vypláceny odměny
jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají
jako uvolnění členové,
j) prezidentem republiky,
k) členem vlády,
l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu,
m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv,
n) ředitelem Bezpečnostní informační služby,
o) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu,
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p) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu28) nebo
likvidátorem podle zvláštního právního předpisu,29) a to v době, kdy tuto činnost
vykonává,
q) pěstounem, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče
podle zvláštního právního předpisu,30) nebo kterému je za výkon pěstounské péče
vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního
právního předpisu, 30a)
r) výdělečně činná v cizině, nebo
s) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání.
(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou
a) je uznána dočasně neschopnou práce,
b) vykonává vojenskou základní nebo náhradní službu,31)
c) vykonává civilní službu,32)
d) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci
nebo je ve vazbě,
e) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo
f) je plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění.
(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání
a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud je činnost
vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby22) a měsíční
výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud za
období, na které byly sjednány, měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna
nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce výkon této činnosti, její rozsah a výši odměny
ohlásit a doložit. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního
výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.
(4) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon
činností uvedených v odstavci 3 není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při
zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.
(5) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro
uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je zprostředkováno úřadem práce
nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen "krátkodobé
zaměstnání").
(6) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je neposkytnutí
identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů (§
17 odst. 2).
____________________

22)
27)

§ 83a zákoníku práce.
§ 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
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28)

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů.
29)
§ 70 a následující obchodního zákoníku.
30)
§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
30a)
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
31)
Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
32)
Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 29
Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
Uchazeči o zaměstnání ukončí úřad práce vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
dnem
a) nástupu do zaměstnání, s výjimkou případů uvedených v § 25 odst. 3 a 5, nebo zahájení
jiných činností uvedených v § 25 odst. 1, a to na základě osobního nebo písemného
oznámení uchazeče o zaměstnání,
b) podání písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání,
c) nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného opatření
zabezpečovací detence, nebo
d) následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem následujícím po prohlášení
uchazeče o zaměstnání za mrtvého.
§ 33
Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
(1) Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání,
kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Jsou
to zejména
a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67),
b) fyzické osoby do 25 let věku,
c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30
let věku,
d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,
e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,
f) fyzické osoby starší 50 let věku,
g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců,
h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické
osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí,
fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu
odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací
detence a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
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(2) Úřad práce ve spolupráci s uchazečem o zaměstnání uvedeným v odstavci 1 může
vypracovat individuální akční plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o
zaměstnání na trhu práce; uchazečům o zaměstnání uvedeným v odstavci 1 písm. b) a c) je
úřad práce povinen vypracování tohoto plánu nabídnout. Obsahem individuálního akčního
plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření
ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce, a to v souladu s
dosaženou kvalifikací, možnostmi a schopnostmi uchazeče o zaměstnání. Uchazeč o
zaměstnání je povinen poskytnout součinnost při vypracování individuálního akčního plánu a
plnit podmínky v něm stanovené.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - změna zákona o životním a existenčním minimu
U

§4
(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují
a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
b) manželé,
c) rodiče a
1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s
jinými osobami podle písmene b) nebo d),
d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu
trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby3)
(2) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá
místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a
vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.
(3) Pokud bylo nezletilé nezaopatřené dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů na
základě rozhodnutí příslušného orgánu, neposuzuje se společně s druhým rodičem, nestanovíli tento zákon jinak. V případě svěření dítěte do společné nebo střídavé péče rodičů se dítě
posuzuje společně s tím rodičem, se kterým má být posuzováno podle souhlasného prohlášení
rodičů. Rodiče mohou měnit toto prohlášení nejdříve po uplynutí kalendářního měsíce.
Společně s nezaopatřeným dítětem se posuzuje pro účely tohoto zákona vždy rodič, který
prohlašuje pro účely zvláštního právního předpisu4) , že spolu trvale žijí a společně uhrazují
náklady na své potřeby3) .
(4) Za rodiče se pro účely tohoto zákona považuje též osoba, které bylo nezletilé
nezaopatřené dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu; v tomto případě není dítě posuzováno společně se svým rodičem. Za rozhodnutí
příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona
považuje
a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby než rodiče5),
b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte6),
c) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči budoucího
osvojitele o dítě nejméně po dobu 3 měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení7),
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d) rozhodnutí soudu o ustanovení osoby poručníkem8) ,
e) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu,9)
f) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o dočasném svěření dítěte
do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, podle zvláštního právního předpisu10),
g) rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě.11)
(5) Nezaopatřené dítě se neposuzuje společně s rodiči, pokud je na základě rozhodnutí
příslušného orgánu v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež.
Za plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo
mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení.
(6) Pokud společně užívají byt osoby, které lze společně posuzovat v rámci dvou nebo
více okruhů společně posuzovaných osob, má přednost společné posuzování rodičů a
nezaopatřených dětí; v ostatních případech se okruh společně posuzovaných osob stanoví
podle jejich souhlasného prohlášení. Osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se
však posuzuje i s dítětem společně s rodiči. U vícegenerační rodiny, která trvale užívá byt, se
rodina starobního důchodce posuzuje samostatně.
(7) Společně posuzovanými osobami podle odstavce 1 jsou i osoby, které se
přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních,
jakož i z důvodu dlouhodobého výkonu dobrovolnické služby, zdržují mimo byt, který užívají
k bydlení.
(8) Osoba, která je ve vazbě, ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací
detence nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se v kalendářním měsíci nepovažuje za osobu
společně posuzovanou, pokud tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc; to neplatí, jdeli o společné posuzování matek s dětmi, které mají ve své osobní péči v době výkonu vazby
nebo trestu odnětí svobody.
____________________

3)

§ 115 občanského zákoníku.
Například § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
5)
§ 45 zákona o rodině.
6)
§ 63 a 74 zákona o rodině.
7)
§ 69 zákona o rodině.
8)
§ 78 zákona o rodině.
9)
§ 45a zákona o rodině.
10)
§ 45b odst. 2 zákona o rodině
11)
§ 76a občanského soudního řádu..
4)

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - změna zákona o státní sociální podpoře
U

§7
(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak,
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za
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rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba
nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně
posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, sociálního příplatku a rodičovského příspěvku;
jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo
sociálního příplatku, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně
posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 6, jsou-li splněny podmínky pro takový
postup.
(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,
a) nezaopatřené děti (§ 11),
b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly
nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu, manžel, partner 31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo
uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,
c) manželé, partneři 31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče
[písmeno b)] těchto rodičů,
pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.7)
(3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se
považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o
a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení
v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba
společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a
bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle
zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený
na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k
prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,
b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k
trvalému pobytu; 1) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně,
c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.
(4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti
nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení)
dětem stravování, ubytování a ošacení.
(5) Jde-li o sociální příplatek, nepřihlíží se kromě nezaopatřených dětí uvedených v
odstavci 4 jako ke společně posuzované osobě k nezaopatřenému dítěti svěřenému do
pěstounské péče nebo svěřenému do péče uvedené v § 43 odst. 2, včetně nezaopatřeného
dítěte, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dosažení zletilosti (§ 38), a
nezaopatřeného dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte proto, že požívá
důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek (§
40), a k dítěti svěřenému do péče uvedené v § 43 odst. 3. Za stejných podmínek jako ve větě
první se nepřihlíží, jde-li o sociální příplatek, k dítěti, které je v osobní péči osoby, která nemá
k dítěti vyživovací povinnost, jestliže probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby
poručníkem dítěte (§ 43 odst. 3).
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(6) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou
osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1a) podmínka,
aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.
(7) Úřad státní sociální podpory může při rozhodování o dávkách v případech, kdy
osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně
nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek
na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří
měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na
bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.
(8) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný,
ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně
posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou
uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije
v registrovaném partnerství 31a) .
(9) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 6 jsou i osoby, které se
přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo
pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.
(10) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, ve
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou
po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo
výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu trestu odnětí svobody,
obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají; to platí
obdobně, jde-li o dobu výkonu zabezpečovací detence.
(11) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů
se pro účely tohoto zákona považuje
a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče,32)
b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte,33)
c) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči budoucího osvojitele
o dítě nejméně po dobu tří měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení,34)
d) rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem,35)
e) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního
předpisu,36),
f) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního
předpisu18) do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,
g) rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě.37)
(12) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 11 se pro nárok na
dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na
zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k
němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje.
____________________
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1)

Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby
zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup provádění Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci
soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky
pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků v
rámci Společenství.
1a)
§ 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku
zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
7)
§ 115 občanského zákoníku .
7a)
§ 26 odst. 2 zákona o rodině.
18)
§ 45b odst. 2 zákona o rodině .
31a)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
32)
§ 45 zákona o rodině .
33)
§ 63 a 74 zákona o rodině .
34)
§ 69 zákona o rodině .
35)
§ 78 zákona o rodině .
36)
§ 45a zákona o rodině .
37)
§ 45 zákona o rodině .
§ 76a občanského soudního řádu .

§ 54
(1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak.
(2) Nárok na výplatu dávky nebo její části, jde-li o dávky uvedené v § 2 písm. a) , § 2
písm. b) v bodu 1 a v § 36 písm. a) a b), zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, od kterého
dávka nebo její část náleží; to neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1. Lhůta podle
předchozí věty neplyne po dobu řízení o dávce.
(3) Nárok na dávku uvedenou v § 2 písm. b) bodech 3 a 4 a § 36 písm. c) a d), zaniká,
nebyl-li uplatněn do jednoho roku
a) ode dne převzetí dítěte nebo ode dne právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do
pěstounské péče, jde-li o příspěvek při převzetí dítěte podle § 41,
b) ode dne zakoupení motorového vozidla nebo zaplacení opravy motorového vozidla, jde-li o
příspěvek na zakoupení motorového vozidla podle § 42,
c) ode dne narození dítěte, jde-li o porodné podle § 44,
d) ode dne převzetí dítěte do péče, jde-li o porodné podle § 45,
e) ode dne pohřbení podle zvláštního právního předpisu,48a) jde-li o pohřebné podle § 47.
Roční lhůta neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1.
(4) Je-li oprávněná osoba ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence,
ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, zaniká jí nárok na dávku ode dne
následujícího po uplynutí prvního kalendářního měsíce výkonu zabezpečovací detence,
vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu trestu
odnětí svobody, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají;
to platí obdobně, jde-li o dobu výkonu zabezpečovací detence. Ustanovení věty první
neplatí, jde-li o nároky za dobu přede dnem, od něhož podle věty první nárok na dávku zaniká
nebo jde-li o nárok na rodičovský příspěvek odsouzené ženy po dobu, po kterou pečuje o dítě
na základě povolení, které jí bylo vydáno na žádost, aby ve výkonu trestu měla u sebe a
starala se o své dítě podle zvláštního právního předpisu48b). Ustanovení věty první neplatí
také, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek ženy po dobu, po kterou tato ve výkonu vazby
má u sebe své dítě a stará se o něj podle zvláštního právního předpisu48d) .
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____________________
48a

) Zákon č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 67 zákona č. 169/1999 Sb. , o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
48d) § 28a zákona č. 293/1993 Sb. , o výkonu vazby, ve znění zákona č. 52/2004 Sb.
48b)

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ – změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
U

§2
Hmotná nouze
(1) Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry
osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry
dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním
a existenčním minimu2).
(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a
příjem společně posuzovaných osob
a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§
24), přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo
z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních
podmínek je tak vážně ohroženo, nebo
b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek
živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služby s
bydlením bezprostředně spojené (dále jen "odůvodněné náklady na bydlení").
(3) Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje podmínky
uvedené v odstavci 2, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a
majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví.
(4) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též
osobu, kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry
jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou
mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice a
vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická
nebo průmyslová havárie.
(5) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též
osobu, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům
dostatečné prostředky
a) k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního
poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo
dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních
prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo
b) na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů
souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.
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(6) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též
osobu, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek
finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením,
jestliže zejména
a) je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu
odnětí svobody, nebo
b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení,
psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z
pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez
přístřeší, nebo
e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
____________________
2)

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu., pokud tento zákon nestanoví jinak.

§3
Osoba, která není v hmotné nouzi
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která
a) není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost
a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou osob uvedených v § 11 odst. 3,
b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat
krátkodobé zaměstnání 3) nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti4) , a to
po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí,
c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 11),
d) je osobou samostatně výdělečně činnou nebo spolupracující osobou a její příjem po
odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila
k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění,
e) je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným
plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu5) , a to
po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce,
f) nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do
vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc,
g) je osobou, jíž se podle zvláštního právního předpisu5a) poskytují pobytové sociální služby v
domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení,
h) je osobou, jíž se podle zvláštního právního předpisu5b) poskytují pobytové sociální služby
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče déle než 3 kalendářní měsíce,
i) je osobou, jíž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro
dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce, nebo
j) je osobou, které podle zvláštního právního předpisu5c) nevznikl nárok na nemocenské proto,
že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost
zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných
prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo
náleží ve snížené výši.
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(2) Je-li osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až e) osobou společně posuzovanou
podle § 2 odst. 1, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně, při stanovení výše
dávky se však k této osobě nepřihlíží.
(3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobu
uvedenou v odstavci 1 písm. a) až e) a písm. h) až j) bude považovat za osobu v hmotné
nouzi.
(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobou v
hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou
i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a
ostatních základních osobních potřeb a toto zajištění lze na ní spravedlivě žádat.
____________________

3)

§ 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
§ 120 zákona č. 435/2004 Sb.
5)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
5a)
§ 48 až 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5b)
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb.
5c)
§ 24 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
§ 25 a 31 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
4)

§ 47
Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky
(1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak.
(2) Nárok na výplatu dávky nebo její části zaniká, není-li tímto zákonem stanoveno
jinak, uplynutím 3 let ode dne, za který dávka nebo její část náleží. Uvedená lhůta neplyne po
dobu řízení o dávce a po dobu, po kterou osobě, která musí mít opatrovníka, nebyl opatrovník
ustanoven.
(3) Je-li příjemce nebo společně posuzovaná osoba ve výkonu zabezpečovací
detence, ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, stává se osobou uvedenou v § 3
odst. 1 písm. f) ode dne následujícího po uplynutí prvního kalendářního měsíce výkonu
zabezpečovací detence, vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu
vazby doba výkonu trestu odnětí svobody, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce
podle věty první sčítají; i to platí obdobně, jde-li o dobu výkonu zabezpečovací detence.
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ – změna zákona o sociálních službách
U

§ 14a
(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže oprávněná osoba je po celý kalendářní měsíc v
ústavní péči zdravotnického zařízení, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52, ve
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, s výjimkou dětského
domova, nebo je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, vazby nebo trestu
odnětí svobody. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce
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následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém některá z těchto skutečností nastala, pokud k
tomuto dni trvá. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém
tato skutečnost netrvala po celý kalendářní měsíc.
(2) Dosáhne-li oprávněná osoba 18 let věku, příspěvek se vyplácí od následujícího
kalendářního měsíce ve výši podle § 11 odst. 2 odpovídající stupni závislosti stanovenému
před 18. rokem věku. Současně obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájí řízení z moci
úřední za účelem nového stanovení stupně závislosti podle § 8 a tomu odpovídající výše
příspěvku.

ČÁST TŘICÁTÉ OSMÉ - změna zákona o dočasné ochraně cizinců
U

§9
(1) Oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany nelze udělit, jestliže existuje
důvodné podezření, že žadatel o poskytnutí dočasné ochrany
a) se dopustil zločinu proti míru, válečného zločinu nebo zločinu proti lidskosti ve smyslu
mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných činech,
b) je vinen činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů, nebo
c) představuje ohrožení bezpečnosti státu.
(2) Oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany může být odepřeno, jestliže
žadatel o poskytnutí dočasné ochrany
a) byl pravomocně odsouzen za spáchání zvlášť závažného trestného činu zločinu a za
předpokladu, že tato skutečnost nadále představuje nebezpečí pro společnost, nebo
b) uvedl nepravdivé údaje nebo zamlčel skutečnosti podstatné pro spolehlivé zjištění
skutečného stavu věci.
(3) Oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany může být dále odepřeno, jestliže
existuje důvodné podezření, že se žadatel o poskytnutí dočasné ochrany dopustil na území
jiného státu před podáním žádosti o poskytnutí dočasné ochrany závažného trestného činu.
(4) Oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany nelze udělit, pokud Česká
republika dosáhla počtu vydaných oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany
stanoveného rozhodnutím Rady Evropské unie. Toto ustanovení se nevztahuje na sloučení
rodiny podle tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - změna zákona o azylu
U

§ 3a
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Cizinec je oprávněn učinit prohlášení o mezinárodní ochraně
a) policii
1. na hraničním přechodu,2)
2. v přijímacím středisku,
3. na oblastním ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie (dále jen "útvar policie") za
podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo
4. v zařízení pro zajištění cizinců,3) s výjimkou cizince zajištěného za účelem jeho předání
nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských
společenství 2a) anebo
b) ministerstvu, je-li hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo vykonává
zabezpečovací detenci, vazbu anebo trest odnětí svobody.
__________________

2)

§ 3 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
§ 129 zákona č. 326/1999 Sb.
3)
§ 130 až 151 zákona č. 326/1999 Sb.
2a)

§ 3c
(1) Na cizince, jenž učinil prohlášení o mezinárodní ochraně, se pro účely poskytování
zdravotní péče (§ 88) a poskytování ubytování, stravy a jiných nezbytných služeb [§ 42 odst.
1 písm. a)] hledí jako na žadatele o udělení mezinárodní ochrany
a) po dobu, kdy je oprávněn k pobytu na území na základě víza k pobytu do 90 dnů za
účelem podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany (dále jen "vstupní vízum"),
b) po dobu 5 dnů od doby prohlášení o mezinárodní ochraně v případech, kdy mu není
vstupní vízum uděleno,
c) od doby prohlášení o mezinárodní ochraně učiněného v průběhu hospitalizace nebo
výkonu zabezpečovací detence, vazby anebo trestu odnětí svobody do doby, kdy je
povinen dostavit se do přijímacího střediska.
(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 nelze ukončit pobyt cizince na území na základě
úředního rozhodnutí.

§ 4a
(1) Cizinec, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně, je povinen dopravit se do
přijímacího střediska určeného ministerstvem ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy byl
propuštěn z hospitalizace, výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo výkonu trestu odnětí
svobody; § 4 odst. 1 zde platí obdobně.
(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy splnění povinnosti zabrání překážka na
vůli cizince nezávislá.
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(3) Cizinec je povinen
a) překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu,
b) dopravit se do přijímacího střediska do 24 hodin po odpadnutí překážky.
§ 15a
(1) Doplňkovou ochranu podle § 14a nebo 14b nelze udělit, i když budou zjištěny
důvody uvedené v § 14a, avšak je důvodné podezření, že cizinec, který podal žádost o udělení
mezinárodní ochrany,
a) se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti
lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných
činech,
b) spáchal zvlášť závažný trestný čin zločin,
c) se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů,
nebo
d) představuje nebezpečí pro bezpečnost státu.
(2) Na cizince, který podněcuje ke spáchání činů uvedených v odstavci 1 nebo se na
jejich spáchání účastní, se odstavec 1 vztahuje obdobně.
(3) Doplňkovou ochranu dále nelze udělit cizinci, který se mimo území dopustil
jednoho či několika trestných činů odlišných od trestných činů uvedených v odstavci 1,
opustil-li stát, jehož je státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát
jejího posledního trvalého bydliště pouze s cílem vyhnout se trestnímu stíhání za ně, za
předpokladu, že jde o skutky, za něž by bylo možno v České republice uložit trest odnětí
svobody.
§ 17
(1) Azyl udělený z důvodu podle § 12 se odejme, jestliže
a) před jeho udělením azylant uvedl nepravdivé údaje anebo zamlčel skutečnosti podstatné
pro zjištění podkladů pro vydání rozhodnutí,
b) azylant dobrovolně znovu využil ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo státu
posledního trvalého bydliště,
c) azylant dobrovolně znovu nabyl státní občanství státu, který opustil z odůvodněného
strachu z pronásledování,
d) azylant nabyl nové státní občanství, a má proto možnost požívat ochranu tohoto státu,
e) azylant dobrovolně pobývá ve státě, který opustil z důvodů uvedených v § 12,
f) azylant může užívat ochrany státu, jehož je státním občanem, poněvadž důvody pro
udělení azylu pominuly,
g) azylant je bez státního občanství a může se vrátit do státu předchozího trvalého bydliště,
poněvadž důvody pro udělení azylu pominuly,
h) azylant měl být nebo je vyloučen z možnosti udělit azyl z důvodů podle § 15,
i) existují oprávněné důvody považovat azylanta za nebezpečí pro bezpečnost státu, nebo
j) azylant byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný trestný čin zločin a představuje tak
nebezpečí pro bezpečnost státu.

161

(2) Při posuzování důvodů uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) se přihlédne k tomu,
zda změna okolností je tak významné a trvalé povahy, že důvody, pro které byl azylantovi
udělen azyl, již nelze považovat za opodstatněné.
(3) Zanikne-li důvod, pro který byl udělen azyl za účelem sloučení rodiny, a nebude-li
shledán jiný zřetele hodný důvod pro jeho ponechání, azyl za účelem sloučení rodiny se
odejme.
(4) Zanikne-li důvod, pro který byl udělen humanitární azyl, a nebude-li shledán jiný
zřetele hodný důvod pro jeho ponechání, humanitární azyl se odejme.
(5) Jestliže azylant, kterému byl udělen azyl za účelem sloučení rodiny, měl být nebo
je vyloučen z možnosti udělit azyl z důvodů uvedených v § 15, nebo byl-li pravomocně
odsouzen za zvlášť závažný trestný čin zločin a představuje tak nebezpečí pro bezpečnost
státu, azyl se mu odejme.
§ 57
(1) Ministerstvo vydá žadateli o udělení mezinárodní ochrany průkaz žadatele o
udělení mezinárodní ochrany nejpozději do 3 dnů od prohlášení o mezinárodní ochraně.
(2) Ministerstvo vydá žadateli o udělení mezinárodní ochrany průkaz žadatele o
udělení mezinárodní ochrany nejpozději do 3 dnů od příchodu žadatele o udělení mezinárodní
ochrany do azylového zařízení, jestliže žádost o udělení mezinárodní ochrany byla podána
v době výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, nebo v
zařízení pro zajištění cizinců.3)
(3) Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany je dokladem prokazujícím
totožnost jeho držitele. Skutečnosti zapsané v průkazu žadatele o udělení mezinárodní
ochrany není jeho držitel povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní
právní předpis.
(4) Do průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany se zapíší údaje o totožnosti
žadatele o udělení mezinárodní ochrany, o jeho státním občanství, místě ubytování a o
uděleném vízu (§ 72 a 85b).
(5) Doba platnosti průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany se stanoví shodně
s dobou platnosti víza za účelem řízení o udělení mezinárodní ochrany. Dobu platnosti
průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany lze opakovaně prodlužovat. K prodloužení
doby platnosti, provedení změn nebo doplnění údajů zapisovaných do průkazu žadatele o
udělení mezinárodní ochrany je nutná osobní účast žadatele o udělení mezinárodní ochrany;
ministerstvo může z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku.
(6) Vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je uveden v příloze č. 2.
___________________

3)

§ 130 až 151 zákona č. 326/1999 Sb.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ - změna zákona o veřejných zakázkách
U

§ 53
Základní kvalifikační předpoklady
(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na zločinném spolčení
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu40),
d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů41) ,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
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pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
(2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
odstavce 1 předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení
[odstavec 1 písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g) a i)].
___________________

40) § 49 obchodního zákoníku .

41) Například zákon č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění
pozdějších předpisů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - změna zákona o insolvenčních správcích
U

§7
Bezúhonnost
Podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nesplňuje fyzická osoba,
a) která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s
výkonem funkce insolvenčního správce, nebo jiný úmyslný trestný čin proti hospodářské
kázni proti závazným pravidlům tržní ekonomiky,
b) které insolvenční soud v posledních pěti letech před podáním návrhu zamítl žádost o
prominutí zbytku jejích dluhů,
c) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší její úpadek nebo hrozící úpadek,
d) která byla v posledních 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
právnické osoby, jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící
úpadek této právnické osoby,
e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního
orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nebo
f) které bylo v posledních pěti letech před podáním návrhu zrušeno povolení postupem podle
§ 13 odst. 2.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - změna zákona o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti
U

§3
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Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky
(1) Újmou zájmu České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí poškození nebo
ohrožení zájmu České republiky. Podle závažnosti poškození nebo ohrožení zájmu České
republiky se újma člení na mimořádně vážnou újmu, vážnou újmu a prostou újmu.
(2) Mimořádně vážná újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením utajované
informace neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované informace, které může mít za
následek
a) bezprostřední ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti nebo demokratických základů
České republiky,
b) rozsáhlé ztráty na lidských životech nebo rozsáhlé ohrožení zdraví obyvatel,
c) mimořádně vážné nebo dlouhodobé poškození ekonomiky České republiky,
d) značné narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky,
e) mimořádně vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo činnosti
zpravodajských služeb,
f) mimořádně vážné ohrožení činnosti nebo existence Organizace Severoatlantické smlouvy,
Evropské unie nebo členského státu,
g) mimořádně vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace
Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie,
nebo
h) mimořádně vážné poškození diplomatických nebo jiných vztahů České republiky k
Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropské unii nebo členskému státu.
(3) Vážná újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením utajované informace
neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované informace, které může mít za následek
a) ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základů České republiky,
b) značnou škodu České republiky ve finanční, měnové nebo hospodářské oblasti,
c) ztráty na lidských životech nebo ohrožení zdraví obyvatel,
d) narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky,
e) vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace
Severoatlantické smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie,
f) vážné ohrožení významných bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb,
g) vážné ohrožení činnosti Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo
členského státu,
h) vážné narušení diplomatických vztahů České republiky k Organizaci Severoatlantické
smlouvy, Evropské unii nebo členskému státu nebo jinému státu, nebo
i) vážné zvýšení mezinárodního napětí.
(4) Prostá újma zájmu České republiky vznikne vyzrazením utajované informace
neoprávněné osobě nebo zneužitím utajované informace, které může mít za následek
a) zhoršení vztahů České republiky s cizí mocí,
b) ohrožení bezpečnosti jednotlivce,
c) ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace Severoatlantické
smlouvy nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie,
d) ohrožení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb,
e) ohrožení činnosti či existence Evropské unie nebo jejího členského státu,
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f) zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřování zvlášť závažných trestných
činů zločinů10) nebo usnadnění jejich páchání,
g) vznik nezanedbatelné škody České republice, nebo
h) závažné narušení ekonomických zájmů České republiky.
(5) Nevýhodné pro zájmy České republiky je vyzrazení utajované informace
neoprávněné osobě nebo zneužití utajované informace, které může mít za následek
a) narušení činnosti ozbrojených sil České republiky, Organizace Severoatlantické smlouvy
nebo jejího členského státu nebo členského státu Evropské unie,
b) zmaření, ztížení anebo ohrožení prověřování nebo vyšetřování ostatních trestných činů než
uvedených v odstavci 4 písm. f) nebo usnadnění jejich páchání,
c) poškození významných ekonomických zájmů České republiky nebo Evropské unie nebo
jejího členského státu,
d) narušení důležitých obchodních nebo politických jednání České republiky s cizí mocí,
nebo
e) narušení bezpečnostních nebo zpravodajských operací.
___________________

10)

§ 14 odst. 3 trestního zákoníku

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna služebního zákona
U

§ 17
(1) Fyzická osoba, která písemně požádá služební úřad o přijetí k přípravě na službu
(dále jen "uchazeč"), musí splňovat tyto předpoklady:
a) být státním občanem České republiky, 16)
b) dosáhnout věku alespoň 18 let,
c) mít plnou způsobilost k právním úkonům,
d) být bezúhonná; tento předpoklad není splněn v případě pravomocného odsouzení pro
úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin maření úkolů veřejného činitele
maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo
pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen,
e) dosáhnout tímto zákonem předepsané vzdělání pro obor služby, včetně odborného
zaměření vzdělání, popřípadě požadavek kladený na znalost cizího jazyka nebo jiný
oprávněný odborný požadavek určený služebním orgánem potřebný k výkonu služby,
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
(2) Předpoklad podle odstavce 1 písm. f) se řídí zvláštním právním předpisem.17)
Uchazeč je povinen se podrobit ověření své zdravotní způsobilosti.
___________________
16) Zákon č. 40/1993 Sb. , o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

17) Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci
(registrována v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - změna zákona o provozování rozhlasového a televizního
vysílání
U

§ 24
Zánik platnosti licence
Platnost licence zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla udělena,
b) dnem zániku právnické osoby, které byla licence udělena,
c) smrtí fyzické osoby, které byla licence udělena,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí Rady o odejmutí licence z důvodů uvedených v § 63,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl provozovatel vysílání s licencí, který je
fyzickou osobou, pravomocně odsouzen pro zvlášť závažný trestný čin zločin nebo pro
trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
f) dnem, ke kterému provozovatel vysílání s licencí požádal o ukončení vysílání.
§ 30
Zánik platnosti registrace
Registrace zaniká
a) dnem zániku právnické osoby, která byla registrována,
b) smrtí fyzické osoby, která byla registrována,
c) rozhodnutím Rady o zrušení registrace z důvodů uvedených v § 64,
d) zrušením registrace na žádost provozovatele převzatého vysílání,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl provozovatel převzatého vysílání, který je
fyzickou osobou, pravomocně odsouzen pro zvlášť závažný trestný čin zločin nebo pro
trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - změna zákona o ozbrojených silách České republiky
U

§ 42
Použití vojenské zbraně
(1) Voják je oprávněn při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí služby použít
vojenskou zbraň,
a) aby odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok vedený proti jeho osobě nebo útok, který mu
bezprostředně hrozí, anebo útok na život nebo zdraví jiné osoby,
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b) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený objekt nebo stanoviště, a to po
marné výzvě, aby od útoku bylo upuštěno,
c) aby zamezil útěku ozbrojené osoby nebo osoby důvodně podezřelé ze spáchání zvlášť
závažného trestného činu zločinu, kterou nelze jiným způsobem zadržet,
d) je-li třeba zneškodnit zvíře, ohrožuje-li život nebo zdraví osob.
(2) Vojenskou zbraní se pro účely tohoto ustanovení rozumí vojenská střelná zbraň,
vojenská zbraň bodná nebo sečná.
(3) Před použitím vojenské zbraně, v případech uvedených v odstavci 1, je voják
povinen, je-li to s ohledem na okolnosti případu možné, vyzvat osobu, proti které zakročuje,
aby upustila od útoku nebo útěku, zvoláním "Stůj", "Stůj, nebo střelím" a podle okolností užít
i výstražného výstřelu. Při použití vojenské zbraně je voják povinen dbát nutné opatrnosti,
neohrožovat život a nezpůsobit zranění jiným osobám a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž
zákrok směřuje.
(4) Voják je povinen, dovoluje-li to ohrožení, před použitím vojenské zbraně užít
domluvy, napomenutí nebo použít hmatů a chvatů sebeobrany, služebního psa nebo úderu
vojenskou zbraní.
(5) Voják je oprávněn použít některého z prostředků, které jsou uvedeny v odstavcích
1, 2, 3 a 4, který umožňuje splnění povinností a přitom co nejméně ohrožuje život a zdraví
osob, proti nimž zakročuje. Zároveň dbá na to, aby tento prostředek byl použit jen
přiměřeným způsobem a aby případná škoda nebyla ve zřejmém nepoměru k významu
chráněného zájmu.
(6) Při zákroku se nesmí použít vojenská zbraň, úder vojenskou zbraní a služební pes
proti ženě, jejíž těhotenství je zjevně patrné, proti osobě vysokého věku, osobě se zjevnou
tělesnou vadou nebo nemocí a dítěti, s výjimkou případu, kdy to povaha útoku, který vedou
tyto osoby proti chráněnému zájmu, nebo mimořádnost vzniklé situace podle odstavce 1 písm.
a) a b) nezbytně vyžadují.
(7) Použití vojenské zbraně, služebního psa, hmatů a chvatů sebeobrany a údery
vojenskou zbraní je voják povinen neprodleně po jejich použití hlásit nadřízenému a sepsat o
tom záznam.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - změna zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné
činnosti
U

§2
(1) Obětí se rozumí fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na
zdraví.
(2) Za oběť se považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu
zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s
ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat
výživu.
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(3) Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené
sociální situace způsobené oběti trestným činem.
(4) Za trestný čin se pro účely poskytnutí pomoci podle tohoto zákona považuje
jednání, které má znaky trestného činu podle zvláštní části trestního zákona trestního
zákoníku, nebo jeho pokusu.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
U

§ 30
Náhrada ušlého zisku se poskytuje v prokázané výši; není-li to možné, pak za každý
započatý den výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranné výchovy, zabezpečovací
detence nebo ochranného léčení náleží poškozenému náhrada ušlého zisku ve výši 170 Kč.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - změna zákona č. 43/1980 Sb.
U

Čl.I
Trestní zákon č. 140/1961 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 113/1973
Sb. ), se mění a doplňuje takto:
V § 21 odst. 2 se na konci připojují slova "nestanoví-li vyhlášená mezinárodní
smlouva něco jiného.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - změna zákona č. 159/1989 Sb.
U

Čl.I
Trestní zákon č. 140/1961 Sb. , ve znění zákonů č. 120/1962 Sb. , č. 53/1963 Sb. , č.
56/1965 Sb. , č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb. , č. 45/1973 Sb. , č. 43/1980 Sb. a zákonného
opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb. , se mění a doplňuje takto:
1. § 101 včetně nadpisu se vypouští.
2. § 109 včetně nadpisu zní:
"§ 109
Nedovolené překročení státní hranice
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(1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,
bude potrestán odnětím svobody ne jeden rok až pět let nebo propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, jestliže
a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b) spáchá takový čin, ačkoliv mu jako československému občanu bylo zvlášť uloženo
uchovávání státního tajemství,
c) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo
d) spáchá takový čin za branné pohotovosti státu.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, jestliže činem uvedeným v odstavci 1 způsobí smrt.".
3. § 110 včetně nadpisu se vypouští.
4. v § 156a se slova "jeden rok" nahrazují slovy "šest měsíců".
5. Za § 169 se vkládá nový § 169a, který včetně nadpisu zní:
"§ 169a
Zasahování do nezávislosti soudu
(1) Kdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před soudem, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo nápravným opatřením.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 v úmyslu
a) opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
b) způsobit značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.".
6. § 178 včetně nadpisu se vypouští.
7. Za § 181 se vkládají nové § 181a a 181b, které včetně společného nadpisu znějí:
"Ohrožení životního prostředí
§ 181a
(1) Kdo vážně ohrozí životní prostředí tím, že poruší zvláštní předpisy o tvorbě a
ochraně životního prostředí týkající se ovzduší, vod, půdy, ochrany živočichů nebo rostlin
nebo nakládání s jadernými nebo radioaktivními, toxickými nebo nebezpečnými biologickými
materiály (ohrožení životního prostředí), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
nápravným opatřením nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, jestliže činem
uvedeným v odstavci 1 způsobí na životním prostředí značnou újmu.
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(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže činem
uvedeným v odstavci 1 způsobí na životním prostředí újmu velkého rozsahu.
§ 181b
(1) Kdo z nedbalosti vážně ohrozí životní prostředí (§ 181a odst. 1), bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo
peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
b) způsobí-li takovým činem na životním prostředí značnou újmu.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 2 písm. a) na životním prostředí újmu velkého rozsahu.".
8. § 203 včetně nadpisu zní:
"§ 203
Příživnictví
Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a prostředky k obživě si opatřuje nekalým
způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.".
9. § 211 včetně nadpisu se vypouští.

ČÁST PADESÁTÁ - změna zákona o volbách do Federálního shromáždění
U

§ 56
Trestní ustanovení
§ 177 trestního zákona č. 140/1961 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zní:
"§ 177
Maření přípravy a průběhu voleb
Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva
nebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nutí, nebo kdo padělá údaje v
dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném
volebním dokumentu, nebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého, nebo kdo
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vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem
maří přípravy nebo průběh voleb do zastupitelského sboru, bude potrestán odnětím svobody
na šest měsíců až tři léta.".

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - změna zákona č. 457/1990 Sb.
U

Čl.II
§ 175 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zní:
"(1) Kdo jako svědek, znalec nebo tlumočník před soudem, prokurátorem nebo před
vyšetřovatelem nebo vyhledávacím orgánem, pokud konají vyšetřování nebo vyhledávání
podle trestního řádu , nebo před vyšetřovací komisí zákonodárného sboru anebo před státním
notářem nebo orgánem hospodářské arbitráže, pokud vykonávají rozhodovací činnost
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.".

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - změna zákona o způsobu provádění referenda
U

§ 37
Trestní ustanovení
§ 177 trestního zákona č. 140/1961 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zní:
"§ 177
Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda
Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva
nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního
práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí, nebo
kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební
účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě
použije takového dokumentu jako pravého, nebo
kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo
kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárných
sborů nebo orgánů místní samosprávy anebo přípravy nebo průběh referenda,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.".

172

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - změna zákona č. 290/1993 Sb.
U

Čl.I
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákonů č. 120/1962 Sb. , č. 53/1963
Sb. , č. 56/1965 Sb. , č. 81/1966 Sb. , č. 148/1969 Sb. , č. 45/1973 Sb. , č. 43/1980 Sb., č.
159/1989 Sb. , č. 47/1990 Sb. , č. 175/1990 Sb. , č. 457/1990 Sb. , č. 545/1990 Sb. , č.
490/1991 Sb. a č. 557/1991 Sb. , se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
"§ 1
Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky,
práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.".
2. V § 7 odst. 3 písm. b) větě druhé se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem
"policejnímu".
3. V § 8 odst. 3 písm. b) větě druhé se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem
"policejnímu".
4. V § 13 se slovo "zřejmě" nahrazuje slovy "zcela zjevně" a slova "povaze a
nebezpečnosti" se nahrazují slovem "způsobu".
5. V § 17 odst. 1 se slova "československého zákona" nahrazují slovy "zákona České
republiky".
6. V § 17 odst. 3 věta první zní: "Podle zákona České republiky se posuzuje též
trestnost činu, který byl spáchán mimo území republiky na palubě lodi nebo letadla, které jsou
registrovány v České republice.".
7. § 18 zní:

"§ 18
Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal
občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen
trvalý pobyt.".
8. V § 19 se slova "československého zákona" nahrazují slovy "zákona České
republiky" a slova "není obyvatelem republiky" se nahrazují slovy "nemá na území České
republiky povolen trvalý pobyt".
9. V § 20 odst. 1 se slova "československého zákona" nahrazují slovy "zákona České
republiky" a slova "není obyvatelem republiky" se nahrazují slovy "nemá na území České
republiky povolen trvalý pobyt".
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10. V § 20a odst. 1 se slova "československého zákona" nahrazují slovy "zákona
České republiky" a slova "Česká a Slovenská Federativní Republiky" se nahrazují slovy
"Česká republika".
11. V § 20a odst. 2 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují
slovy "Česká republika".
12. V § 21 odst. 1 se slova "Československý občan" nahrazují slovy "Občan České
republiky".
13. V § 21 odst. 2 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy
"Česká republika".
14. V § 22 odst. 1 větě první se slova "československým soudem" nahrazují slovy
"soudem České republiky".
15. V § 29 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Uloží-li soud takový trest, může
zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely
podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.".
16. V § 35 odst. 1 poslední věta zní: "Neumožňuje-li tento zákon za některý z
takových trestných činů uložit jiný trest, než je trest odnětí svobody, nemůže být úhrnným
trestem jiný z trestů uvedených v § 27 jako trest samostatný.".
17. § 39 odst. 3 zní:
"(3) Trest odnětí svobody se vykonává podle zvláštního zákona ve věznicích.".
18. § 39a zní:
"§ 39a
(1) Trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve čtyřech základních typech
věznic:
a) s dohledem,
b) s dozorem,
c) s ostrahou,
d) se zvýšenou ostrahou.
Způsob výkonu trestu v jednotlivých typech věznic upravuje zvláštní zákon.
(2) Soud zpravidla zařadí do věznice
a) s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti a který
dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,
b) s dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti a který
již byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo pachatele, kterému byl uložen trest za
úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující dva roky a který dosud nebyl ve výkonu trestu
pro úmyslný trestný čin,
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c) s ostrahou pachatele, kterému byl trest uložen za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň
splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a
pachatele, který byl odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do
výkonu trestu odnětí svobody do věznice s dohledem nebo s dozorem,
d) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí,
kterému byl uložen trest odnětí svobody jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi ( § 41 odst. 1
), kterému byl za zvlášť závažný trestný čin ( § 41 odst. 2 ) uložen trest odnětí svobody ve
výměře nejméně osmi let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti
letech uprchl z vazby nebo z výkonu trestu.
(3) Soud může zařadit pachatele do jiného typu věznice, než do které má být podle
odstavce 2 zařazen, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň a povahu
narušení pachatele za to,a že bude jeho náprava v jiném typu věznice lépe zaručena; do
věznice se zvýšenou ostrahou zařadí však vždy pachatele, jemuž byl uložen výjimečný trest.".
19. V § 46 odst. 2 se vypouští slovo "československá" a za slovo "tituly" se vkládají
slova "udělené podle vnitrostátních právních předpisů".
20. V § 47 odst. 2 se slova "Vojenský soud může uložit tento trest též vedle kratšího
nepodmíněného trestu odnětí svobody" nahrazují slovy "Soud může uložit tento trest též vedle
jiného trestu".
21. V § 48 se čárka za slovem "sboru" nahrazuje tečkou a slova "jehož příslušníci
podléhají pravomoci vojenských soudů." se vypouštějí.
22. V § 50 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "nebo
jejíž výkon upravuje zvláštní předpis.".
23. V § 53 odst. 1 se slova "Kčs do 1 000 000 Kčs" nahrazují slovy "Kč do 5 000 000
Kč".
24. § 54 odst. 4 zní:
"(4) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za trestný čin spáchaný z
nedbalosti, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu
trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.".
25. § 55 odst. 4 zní:
"(4) Na pachatele, kterému byl uložen trest propadnutí věci, se hledí, jako by nebyl
odsouzen, jakmile nabyl právní moci rozsudek, jímž byl tento trest uložen.".
26. § 57 zní:
"§ 57
Vyhoštění
Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky nebo není osobou,
které bylo přiznáno postavení uprchlíka, trest vyhoštění z území republiky, a to jako trest
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samostatný nebo i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný
obecný zájem.".
27. V § 61 odst. 1 se vypouští slovo "vzorným" a slova "poctivým poměrem k práci"
se nahrazují slovy "plněním svých povinností".
28. V § 61 se vypouští odstavec 2, dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
29. V § 66 se vypouštějí slova "a 147", za slova "zkrácení daně" se doplňují slova ",
poplatku a podobné dávky" a v poslední větě se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem
"policejnímu".
30. V § 67 odst. 1 písm. a) se za slovo "trestu" vkládají slova "a trestný čin spáchaný
při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle zákona č. 92/1991 Sb. , o
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,".
31. § 67 odst. 2 zní:
"(2) Do promlčecí doby se nezapočítává
a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku,
b) doba, po kterou se pachatel zdržoval v cizině,
c) zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání.".
32. V § 67 odst. 3 písm. a) se vypouštějí slova "nebo vznesením" a slovo
"vyhledávacího" se nahrazuje slovem "policejního".
33. V § 68 odst. 2 větě první se za slovo "odsouzení" vkládají slova "nebo
podmíněném propuštění" a ve větě druhé se vypouští slovo "neoprávněně".
34. V § 69 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "nebo k
peněžitému trestu za úmyslný trestný čin.".
35. V § 72 odst. 4 větě první a čtvrté se slova "nápravně výchovném ústavu" nahrazují
slovem "věznice".
36. V § 81 odst. 1 se slova "v nápravně výchovných ústavech pro mladistvé" nahrazují
slovy "odděleně od ostatních odsouzených ve zvláštních věznicích nebo odděleních".
37. § 89 odst. 3 zní:
"(3) Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí
útoky vedené jednotným záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou
spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v
předmětu útoku.".
38. § 89 odst. 14 zní:
"(14) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující nejméně nejnižší měsíční
mzdy stanovené nařízením vlády, škodou nikoli malou se rozumí částka dosahující nejméně
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šestinásobku takové mzdy, větší škodou se rozumí částka dosahující nejméně dvacetinásobku
takové mzdy, značnou škodou částka dosahující nejméně stonásobku takové mzdy a škodou
velkého rozsahu částka dosahující nejméně pětisetnásobku takové mzdy. Těchto hledisek se
užije obdobně pro určení výše prospěchu a hodnoty věci.".
39. V § 91 se slova "Československý občan" nahrazují slovy "Občan České
republiky".
40. § 102 zní:
"§ 102
Kdo veřejně hanobí Českou republiku, její Parlament, vládu anebo Ústavní soud, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.".
41. § 105 odst. 3 písm. c) zní:
"c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
nebo".
42. V § 114 se slova "Československý občan" nahrazují slovy "Občan České
republiky".
43. V § 115 odst. 1 se slova "Československý občan" nahrazují slovy "Občan České
republiky".
44. § 118a zní:
"§ 118a
Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry
(1) Kdo neoprávněně provozuje loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem značný prospěch.".
45. V § 124 odst. 1 se vypouštějí slova "anebo kdo výrazně zkrátí clo,".
46. V § 125 odst. 1 se slova "až na dvě léta" nahrazují slovy "na šest měsíců až tři
léta".
47. V § 140 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze, nebo kdo takové
peníze přechovává, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.".
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Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3 a v odstavci 3 se za číslovku "1"
vkládají tato slova: "nebo 2".
48. V § 141 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".
49. V § 142 odst. 1 se slovo "způsobilý" nahrazuje slovem "určený".
50. Za § 145 se vkládá nový § 145a , který včetně nadpisu zní:
"§ 145a
Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží
(1) Kdo padělá nebo pozmění nálepky k označení zboží pro daňové účely v úmyslu
způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
kdo takové nálepky uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo
propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu,
b) získá-li takovým činem značný prospěch.".
51. Nadpis nad § 146 se vypouští.
52. § 146 včetně nadpisu zní:
"§ 146
Ohrožení devizového hospodářství
(1) Kdo v rozporu s devizovými předpisy ve větším rozsahu nakládá s devizovými
hodnotami nebo s českou měnou nebo s hodnotami znějícími na českou měnu, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
postavení, funkce nebo činnosti provozované podle zvláštních předpisů, nebo
c) získá-li takovým činem značný prospěch.".
53. § 147 se vypouští.
54. V § 148 v nadpisu se za slovo "daně" připojují čárka a tato slova: "poplatku a
podobné dávky".
55. V § 148 odst. 1 se za slovo "daň," vkládají tato slova : "clo, pojistné na sociální
zabezpečení nebo zdravotní pojištění,".
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56. V § 148 odst. 2 se slova "až pět" nahrazují slovy "až osm".
57. Za § 148 se vkládá nový § 148a , který včetně nadpisu zní:
(1) Kdo s nálepkami k označení zboží pro daňové účely nakládá v rozporu s právním
předpisem v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný
prospěch, nebo kdo v rozporu s právním předpisem uvádí do oběhu zboží bez nálepek k jeho
označení pro daňové účely,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo
b) získá-li takovým činem značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, získá-li činem
uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.".
58. § 152 včetně nadpisu zní:
"§ 152
Porušování autorského práva
(1) Kdo s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo s výkonem
výkonného umělce, zvukovým či obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či televizním
pořadem, které jsou předmětem práva příbuzného právu autorskému, neoprávněně nakládá
způsobem, který přísluší autoru, výkonnému umělci, výrobci zvukového či obrazového
záznamu, rozhlasové či televizní organizaci nebo jinému nositeli těchto práv, anebo kdo jinak
tato práva porušuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem
nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo
propadnutím věci bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu,".
59. V § 163 se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".
60. V § 167 odst. 1 se za slova "§ 180c odst. 2," vkládají tato slova: "týrání svěřené
osoby (§ 215),".
61. V § 167 odst. 3 se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".
62. V § 168 odst. 1 se za slova " § 180c odst. 2," vkládají slova "týrání svěřené osoby
(§ 215)," a slovo "bezpečnostnímu" se nahrazuje slovem "policejnímu".
63. V § 169b se za slovo "znevažuje" vkládají tato slova: "anebo kdo opakovaně
jednání soudu zmaří".
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64. V § 171 odst. 1 písm. b) se za slovo "vyhoštění" připojují slova "nebo mu byl
pobyt na území republiky zakázán," a v písmenu d) se slova "odmítá se podrobit ochrannému
léčení nebo ochranné výchově, které mu" nahrazují slovy "dopustí se závažného jednání, aby
zmařil účel ochranného léčení nebo ochranné výchovy, které".
65. V § 171 odst. 3 se za slova "nebo dohody," vkládají tato slova: "nebo kdo se
dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného státního orgánu týkajícího se
výchovy nezletilých dětí,".
66. § 171a zní:
"§ 171a
(1) Kdo pro jiného organizuje nebo jinému umožní nedovolené překročení státní
hranice, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
b) spáchá-li takový čin za úplatu, nebo
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.".
67. § 175 odst. 1 zní:
"(1) Kdo jako svědek, znalec nebo tlumočník před soudem, státním zastupitelstvím,
nebo před vyšetřovatelem, nebo policejním orgánem, pokud konají přípravné řízení podle
trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací
komise Poslanecké sněmovny, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.".
68. § 178 včetně nadpisu zní:
"§ 178
Neoprávněné nakládání s osobními údaji
(1) Kdo neoprávněně sdělí nebo zpřístupní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s
výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem
činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého
povolání, zaměstnání nebo funkce sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem
stanovenou povinnost mlčenlivosti.
(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán,
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a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou újmu na právech nebo
oprávněných zájmech osoby, jíž se údaj týká,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným
obdobně účinným způsobem, nebo
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání,
zaměstnání nebo funkce.".
69. Za § 178 se vkládá nový § 178a , který včetně nadpisu zní:
"§ 178a
Pytláctví
Kdo neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva
anebo kdo loví zvěř nebo ryby v době hájení a
a) spáchá takový čin nejméně se dvěma osobami,
b) spáchá takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem,
c) spáchá takový čin hromadně účinným způsobem nebo
d) dopustí se takového činu, přestože byl v posledním roce pro přestupek obdobné povahy
postižen nebo v posledních třech letech pro takový trestný čin odsouzen,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo trestem
zákazu činnosti.".
70. V § 181a odst. 1 se spojka "a" nahrazuje spojkou "nebo".
71. § 182 odst. 1 zní:
"(1) Kdo úmyslně ohrozí provoz
a) veřejného telekomunikačního zařízení, pošty nebo zařízení pro hromadnou veřejnou
dopravu,
b) ochranného zařízení proti úniku znečišťujících látek,
c) zařízení energetického nebo vodárenského,
d) veřejného ochranného zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě,
e) podmořského kabelu nebo podmořského potrubí,
f) obranného nebo ochranného zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich
následkům, nebo
g) podobného obecně prospěšného zařízení,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.".
72. § 185 odst. 1 se slova "tři měsíce" nahrazují slovy "jeden rok".
73. V § 185 odst. 2 písm. a) se za slovo "přechovává" vkládá slovo "výbušninu," a v
písmenu b) se slova "zbraně, střelivo nebo výbušniny" nahrazují slovy "zbraně nebo střelivo".
74. § 186 včetně nadpisu zní:
"§ 186
Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu
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(1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, proveze, vyveze, přechovává anebo jinému
obstará radioaktivní materiál, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let,
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
b) získá-li takovým činem značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, anebo
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.".
75. V § 191 odst. 1 se za slovo "Kdo" vkládají čárka a tato slova: "byť i z nedbalosti".
76. V § 192 odst. 1 se za slovo "Kdo" vkládají čárka a tato slova: "byť i z nedbalosti".
77. V § 193 odst. 1 se za slovo "prodej," vkládají tato slova: "nebo pro tento účel".
78. V § 194 odst. 1 se za slovo "prodej," vkládají tato slova: "nebo pro tento účel".
79. V § 195 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky obecně závazným
právním předpisem" nahrazují slovem "nařízením".
80. V § 198 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který
zní:
"(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1 nejméně se dvěma osobami.".
81. V § 199 odst. 2 se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu" a
slova "až na dvě léta" se nahrazují slovy "na šest měsíců až tři léta".
82. V § 199 odst. 3 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "na jeden rok".
83. V § 201a odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "nebo
spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.".
84. § 204 včetně nadpisu zní:
"§ 204
Kuplířství
(1) Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí
z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

182

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné vážné újmy anebo
zneužívaje tísně nebo závislosti jiného.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než osmnáct let.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 2 na osobě mladší než patnáct let.".
85. V § 207 odst. 1 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "jeden rok".
86. V § 207 odst. 2 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".
87. V § 215 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který
zní:
"(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.".
88. Za § 218 se vkládají nové § 218a a 218b , které včetně nadpisu zní:
"§ 218a
Podávání anabolických látek mládeži
Kdo opakovaně nebo ve větší míře podává osobě mladší než osmnáct let anabolika
nebo jiné prostředky s anabolickým účinkem k jinému než léčebnému účelu, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok.

§ 218b
Vláda stanoví nařízením, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým
účinkem ve smyslu § 218a.".
89. § 228 odst. 2 zní:
"(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
b) páchá-li čin uvedený v odstavci 1 soustavně, nebo
c) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt.".
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90. § 235 odst. 2 zní:
"(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čin se zbraní,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu, nebo
e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
povinnosti.".
91. V § 235 se za odstavec 2 připojuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu.".
92. V § 239 odst. 2 se slova "poštovní, telegrafní nebo telefonní služby" nahrazují
slovy "poštovní nebo telekomunikační služby".
93. V § 240 odst. 2 se slova "poštovní, telegrafní nebo telefonní služby" nahrazují
slovy "poštovní nebo telekomunikační služby".
94. V § 247 odst. 1 písm. e) se slova "dvou letech potrestán" nahrazují slovy "třech
letech odsouzen nebo potrestán".
95. § 247 odst. 3 zní:
"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.".
96. § 248 odst. 3 zní:
"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit
zájmy poškozeného,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.".
97. V § 249 odst. 1 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".
98. Za § 249 se vkládají nové § 249a a 249b , které včetně nadpisu zní:
"§ 249a
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
(1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem.
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(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo
nebytového prostoru neoprávněně brání.
§ 249b
Neoprávněné držení platební karty
Kdo si neoprávněně opatří platební kartu jiného nebo předmět způsobilý plnit její
funkci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem nebo
propadnutím věci.".
99. V § 250 odst. 3 písm. a) se vypouštějí slova "nebo výdělečně".
100. V § 251 odst. 1 se slova "ukryje anebo na sebe nebo jiného převede" nahrazují
slovy "ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá".
101. § 251 odst. 2 zní:
"(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem
uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.".
102. V § 251a odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "výdělečně nebo".
103. § 253 odst. 2 zní:
"(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem
uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.".
104. § 256 odst. 1 zní:
"(1) Kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku,
b) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, nebo
c) svůj majetek zdánlivě zmenšuje,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.".
105. V § 256 se připojuje odstavec 4, který zní:
"(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.".
106. V § 256a se připojuje odstavec 3, který zní:
"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.".
107. Za § 259 se vkládá nový § 259a , který včetně nadpisu zní:
"§ 259a
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Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
(1) Kdo v souvislosti s výkonem pravomoci státního orgánu, orgánu územní
samosprávy nebo soudu jinému mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením působí
tělesné nebo duševní utrpení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako veřejný činitel,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo
c) páchá-li takový čin po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt.".
108. § 274 zní:
"§ 274
(1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění
důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo
b) způsobí-li takovým činem vážné ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo jiný zvlášť
závažný následek.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 za branné pohotovosti státu nebo za bojové situace.".
109. V § 279a se připojuje odstavec 4, který zní:
"(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt.".
110. V § 279b se připojuje odstavec 4, který zní:
"(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt.".
111. V § 287 odst. 1 se slova "na šest měsíců až tři léta" nahrazují slovy "až na jeden
rok".
112. V § 287 odst. 2 se slova "tři léta až deset let" nahrazují slovy "jeden rok až pět
let".
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113. V § 288a odst. 2 se slovo "tři" nahrazuje slovem "dvě".
114. V § 288a odst. 3 se slova "tři léta až deset" nahrazují slovy "jeden rok až pět".
115. § 294 včetně nadpisu zní:
"§ 294
Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti
Čin, který vykazuje znaky trestného činu nenastoupení služby v ozbrojených silách
podle § 270 nebo znaky některého trestného činu uvedeného v této hlavě, na nějž zákon
stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, není trestným činem,
jestliže stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost je malý.".

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem
U

ČÁST ŠESTÁ
Doplnění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
§ 29
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. ,zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. ,
zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č.
490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu ČSFR ze dne 4. 9. 1992
částka 93/1992 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb. , se doplňuje takto:
1. V § 66 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o
zahraničním obchodu s vojenským materiálem ( § 124d , 124e , 124f )".
2. Za § 124c se vkládají § 124d, 124e a 124f, které včetně nadpisu znějí:
"Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

§ 124d
(1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským
materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let nebo zákazem činnosti
nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na tři až deset let nebo zákazem činnosti nebo propadnutím
majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,
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a) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou,
b) spáchá-li čin za branné pohotovosti státu,
c) spáchá-li takový čin opětovně,
d) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.
§ 124e
(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění
zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským
materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě je takové povolení
nebo licence neoprávněně vydána, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu
uvedeného v odstavci 1 potrestán,
a) jestliže se vojenský materiál dostal do ciziny,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek,
d) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou.
(3) Odnětím svobody na tři roky až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel
činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,
a) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.
§ 124f
(1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským
materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro
vydání povolení nebo licence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým
trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s
vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede,
nebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede
evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.".
3. V § 167 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o
zahraničním obchodu s vojenským materiálem ( § 124d , 124e , 124f )".
4. V § 168 se za slova "( § 124a , 124b , 124c )" vkládají slova "porušování předpisů o
zahraničním obchodu s vojenským materiálem ( § 124d , 124e , 124f )".

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - změna zákona č. 152/1995 Sb.
U
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Čl.I
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. ,
zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č.
490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994
Sb. , se mění a doplňuje takto:
1. V § 21 odst. 2 se za slovo "nestanoví-li" vkládají tato slova: "zákon nebo".
2. § 27 včetně nadpisu zní:
"Druhy trestů
§ 27
Za spáchané trestné činy může soud uložit pouze tyto tresty
a) odnětí svobody,
b) obecně prospěšné práce,
c) ztrátu čestných titulů a vyznamenání,
d) ztrátu vojenské hodnosti,
e) zákaz činnosti,
f) propadnutí majetku,
g) peněžitý trest,
h) propadnutí věci,
ch) vyhoštění,
i) zákaz pobytu.".
3. V § 33 písm. i) se vypouští slovo "nebo", v písmenu j) se tečka na konci věty
nahrazuje čárkou a připojují se slovo "nebo" a písmeno k), které zní:
k) přispěl k objasňování trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného spolčení.".
4. Za § 39a se vkládá nový § 39b , který zní:
"§ 39b
(1) Během výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o přeřazení
odsouzeného do věznice jiného typu, který se od věznice, v níž dosud odsouzený trest
vykonává, může lišit o jeden stupeň.
(2) O přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem rozhodne soud tehdy,
jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své povinnosti, odůvodňují závěr, že
přeřazení přispěje k dosažení účelu výkonu trestu.
(3) O přeřazení odsouzeného do věznice s přísnějším režimem může soud rozhodnout,
jestliže
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a) odsouzený závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovený pořádek nebo kázeň,
b) odsouzený byl pravomocně uznán vinným trestným činem, který spáchal během výkonu
trestu.
(4) Z věznice se zvýšenou ostrahou nelze přeřadit
a) odsouzeného, kterému byl uložen výjimečný trest a který dosud nevykonal alespoň 10 let
tohoto trestu,
b) jiného odsouzeného, který trest vykonává ve věznici se zvýšenou ostrahou, před výkonem
alespoň jedné třetiny uloženého trestu.
(5) Do věznice s dozorem a věznice s dohledem nelze přeřadit odsouzeného, který se
má na základě rozhodnutí soudu podrobit ochrannému léčení v ústavní formě.
(6) Na návrh odsouzeného, který ve věznici určitého typu vykonal nepřetržitě alespoň
jednu třetinu uloženého trestu, nejméně však šest měsíců, může soud rozhodnout o jeho
přeřazení do věznice s mírnějším režimem; to neplatí pro odsouzeného, kterému byl uložen
trest na doživotí a vykonává jej ve věznici se zvýšenou ostrahou.
(7) Není-li návrhu podle odstavce 6 vyhověno, může jej odsouzený opakovat až po
uplynutí šesti měsíců od skončení řízení o jeho předchozím návrhu.".
5. V § 40 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy,
jestliže odsuzuje pachatele, který významně přispěl k objasnění trestné činnosti spáchané ve
prospěch zločinného spolčení nebo napomohl zabránit trestné činnosti, kterou ve prospěch
zločinného spolčení jiný připravoval nebo se o ni pokusil, jestliže vzhledem k možnostem
nápravy pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti má za to, že účelu trestu lze
dosáhnout i trestem kratšího trvání.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4 a v tomto odstavci se slova "odstavce 1
nebo 2" nahrazují slovy "odstavců 1 až 3".
6. Za § 42 se vkládají nové § 43 , 44 , 45 a 45a , které včetně nadpisu nad § 43 znějí:
"Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného
spolčení
§ 43
Pachatel, který spáchal úmyslný trestný čin jako člen zločinného spolčení, nebo
pachatel, který takový čin spáchal vědomě se členem zločinného spolčení anebo v
úmyslu zločinnému spolčení napomáhat, se považuje za pachatele trestného činu spáchaného
ve prospěch zločinného spolčení, jestliže okolnosti činu nebo osoba pachatele podstatně
zvyšují stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost.
§ 44
(1) Horní hranice trestní sazby odnětí svobody stanovené v tomto zákoně se u
pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení zvyšuje o jednu třetinu.

190

Takovému pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto stanovené trestní
sazby odnětí svobody.
(2) Horní hranice trestní sazby nesmí ani po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat
patnáct let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let
nesmí horní hranice převyšovat dvacet pět let.
Obecně prospěšné práce
§ 45
(1) Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za trestný
čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let,
jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele lze mít
důvodně za to, že výkonem tohoto trestu bude dosaženo účelu trestu stejně, jako kdyby na
pachateli byl vykonán trest odnětí svobody.
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 lze trest obecně prospěšných prací uložit, i
když ve zvláštní části tohoto zákona není stanoven. Může být uložen jako trest samostatný
nebo i vedle jiného trestu. Nelze však uložit trest obecně prospěšných prací vedle trestu odnětí
svobody.
(3) Trest obecně prospěšných prací záleží v povinnosti odsouzeného provést ve
stanoveném rozsahu práce ve prospěch obce při údržbě veřejných prostranství, úklidu a
údržbě veřejných budov a komunikací, nebo jiné obdobné práce sledující obecný prospěch.
§ 45a
(1) Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 400 hodin.
Soud může uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení směřující k tomu, aby vedl
řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným
činem způsobil.
(2) Při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne soud též ke zdravotní
způsobilosti pachatele. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně
nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.
(3) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve
svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu.
(4) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně
prospěšných prací nevedl řádný život, nebo zaviněně nevykonal ve stanovené době uložený
trest, přemění soud trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a
rozhodne zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každé i jen započaté dvě hodiny
nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí svobody.
(5) Na pachatele, kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací, se hledí, jako by
nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku
pravomocně upuštěno.".
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7. V § 54 odst. 3 větě první se slova "výkon tohoto trestu mohl být zmařen" nahrazují
slovy "ve stanovené lhůtě nebyl vykonán".
8. V § 55 odst. 1 písm. d) se za slovo "pachatel" vkládají slova "byť jen zčásti", tečka
se nahrazuje čárkou a připojují se slova "pokud hodnota věci uvedené pod písmenem c) není
ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.".
9. V § 68 odst. 2 v poslední větě se za slova "peněžitý trest" vkládají čárka a tato
slova: "trest zákazu pobytu".
10. V § 78 se za slovo "svobody" vkládají čárka a tato slova: "obecně prospěšné
práce".
11. Za § 81 se vkládá nový § 81a , který zní:
"§ 81a
(1) Dovrší-li mladistvý ve výkonu trestu 18. rok věku, může soud rozhodnout, že
odsouzený se přeřadí do věznice pro ostatní odsouzené. Při rozhodování přihlédne zejména k
dosaženému stupni jeho převýchovy a k délce zbytku trestu. Přeřadí-li soud odsouzeného do
věznice pro ostatní odsouzené, může zároveň rozhodnout, že odsouzený bude nadále trest
vykonávat v jiném typu věznice, který se od věznice, v níž dosud trest vykonával, může lišit o
jeden stupeň.
(2) Rozhodnutí o přeřazení odsouzeného do věznice pro ostatní odsouzené se vždy
považuje za rozhodnutí o přeřazení do věznice s přísnějším režimem.".
12. V § 88 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2,
který zní:
"(2) Skutečnost, že pachatel se trestného činu dopustil jako člen organizované skupiny,
nebrání tomu, aby za splnění podmínek stanovených tímto zákonem byl současně postižen
jako pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení.".
13. § 89 se doplňuje odstavcem 20, který zní:
"(20) Zločinné spolčení je společenstvím více osob s vnitřní organizační strukturou, s
rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na dosahování zisku soustavným
pácháním úmyslné trestné činnosti.".
14. V nadpisu § 145a se na konci připojují tato slova: "nebo předmětů dokazujících
splnění poplatkové povinnosti".
15. V § 145a odst. 1 se za slovo "účely" vkládají tato slova: "nebo jiné předměty
vydávané státním orgánem nebo jím zmocněnou právnickou osobou jako doklad o splnění
poplatkové povinnosti" a za slova "takové nálepky" se vkládají tato slova: "nebo předměty".
16. Za § 163 se vkládá nový oddíl čtvrtý, který včetně nadpisu zní:
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"Oddíl čtvrtý
Zločinné spolčení
§ 163a
Účast na zločinném spolčení
(1) Kdo založí zločinné spolčení, nebo
kdo se činnosti takového spolčení účastní, anebo
kdo zločinné spolčení podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.
(2) Ustanovení § 43 a 44 se na pachatele činu uvedeného v odstavci 1 neužije.
§ 163b
Kdo spáchá čin uvedený v § 163a , není trestný, učinil-li o zločinném spolčení
oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo
zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu zločinného spolčení, než je uveden v § 163a ,
mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i veliteli nebo náčelníku.
§ 163c
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle zvláštního zákona, který se účastní činnosti
zločinného spolčení nebo zločinné spolčení podporuje, není pro trestný čin účasti na
zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem
odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného spolčení.
(2) Beztrestným se nestává agent, který zločinné spolčení založil nebo zosnoval.".
Dosavadní oddíly čtvrtý a pátý se označují jako oddíly pátý a šestý.
17. V § 167 odst. 1 se za slova "podvodu podle § 250 odst. 4 ," vkládají tato slova:
"podílnictví podle § 251 odst. 3 a § 251a odst. 3 ,".
18. V § 168 odst. 1 se za slova "padělání a pozměňování peněz ( § 140 )," vkládají tato
slova: "účasti na zločinném spolčení ( § 163a odst. 1 ),".
19. V § 171 odst. 1 písm. d) se za slovo "léčení" vkládají čárka a toto slovo: "ústavní".
20. V § 196 odst. 2 se slova "až na dvě léta" nahrazují slovy "na šest měsíců až tři
léta".
21. V § 198 odst. 1 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".
22. V § 198a odst. 1 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".
23. § 219 odst. 2 zní:
"(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
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a) na dvou nebo více osobách,
b) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
c) opětovně,
d) na těhotné ženě,
e) na osobě mladší než patnáct let,
f) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci,
g) na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez
vyznání, nebo
h) v úmyslu získat majetkový prospěch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
anebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky.".
24. § 221 zní:
"§ 221
(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon jejich
povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo
proto, že je bez vyznání, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt.".
25. V § 235 odst. 2 písm. d) se vypouští slovo "nebo", v písmenu e) se tečka na konci
věty nahrazuje čárkou a připojují se slovo "nebo" a nové písmeno f), které zní:
f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo
proto, že je bez vyznání.".
26. V § 251 odst. 2 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "jeden rok" a připojuje se
odstavec 3, který zní:
"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.".
27. § 251a odst. 3 zní:
"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu s
omamnými nebo psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu, nebo
b) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.".
28. § 257 odst. 2 zní:
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"(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich
povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.".

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem
chemických zbraní
U

ČÁST OSMÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 140/1961 SB. , TRESTNÍ ZÁKON, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 38
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. ,
zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990
Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb ., zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu
Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992,
publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu
Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb. a zákona č. 152/1995 Sb. , se mění a
doplňuje takto:
1. V § 185 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo projektuje, staví a užívá provozy na
výrobu chemických zbraní.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
2. § 185 odst. 4 písm. a) zní:
"a) spáchá-li čin uvedený v odstavcích 2 a 3 jako člen organizované skupiny,".
3. Nadpis § 186 zní:
"Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky".
4. V § 186 odst. 1 se za slovo "materiál" vkládají tato slova: "nebo vysoce
nebezpečnou látku nebo předměty určené k její výrobě".
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - změna zákona č. 112/1998 Sb.
U

Čl.I
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Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu České
republiky č. 103/1997 Sb. a zákona č. 253/1997 Sb. , se mění a doplňuje takto:
1. V § 34 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a jde-li
o pachatele trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a
jedů podle § 187a odst. 1 , také tím, že se tohoto činu znovu dopustil proto, že se oddává
zneužívání omamných nebo psychotropních látek a jedů.".
2. V § 62 odst. 1 se slova " § 187 odst. 3 " nahrazují slovy "§ 187 odst. 4 ".
3. V § 167 odst. 1 se za slova "zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
podle § 180c odst. 2 ," vkládají tato slova: "nedovolené výroby a držení omamných a
psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 ,".
4. § 187 zní:
"§ 187
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá
nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku,
přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším
rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.".
5. Za § 187 se vkládá nový § 187a, který zní:
"§ 187a
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(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v
množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.".
6. § 188 a 188a znějí:
"§ 188
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k
nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo
psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
c) získá-li takovým činem značný prospěch.
§ 188a
Šíření toxikomanie
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom
podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let.".
7. § 195 včetně nadpisu zní:
"§ 195
Společná ustanovení
Vláda nařízením stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky,
přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, jedy nebo za prekursory ve smyslu §
187 , 187a a 188 , které choroby se považují za nakažlivé ve smyslu § 189 až 192 a na které
škůdce se vztahuje ustanovení § 192 .".

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
U

HLAVA ČTVRTÁ
§ 85
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Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb. , zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu České
republiky č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. a zákona č.
112/1998 Sb. , se mění takto:
1. V § 66 se slova "ohrožení státního tajemství ( § 106 a 107 )" nahrazují slovy
"ohrožení utajované skutečnosti ( § 106 a 107 )" a slova "ohrožení hospodářského tajemství (
§ 122 )," a slova "ohrožení služebního tajemství ( § 173 )," se vypouštějí.
2. V § 89 se odstavce 10 , 11 a 12 vypouštějí.
Dosavadní odstavce 13 až 20 se označují jako odstavce 10 až 17.
3. § 105 včetně nadpisu zní:
"§ 105
Vyzvědačství
(1) Kdo vyzvídá skutečnost utajovanou podle zvláštního zákona, jejíž zneužití může
vážným způsobem ohrozit nebo poškodit ústavnost, svrchovanost, územní celistvost, obranu a
bezpečnost České republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost mezinárodní
organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se Česká republika zavázala, s
cílem vyzradit ji cizí moci, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou skutečnost,
nebo kdo takovou utajovanou skutečnost cizí moci úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím
svobody na dvě léta až osm let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli činu uvedeného
v odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované skutečnosti.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace, jejímž cílem je vyzvídat
utajované skutečnosti,
b) spáchá-li takový čin, ačkoli mu ochrana utajovaných skutečností byla zvlášť uložena,
c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
nebo
d) týká-li se takový čin utajované skutečnosti ve zvláštním zákoně klasifikované stupněm
utajení "Přísně tajné".
(4) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za branné pohotovosti státu.".
4. § 106 včetně nadpisu zní:
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"Ohrožení utajované skutečnosti
§ 106
(1) Kdo vyzvídá skutečnost utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji
nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou skutečnost, nebo
kdo takovou utajovanou skutečnost nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) vyzradí-li úmyslně nepovolané osobě utajovanou skutečnost ve zvláštním zákoně
klasifikovanou stupněm utajení "Přísně tajné" nebo "Tajné",
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, ačkoli mu ochrana utajovaných skutečností byla zvlášť
uložena, nebo
c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo způsobí-li značnou škodu nebo jiný zvlášť
závažný následek.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) týká-li se čin uvedený v odstavci 1 utajované skutečnosti z oblasti zabezpečení
obranyschopnosti republiky klasifikované ve zvláštním zákoně stupněm utajení "Přísně
tajné", nebo
b) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.".
5. § 107 zní:
"§ 107
Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované skutečnosti ve zvláštním zákoně
klasifikované stupněm utajení "Přísně tajné" nebo "Tajné" nebo "Důvěrné", bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".
6. § 122 se včetně nadpisu vypouští.
7. V § 166 odst. 2 písm. a) se slova "vyzvědačství ( § 105 )" nahrazují slovy
"vyzvědačství ( § 105 odst. 3 a 4 )".
8. V § 167 odst. 1 se slova "ohrožení státního tajemství" nahrazují slovy "ohrožení
utajované skutečnosti" a za slova "nedovoleného překročení státní hranice podle § 171b odst.
2 a 3 ," se vkládají slova "neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 odst. 3 ,".
9. V § 167 odst. 2 se slova "ohrožení státního tajemství" nahrazují slovy "ohrožení
utajované skutečnosti".
10. V § 168 odst. 1 a 2 se slova "vyzvědačství ( § 105 )" nahrazují slovy "vyzvědačství
( § 105 odst. 2 , 3 a 4 )" a slova "ohrožení státního tajemství ( § 106 a 107 )" se nahrazují
slovy "ohrožení utajované skutečnosti ( § 106 a 107 )".
11. V § 168 odst. 1 se za slova "pozměňování peněz ( § 140 )," vkládají slova
"neoprávněného nakládání s osobními údaji ( § 178 odst. 3 ),".
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12. § 173 včetně nadpisu se vypouští.
13. V § 178 odst. 1 se za slovo "kdo" vkládají slova " , byť i z nedbalosti," a slova "až
na jeden rok" se nahrazují slovy "až na tři léta".
14. V § 178 odst. 2 se za slova "nebo funkce" vkládají slova ", byť i z nedbalosti".
15. V § 178 odst. 3 se slova "až na dvě léta" nahrazují slovy "na jeden rok až pět let".
16. V § 178 odst. 3 písm. c) se za slova "v odstavci 1" vkládají slova "nebo 2".

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - změna zákona o návykových látkách
U

ČÁST DRUHÁ
§ 46
Změna trestního zákona
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 publikovaného v částce 93/1992 Sb. , zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu České
republiky č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č.
112/1998 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb. , se mění takto:
§ 195 včetně nadpisu zní:
"§ 195
Společná ustanovení
(1) Zvláštní zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky,
přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku nebo za prekursory.
(2) Vláda nařízením 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 škůdce se vztahuje
ustanovení § 192 .".

ČÁST ŠEDESÁTÁ - změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného
vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
U
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ČÁST DEVÁTÁ
Změna trestního zákona
§ 40
V zákoně č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu České
republiky č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č.
112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 96/1999 Sb. , se v
§ 150 odst. 1
za slovo "kdo" vkládají slova "doveze, vyveze nebo".
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - změna zákona č. 210/1999 Sb.
U

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA TRESTNÍHO ZÁKONA
Čl.II
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb ., zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb. , zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č.
152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č.
253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. ,
zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. a zákona č. 191/1999 Sb. , se mění takto:
V § 168 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Oznamovací povinnosti nemá advokát nebo advokátní koncipient, který se dozví
o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe.".
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ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - změna zákona č. 223/1999 Sb.
U

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
Čl.II
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č.
152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č.
253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. ,
zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. a zákona č.
210/1999 Sb. , se mění takto:
1. Ve všech ustanoveních trestního zákona se slova "za branné pohotovosti státu"
nahrazují slovy "za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu".
2. § 269 se zrušuje.
3. § 270 zní:
§ 270
(1) Kdo nenastoupí, byť i z nedbalosti, službu v ozbrojených silách do 24 hodin po
uplynutí lhůty stanovené v povolávacím rozkaze, bude potrestán odnětím svobody až na tři
léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
4. § 272a se zrušuje.
5. § 272b zní:
§ 272b
Kdo nenastoupí, byť i z nedbalosti, civilní službu do 24 hodin po uplynutí lhůty
stanovené v povolávacím příkaze, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - změna zákona č. 238/1999 Sb.
U

ČÁST PRVNÍ
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Změna trestního zákona
Čl.I
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č.
152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č.
253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. ,
zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999
Sb. a zákona č. 223/1999 Sb. , se mění takto:
1. V § 89 odst. 9 se za větu první vkládá nová věta, která zní:
"Při výkonu oprávnění a pravomocí podle zvláštních právních předpisů 1) je veřejným
činitelem také fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, vodní stráží, stráží přírody,
mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží.".
2. Poznámka pod čarou č. 1) zní:
1) Zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon). Zákon č. 23/1962 Sb. , o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 114/1992
Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 102/1963 Sb. , o
rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 130/1974 Sb. , o státní správě ve vodním
hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2), a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - změna zákona o zákazu použití, skladování, výroby a
převodu protipěchotních min a o jejich zničení
U

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
§5
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
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zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb. , zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu České
republiky č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č.
112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. ,
zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. a zákona č.
238/1999 Sb. , se mění takto:
1. V § 185 se odstavec 3 zrušuje a odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 185 odst. 3 se v písmenu a) slova "odstavci 2 a 3" nahrazují slovy "odstavci 2".
3. Za § 185 se vkládá nový § 185a, který včetně nadpisu zní:
§ 185a
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
(1) Kdo vyvíjí, vyrobí, doveze, vyveze, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové
prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, se kterou
Parlament vyslovil souhlas, anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody na
jeden rok až pět let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování
zbraní, bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo
užívá.
4. V § 262 odst. 1 se slovo "sedm" nahrazuje slovem "osm".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
U

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I
V § 86 zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb. , se za
slovo "řízení" vkládají slova "na návrh státního zastupitelství nebo i bez návrhu".
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - změna zákona o poštovních službách
U

ČÁST SEDMNÁCTÁ
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§ 59
Změna trestního zákona
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. ,
zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990
Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu
Ústavního soudu ČSFR ze dne 4. září 1992 publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č.
152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č.
253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. ,
zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999
Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č.
305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb. , se mění takto:
1. V § 182 odst. 1 písm. a) se slovo "pošty" nahrazuje slovy "zařízení držitele poštovní
licence".
2. V § 239 odst. 1 písm. a) se slova "zasílaných poštou" nahrazují slovy "při
poskytování poštovní služby".
3. V § 239 odst. 2 se slovo "poštovní" nahrazuje slovy "provozovatele poštovních
služeb".
4. V § 239 odst. 2 písm. c) se slova "dopravovanou poštou" nahrazují slovy
"obsaženou v poštovní zásilce" a slovo "jiným" se nahrazuje slovem "dopravovanou".

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - změna zákona o ochraně osobních údajů
U

ČÁST DRUHÁ
§ 49
Novela trestního zákona
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona č. 45/1973 Sb. , zákona
č. 43/1980 Sb. , zákona č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. ,
zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990
Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu ČSFR ze 4. 9.
1992, zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , zákona č. 91/1994 Sb. , zákona č.
152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , zákona č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. ,
zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998
Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č.
223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. ,
zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb. , se mění takto:
1. V § 178 odstavec 1 zní:
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"(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si
přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".
2. V § 178 odst. 2 se za slovo "kdo" vkládá slovo "osobní".
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - změna zákona č. 105/2000 Sb.
U

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl.III
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. ,
zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990
Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu
Ústavního soudu ČSFR uveřejněného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. , zákona
č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č.
19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č.
92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. ,
zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999
Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č.
360/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb. , se mění takto:
1. V § 66 se za slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem ( § 124d , § 124e , § 124f )," vkládají slova "porušení povinnosti v řízení o
konkursu ( § 126 ),".
2. V § 125 odstavec 2 zní:
"(2) Stejně bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v
podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku anebo v takových podkladech zamlčí
podstatné skutečnosti, nebo
kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k
návrhu na zápis do obchodního rejstříku, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v
takových podkladech zamlčí podstatné údaje, anebo
kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá
návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloží listinu do
sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.".
3. § 126 zní:
"§ 126
Porušení povinnosti v řízení o konkursu
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(1) Kdo po prohlášení konkursu maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce správce
konkursní podstaty, a tím ohrozí úplné a správné zjištění majetku patřícího do konkursní
podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až
tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo nesplní svou zákonnou povinnost podat návrh na
prohlášení konkursu.".
4. V § 255 se nadpis "Porušování povinnosti při správě cizího majetku" umisťuje nad
§ 255 a v odstavci 1 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".
5. Za § 255 se vkládá nový § 255a, který zní:
"§ 255a
(1) Kdo z vědomé nedbalosti [ § 5 písm. a) ] jinému způsobí značnou škodu tím, že
poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování
nebo správě cizího majetku, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem
činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody až na tři roky bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit
zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.".
6. Za § 256b se vkládá nový § 256c, který zní:
"§ 256c
Předlužení
(1) Kdo, byť i z vědomé nedbalosti [ § 5 písm. a) ], si přivodí předlužení tím, že
a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně
převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru
k jeho majetkovým poměrům, nebo
e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k
jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým
poměrům,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem
činnosti nebo peněžitým trestem.
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(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z vědomé nedbalosti [ § 5 písm. a) ], ač ví, že je
předlužen, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu.
(3) Odnětím svobody až na tři roky bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.".¨

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - změna autorského zákona
U

ČÁST TŘETÍ
Změna trestního zákona
§ 109
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření č. 10/1989 Sb. , zákona č.
159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. ,
zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č.
557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 93/1992 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č.
38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č.
19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č.
92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. ,
zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999
Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č.
360/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb. , se mění takto:
1. V části druhé hlavě druhé v nadpisu oddílu čtvrtého se za slovo "právu" vkládá
čárka a doplňují se slova "proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k
databázi".
2. V nadpisu § 152 se za slovo "práva" vkládá čárka a doplňují se slova "práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi".
3. V § 152 odstavec 1 zní:
"(1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu,
uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo
televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
peněžitým trestem nebo propadnutím věci.".
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ČÁST SEDMDESÁTÁ - změna zákona č. 144/2001 Sb.
U

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákona
Čl.I
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon , ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č.
152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č.
253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. ,
zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999
Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č.
327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. ,
zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č.
120/2001 Sb. a zákona č. 139/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 62 odst. 1 se slova " § 241 odst. 2, 3 " nahrazují slovy " § 241 odst. 3, 4 ".
2. V § 241 odstavec 1 zní:
"(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k
jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti
jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.".
3. V § 241 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
4. V § 241 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - změna zákona o pohřebnictví
U

209

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
§ 36
V zákoně č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. ,
nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. ,
nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. ,
zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999
Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č.
238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. ,
zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000
Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. a zákona č. 144/2001 Sb. , se za § 202
vkládá nový § 202a, který zní:
"§ 202a
Hanobení lidských ostatků
(1) Kdo bez povolení otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá
v rozporu se zákonem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
trestem.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ- změna zákona č. 265/2001 Sb.
U

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
Čl.IV
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
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zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb. , zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb. , zákona č.
152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , zákona č.
253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. ,
zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999
Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č.
327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. ,
zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č.
120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb. , se
mění takto:
1. V § 24 odstavec 1 zní:
"(1) Od potrestání pachatele, který spáchal trestný čin menší nebezpečnosti pro
společnost, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže
vzhledem k povaze spáchaného činu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat,
že již projednání věci před soudem postačí k jeho nápravě.".
2. Za § 26 se vkládají nové § 26a a 26b , které včetně nadpisu znějí:
"Dohled
§ 26a
(1) Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a
mediační služby (dále jen "probační úředník"), spolupráce při vytváření a realizaci probačního
programu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem
nebo vyplývajících ze zákona. Dohled nad pachatelem provádí probační úředník.
(2) Účelem dohledu je
a) sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana společnosti a snížení
možnosti opakování trestné činnosti,
b) odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.
§ 26b
(1) Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen
a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví na
základě jeho probačního programu,
b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu budou stanoveny probačním
úředníkem,
c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, dodržování soudem
uložených přiměřených omezení nebo povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon
dohledu určených probačním úředníkem,
d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.
(2) Poruší-li pachatel, kterému byl uložen dohled, podmínky dohledu nebo přiměřená
omezení či povinnosti, informuje o tom probační úředník bez zbytečného odkladu předsedu
senátu soudu, který dohled uložil.
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(3) Nestanoví-li předseda senátu jinak, zpracuje probační úředník nejméně jednou za
šest měsíců zprávu, v které informuje předsedu senátu soudu, který dohled uložil, o průběhu
výkonu dohledu nad pachatelem, o plnění přiměřených omezení a povinností a o jeho
poměrech.".
3. V § 29 odst. 2 se za slovem "vysoký" nahrazuje spojka "a" spojkou "nebo".
4. V § 29 odstavec 3 zní:
"(3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal
trestný čin vraždy podle § 219 odst. 2 , nebo který při trestném činu vlastizrady ( § 91 ), teroru
podle § 93 nebo § 93a odst. 3 , obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 nebo genocidia ( § 259
) zavinil smrt jiného úmyslně, a to za podmínek, že
a) stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký
vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné
pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku, a
b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by
pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let.".
5. V § 31 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
6. V § 35 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Odsuzujícím rozsudkem podle odstavce 2 se rozumí i rozsudek, kterým bylo za
podmínek § 26 odst. 1 podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem. Spolu s uložením
souhrnného trestu soud zruší výrok o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, jakož i
všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k
níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.".
7. Za § 37 se vkládá nový § 37a , který včetně nadpisu zní:
"§ 37a
Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu
Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu ( § 89 odst. 3 ),
za jehož ostatní útoky již byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek, který již
nabyl právní moci, zruší v rozsudku dřívějším výrok o vině o pokračujícím trestném činu a
trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další
výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými
zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového
dílčího útoku, popřípadě trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, o
společném trestu za pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený
rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj
podklad. Je-li ukládán trest za více trestných činů, ustanovení § 35 až 37 tu platí obdobně.".
8. V § 39 odst. 2 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "tři roky".
9. § 45 zní:
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"§ 45
(1) Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za trestný
čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let,
jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele uložení
jiného trestu k dosažení účelu trestu není třeba.
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 lze trest obecně prospěšných prací uložit, i
když ve zvláštní části tohoto zákona není stanoven. Může být uložen jako trest samostatný
nebo i vedle jiného trestu. Nelze však uložit trest obecně prospěšných prací vedle trestu odnětí
svobody.
(3) Trest obecně prospěšných prací záleží v povinnosti odsouzeného provést ve
stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům spočívající v údržbě veřejných
prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných
činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných
institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární
ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat,
humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Práce
nesmí sloužit výdělečným účelům.".
10. V § 45a odst. 1 větě druhé se za slovo "omezení" vkládají slova "nebo přiměřené
povinnosti uvedené v § 26 odst. 4 ".
11. V § 45a odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne soud ke stanovisku
pachatele, k možnosti uložení tohoto trestu a k jeho zdravotní způsobilosti. Trest obecně
prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.
(3) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve
svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu.
Do této doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený
a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky,
b) se zdržoval v cizině, nebo
c) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.".
12. V § 57 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Na pachatele, kterému byl uložen trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do
deseti let, se hledí jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán.".
13. V § 57a odst. 3 se za slovo "omezení" vkládají slova "a povinnosti".
14. V § 58 odstavec 1 zní:
"(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě
léta, jestliže vzhledem k osobě pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu
a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že účelu
trestu bude dosaženo i bez jeho výkonu.".
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15. V § 60 odst. 1 se na konci doplňují tyto věty:
"Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného
ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení
výkonu trestu, a
a) stanovit nad odsouzeným dohled,
b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit
horní hranici zkušební doby stanovené v § 59 odst. 1 , nebo
c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 26
odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.
Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 26a a 26b .".
16. V § 60 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako
odstavce 2, 3 a 4.
17. V § 60 odst. 3 se číslovka "3" v závorce nahrazuje číslovkou "2".
18. V § 60 odst. 4 se slova "nebo 2" zrušují.
19. V § 60a se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Na výkon dohledu se užije
obdobně ustanovení § 26a a 26b. ".
20. V § 60b se slova "odvolání záruky za nápravu pachatele" nahrazují slovy
"možnosti ponechat podmíněné odsouzení v platnosti".
21. V § 62 odst. 1 se za slova "podvodu podle § 250 odst. 4 ," vkládají slova
"pojistného podvodu podle § 250a odst. 5 , úvěrového podvodu podle § 250b odst. 5 ,".
22. V § 63 se na konci odstavce 1 doplňují tyto věty: "Soud může zároveň vyslovit nad
pachatelem dohled. Pro výkon dohledu platí ustanovení § 26a a 26b obdobně.".
23. V § 63 odstavec 3 zní:
"(3) Podmíněně propuštěnému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené
povinnosti uvedené v § 26 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; může mu též uložit,
aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.".
24. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který
zní:
"(2) Trestnost činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice
nepřevyšuje pět let, spáchaného mladistvým zaniká, jestliže mladistvý po spáchání činu
a) dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený následek, zejména nahradil způsobenou
škodu nebo učinil opatření potřebná k její náhradě,
b) svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě, a
c) trestný čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo pro společnost.".
25. V 67 odst. 3 písm. a) se zrušuje text "vyšetřovatele,".
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26. V § 69 odst. 1 písm. c) se za slova "propadnutí majetku" vkládá čárka a slova "k
trestu vyhoštění".
27. V § 72 odst. 2 písm. a) se slova "ve stavu zmenšené příčetnosti" nahrazují slovy
"ve stavu vyvolaném duševní poruchou".
28. V § 77 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2; současně se
zrušuje slovo "také".
29. V § 82 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
30. V § 87 se odstavec 4 zrušuje.
31. V § 89 odst. 9 se na konci doplňuje tato věta:
"Funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník státního orgánu, samosprávy,
ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru cizího státu, se za těchto podmínek považuje za
veřejného činitele, pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána.".
32. V § 89 odstavec 11 zní:
"(11) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč,
škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se
rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda
dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující
nejméně částky 5 000 000 Kč. Těchto částek se užije obdobně pro určení výše prospěchu a
hodnoty věci.".
33. V § 89 se doplňuje odstavec 18, který zní:
"(18) Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu do
programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace na počítači, zásahu do
elektronického nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu do předmětů sloužících k
ovládání takového zařízení vybavených mikročipem, magnetickým, optickým nebo jiným
speciálním záznamem, anebo využitím takové operace či takového zásahu provedeného
jiným.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - změna zákona o Antarktidě
U

ČÁST JEDENÁCTÁ
ZMĚNA TRESTNÍHO ZÁKONA
§ 34
V zákoně č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
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č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb. , zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 91/1994
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998
Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č.
191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. ,
zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000
Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č.
120/2001 Sb. , zákona č. 121/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. ,
zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002
Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. a zákona č. 218/2003 Sb. , se v § 17
odst. 3 v první větě tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se slova "nebo v Antarktidě.".

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
U

ČÁST ŠESTÁ
Změna trestního zákona
Čl.VI
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky vyhlášeného v částce 93/1992 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č.
38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995
Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. ,
zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998
Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č.
210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. ,
zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000
Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č.
144/2001 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. ,
zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002
Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 482/2002 Sb. , se mění takto:
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1. V § 47 odst. 2 se slova "nebo v ozbrojeném sboru" zrušují.
2. V § 48 se slova "a odnímá se mu jeho hodnost v ozbrojeném sboru" zrušují.
3. V § 89 odst. 9 větě první se slovo "ozbrojeného" nahrazuje slovem
"bezpečnostního".
4. V § 90 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
5. V § 90 odst. 4 písm. c) se slova "nebo příslušník sboru uvedeného pod písmenem
c)" zrušují.
6. V § 90 se doplňuje odstavec 6 , který zní:
"(6) Ustanovení § 273 , 274 , 279 , 285 , 286 a 288a se vztahují též na příslušníky
bezpečnostního sboru.".
7. V § 97 odst. 1 písm. a) se slovo "ozbrojeného" nahrazuje slovem "bezpečnostního".
8. V § 288a odst. 1 se slovo "ozbrojeného" nahrazuje slovem "bezpečnostního".¨
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ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - změna zákona č. 52/2004 Sb.
U

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
Čl.II
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. ,
zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 4. září 1992, vyhlášeného v částce 93/1992 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č.
38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995
Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. ,
zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998
Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č.
210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. ,
zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000
Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č.
120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. ,
zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002
Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. a zákona č.
362/2003 Sb. , se mění takto:
1. V § 39a se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Do věznice s dohledem a věznice s
dozorem zpravidla nezařadí pachatele, kterému byl vedle trestu odnětí svobody uložen trest
vyhoštění, a pachatele, který se má na základě rozhodnutí soudu podrobit ochrannému léčení
v ústavní formě.".
2. V § 39b se na konci odstavce 5 doplňují slova "a odsouzeného, kterému byl vedle
trestu odnětí svobody uložen trest vyhoštění".
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - změna zákona č. 537/2004 Sb.
U

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákona
Čl.I
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. ,
zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990
Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a
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Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, vyhlášeného v částce 93/1992 Sb. ,
zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky
vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu
Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. ,
zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998
Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č.
223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. ,
zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000
Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č.
139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. ,
zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002
Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č.
52/2004 Sb. a zákona č. 91/2004 Sb. , se mění takto:
1. V § 19 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova
"teroristického útoku (§ 95)," a za slova "podle § 155," se vkládají slova "účasti na zločinném
spolčení podle § 163a odst. 2 a 3,".
2. V § 20 odst. 1 písm. b) se za slovo "vydán" vkládají slova "nebo předán".
3. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině
cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České
republiky povolen trvalý pobyt, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby nebo jiné
organizace, která má na území České republiky sídlo, podnik, jeho organizační složku nebo
provozovnu.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
4. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Občan České republiky může být předán jinému členskému státu Evropské unie
pouze na základě evropského zatýkacího rozkazu.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. V § 29 odst. 3 se slova "nebo § 93a odst. 3" zrušují a za slova "teroru podle § 93,"
se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95),".
6. V § 62 odst. 1 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají
slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "vraždy (§ 219)," se vkládají slova
"obchodování s lidmi podle § 232a odst. 3, 4,".
7. V § 66 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují a za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova
"teroristického útoku (§ 95),".
8. V § 67a písm. b) se slova "a 93a" zrušují a za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova
"teroristického útoku (§ 95),".
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9. Nadpis hlavy první části druhé zní: "Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo
mezinárodní organizaci". Nadpis oddílu prvního hlavy první části druhé zní: "Trestné činy
proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace".
10. § 91 zní:
"§ 91
Vlastizrada
Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá
trestný čin rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví
(§ 96) nebo sabotáže (§ 97), bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo
výjimečným trestem.".
11. § 93a se zrušuje.
12. § 95 včetně nadpisu zní:
"§ 95
Teroristický útok
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky, narušit
nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu republiky nebo
mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
vládu nebo jiný státní orgán nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo
trpěla,
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu
na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém,
včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské,
zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím
lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo prostranství anebo vydat majetek
v nebezpečí škody velkého rozsahu,
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního
zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého
rozsahu,
e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním
vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším
rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí
život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo vydá majetek v
nebezpečí škody velkého rozsahu,
f) nedovoleně vyrobí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává
nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou hromadně účinnou zbraň,
anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně
nebo bojového prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
nebo
g) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody
velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu,
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elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného
nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo
zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku.
(2) Stejně bude potrestán, kdo
a) jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, nebo
b) kdo takové jednání finančně, materiálně nebo jinak podporuje.
(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
d) způsobí-li takovým činem značné potíže ve výrobě zboží základní potřeby nebo při
zásobování takovým zbožím,
e) způsobí-li takovým činem ve větším rozsahu přerušení dopravy,
f) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
g) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
h) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení republiky nebo postavení
mezinárodní organizace, v níž je Česká republika členem, nebo
i) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Ochrana podle odstavců 1 až 3 se poskytuje též cizímu státu.".
13. § 96 včetně nadpisu zní:
"§ 96
Záškodnictví
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky cizí nebo
vlastní věc zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou, bude potrestán odnětím svobody na tři
léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu.".
14. V § 162a se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání povinnosti
uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v
obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování
účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.".
15. § 163a včetně nadpisu zní:
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"§ 163a
Účast na zločinném spolčení
(1) Kdo založí zločinné spolčení, nebo kdo se činnosti takového spolčení účastní,
anebo kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset
let nebo propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 ve vztahu k zločinnému spolčení určenému nebo zaměřenému k páchání
teroru (§ 93) nebo teroristického útoku (§ 95).
(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, je-li vedoucím
činitelem nebo představitelem zločinného spolčení určeného nebo zaměřeného k páchání
teroru (§ 93) nebo teroristického útoku (§ 95).
(4) Ustanovení § 43 a 44 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1, 2 a 3
neužije.".
16. V § 163c odst. 1 se za slova "odst. 1" vkládají slova "nebo 2".
17. V § 166 odst. 2 písm. a) se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93),"
se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "vyzvědačství (§ 105 odst. 3 a 4),"
se vkládají slova "účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3,".
18. V § 167 odst. 1 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se
vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "pozměňování peněz (§ 140)," se
vkládají slova "účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3,".
19. V § 167 odst. 2 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se
vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "§ 106" se vkládají slova " , účasti na
zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3".
20. V § 168 odst. 1 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se
vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a slova "163a odst. 1" se nahrazují slovy "163a
odst. 2 a 3".
21. V § 168 odst. 2 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se
vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "(§ 106 a 107)" se vkládají slova " ,
účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3".
22. V § 216a odst. 1 se slova "za účelem adopce, využívání dětské práce nebo pro jiný
účel" nahrazují slovy "za účelem adopce nebo pro jiný podobný účel".
23. Za § 232 se vkládá nový § 232a, který včetně nadpisu zní:
"§ 232a
Obchodování s lidmi
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá osobu
mladší osmnácti let, aby jí bylo užito
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a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání,
b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, bude potrestán odnětím svobody
na dvě léta až deset let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného za použití násilí, pohrůžky násilí nebo lstí anebo
zneužitím jeho omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje,
zadržuje nebo vydá, aby ho bylo užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání,
b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný
zvlášť závažný následek,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.".
24. § 246 se včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - změna zákona o zrušení civilní služby
U

ČÁST OSMÁ
Změna trestního zákona
§ 11
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného v
částce 93/1992 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č.
92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. ,
zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999
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Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č.
360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. ,
zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č.
139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. ,
zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002
Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č.
52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. a zákona č. 537/2004 Sb. , se mění takto:
1. V části druhé v nadpisu hlavy jedenácté se slova "a proti civilní službě" zrušují.
2. V části druhé hlavě jedenácté se oddíl druhý včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ – změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
U
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 140/1961 Sb.
Čl.VII
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb. , zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998
Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č.
191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. ,
zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 328/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000
Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č.
405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. ,
zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002
Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č. 18/2003 Sb. , zákona č.
52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. , zákona č. 537/2004 Sb. , zákona č. 587/2004 Sb. a
zákona č. 692/2004 Sb. , se mění takto:
1. § 201 včetně nadpisu zní:
"§ 201
Ohrožení pod vlivem návykové látky
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si
přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit
život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo zákazem činnosti bude
pachatel potrestán,
a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu
odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn,
b) byl-li za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou letech
postižen,
c) způsobí-li takovým činem havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví
nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
d) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové
látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek.".
2. Za § 180c se vkládá nový § 180d, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a
zní:
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"§ 180d
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
Kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění
podle zvláštního zákona 2a) , bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo
peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
2a) § 81 zákona č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.".
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ- změna zákona č. 413/2005 Sb.
U

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákona
Čl.I
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské
Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb. , zákona č.
290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb ., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998
Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č.
191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. ,
zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000
Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č.
405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. ,
zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002
Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č.
276/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č. 52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. ,
zákona č. 537/2004 Sb. , zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 692/2004 Sb. , se mění takto:
1. V § 66 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".
2. § 105 včetně nadpisu zní:
"§ 105
Vyzvědačství
(1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle zvláštního zákona, jejíž zneužití může
vážným způsobem ohrozit nebo poškodit ústavnost, svrchovanost, územní celistvost, obranu a
bezpečnost České republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost mezinárodní
organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se Česká republika zavázala, s
cílem vyzradit ji cizí moci, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci,
226

nebo kdo takovou utajovanou informaci cizí moci úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím
svobody na dvě léta až osm let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli činu uvedeného
v odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace, jejímž cílem je vyzvídat
utajované informace,
b) spáchá-li takový čin, ačkoli mu byla ochrana utajovaných informací zvlášť uložena,
c) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
nebo
d) týká-li se takový čin utajované informace ve zvláštním zákoně klasifikované stupněm
utajení Přísně tajné.
(4) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu.".
3. § 106 včetně nadpisu nad tímto paragrafem zní:
"Ohrožení utajované informace
§ 106
(1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji
nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci, nebo
kdo takovou utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán
a) vyzradí-li úmyslně nepovolané osobě utajovanou informaci ve zvláštním zákoně
klasifikovanou stupněm utajení Přísně tajné nebo Tajné,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, ačkoli mu byla ochrana utajovaných informací zvlášť
uložena, nebo
c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo způsobí-li značnou škodu nebo jiný zvlášť
závažný následek.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) týká-li se čin uvedený v odstavci 1 utajované informace stupně utajení Přísně tajné z oblasti
zabezpečení obranyschopnosti České republiky, jiného státu nebo mezinárodní organizace, k
ochraně jejichž zájmů se v této oblasti Česká republika zavázala, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.".
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4. § 107 zní:
"§ 107
Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované informace ve zvláštním zákoně
klasifikované stupněm utajení Přísně tajné nebo Tajné nebo Důvěrné, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".
5. V § 167 odst. 1 a 2 a § 168 odst. 1 a 2 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem
"informace".
ČÁST OSMDESÁTÁ - změna zákona č. 70/2006 Sb.
U

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna trestního zákona
Čl.XXI
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. ,
zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č.
38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995
Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. ,
zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998
Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č.
210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. ,
zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000
Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č.
120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. ,
zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002
Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. , zákona č.
362/2003 Sb. , zákona č. 52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. , zákona č. 537/2004 Sb. ,
zákona č. 587/2004 Sb. , zákona č. 692/2004 Sb. , zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č.
413/2005 Sb. , se mění takto:
1. V § 167 odst. 1 se za slova "podle § 171b odst. 2, 3," vkládají slova "porušování
mezinárodních sankcí podle § 171d,".
2. V § 168 odst. 1 se za slova "padělání a pozměňování peněz (§ 140)," vkládají slova
"porušování mezinárodních sankcí ( § 171d) ,".
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3. Za § 171c se vkládá nový § 171d, který včetně nadpisu zní:
"§ 171d
Porušování mezinárodních sankcí
(1) Kdo ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem
udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv nebo boje
proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána ze svého členství v
Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii, bude potrestán odnětím svobody až na tři
léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více
státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.".

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - změna zákona o registrovaném partnerství
U

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
§ 41
V § 89 odst. 8 zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 148/1969 Sb.
a zákona č. 175/1990 Sb. , se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner".
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - změna zákona, kterým se mění zákony v oblasti ochrany
před domácím násilím
U

ČÁST TŘETÍ
Změna trestního zákona
Čl.III
V § 171 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962
Sb. , zákona č. 53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č.
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148/1969 Sb. , zákona č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. ,
zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990
Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu
Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992,
publikovaného v částce 93/1992 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu
Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. ,
zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č.
103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. ,
zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999
Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č.
305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. ,
zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č.
405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. ,
zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002
Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č.
276/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č. 52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. ,
zákona č. 537/2004 Sb. , zákona č. 587/2004 Sb. , zákona č. 692/2004 Sb. , zákona č.
411/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. , se na konci písmene d) slovo "nebo" zrušuje a za
písmeno d) se vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:
"e) dopustí se závažného nebo opakovaného jednání, aby zmařil rozhodnutí o vykázání
vydané podle zvláštního právního předpisu2b) nebo na základě předběžného opatření soudu,
nebo
2b)
§ 21a zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
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ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - změna zákona č. 161/2006 Sb.
U

U

ČÁST PÁTÁ
Změna trestního zákona
Čl.VIII
V § 57 odst. 3 zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.
, se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou
a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámek pod čarou č. 1b a 1c znějí:
"e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem 1b) bez ohledu na
státní příslušnost a má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo cizincem s
přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky
podle zvláštního právního předpisu 1c) , neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu
nebo veřejného pořádku, nebo
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech nepřetržitě pobývá na území
České republiky, neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu.
1b) § 15a zákona č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.
1c) § 83 zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 161/2006 Sb. ".

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních
kmenových buňkách
U

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
§ 20
V zákoně č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. ,
zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990
Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu
Ústavního soudu ČSFR uveřejněného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. , zákona
č. 38/1994 Sb. , zákona č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. ,
zákona č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998
Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č.
191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. ,
zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb ., zákona č. 29/2000
Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č.
405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. ,
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zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002
Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č.
276/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č. 52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. ,
zákona č. 537/2004 Sb. , zákona č. 587/2004 Sb. , zákona č. 692/2004 Sb. , zákona č.
411/2005 Sb. , zákona č. 413/2005 Sb. , zákona č. 70/2006 Sb. , zákona č. 115/2006 Sb. a
zákona č. 135/2006 Sb. , se za § 209a vkládá nový § 209b, který zní:
"§ 209b
Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem
(1) Kdo
a) provádí zákroky směřující k vytvoření lidského embrya pro jiný účel než pro přenesení do
ženského organismu,
b) v rozporu se zvláštním právním předpisem použije pro výzkum lidské embryo nebo větší
množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií,
c) v rozporu se zvláštním právním předpisem doveze nebo vyveze lidské embryo nebo větší
množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií,
d) přenese vytvořené lidské embryo do dělohy jiného živočišného druhu,
e) v rozporu se zvláštním právním předpisem přenese lidský genom do buněk jiného
živočišného druhu nebo naopak, nebo
f) během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách provádí s těmito buňkami
manipulace směřující k vytvoření nového lidského jedince (reprodukční klonování),
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým
trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více
státech, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.".
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ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - změna zákona č. 253/2006 Sb.
U

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
Čl.III
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. ,
zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990
Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a
Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb. ,
zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č.
112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. ,
zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č.
238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. ,
zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000
Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č.
144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. ,
zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č.
218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č. 52/2004 Sb. ,
zákona č. 91/2004 Sb. , zákona č. 537/2004 Sb. , zákona č. 587/2004 Sb. , zákona č. 692/2004
Sb. , zákona č. 411/2005 Sb. , zákona č. 413/2005 Sb. , zákona č. 70/2006 Sb. , zákona č.
115/2006 Sb. , zákona č. 135/2006 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb. , se mění takto:
1. V § 27 písm. h) se za slova "propadnutí věci" vkládají slova "nebo jiné majetkové
hodnoty".
2. V § 35 odst. 2 větě čtvrté se za slova "propadnutí věci" vkládají slova "nebo jiné
majetkové hodnoty".
3. § 55 včetně nadpisu zní:
"Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
§ 55
(1) Soud může uložit trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
a) které bylo užito ke spáchání trestného činu,
b) která byla ke spáchání trestného činu určena,
c) kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo
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d) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou pod
písmenem c), pokud hodnota věci nebo jiné majetkové hodnoty uvedené pod písmenem c)
není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné majetkové hodnoty zanedbatelná.
(2) Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty může soud uložit, jen jde-li o
věc nebo jinou majetkovou hodnotu náležející pachateli.
(3) Drží-li pachatel neoprávněně nebo v rozporu se zvláštním právním předpisem věc
nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v odstavcích 1 a 2, ve vztahu k níž je možno uložit
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, uloží mu soud vždy i tento trest.
(4) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci nebo jiné majetkové
hodnoty, který zahrnuje i jiné dispozice směřující ke zmaření trestu propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(5) Propadlá věc nebo jiná majetková hodnota připadá státu.
(6) Na pachatele, kterému byl uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile nabyl právní moci rozsudek, jímž byl tento
trest uložen.".
4. V § 56 se za slova "propadnutí věci" vkládají slova "nebo jiné majetkové hodnoty".
5. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně nadpisu zní:
"§ 56a
Propadnutí náhradní hodnoty
(1) Jestliže pachatel věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou soud mohl prohlásit
za propadlou podle § 55 , před uložením trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
zničí, poškodí, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, anebo
jestliže jinak propadnutí takové věci nebo jiné majetkové hodnoty zmaří, může mu soud uložit
propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci nebo jiné
majetkové hodnoty; hodnotu věci nebo jiné majetkové hodnoty, kterou soud mohl prohlásit za
propadlou, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.
(2) Při zničení nebo poškození věci nebo při jejím učinění neupotřebitelnou může soud
uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle propadnutí věci podle § 55 .
(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu.".
6. V § 71 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo jiné majetkové hodnoty".
7. § 73 včetně nadpisu zní:
"§ 73
Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty uvedené v § 55
odst. 1 , může soud uložit, že se taková věc nebo jiná majetková hodnota zabírá,
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a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil,
c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že
bude sloužit ke spáchání zvlášť závažných trestných činů, nebo
d) byla-li získána trestným činem nebo jako odměna za něj a nenáleží-li pachateli, nebo bylali jinou osobou než pachatelem, byť jen zčásti, nabyta za věc nebo jinou majetkovou hodnotu,
kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo kterou pachatel, byť jen
zčásti, nabyl za takovou věc nebo jinou majetkovou hodnotu, pokud hodnota zabírané věci
nebo jiné majetkové hodnoty není ve vztahu k hodnotě věci nebo jiné majetkové hodnoty
získané pachatelem zanedbatelná.
(2) Drží-li pachatel nebo jiná osoba neoprávněně nebo v rozporu se zvláštním právním
předpisem věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v odstavci 1, ve vztahu k níž je
možno uložit zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, uloží jí soud vždy toto ochranné
opatření.
(3) Soud může místo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty uložit povinnost
a) pozměnit ji tak, aby ji nebylo možné použít ke společensky nebezpečnému účelu,
b) odstranit určité zařízení,
c) odstranit na ní značku nebo provést její změnu, nebo
d) omezit dispozice s touto věcí nebo jinou majetkovou hodnotou,
a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu.
(4) Nebude-li povinnost uvedená v odstavci 3 ve stanovené lhůtě splněna, rozhodne
soud o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.".
8. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které včetně nadpisu znějí:
"§ 73a
Zabrání náhradní hodnoty
Jestliže ten, komu náleží věc nebo jiná majetková hodnota, která by mohla být zabrána
podle § 73 , ji před rozhodnutím o zabrání zužitkuje, zejména zcizí nebo spotřebuje, anebo
jestliže jinak zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty zmaří, zmaří trest propadnutí věci
nebo jiné majetkové hodnoty jednáním porušujícím zákaz podle § 55 odst. 4 , nebo zmaří
zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 73b odst. 2 , může mu soud uložit zabrání
náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci nebo jiné majetkové
hodnoty; hodnotu věci nebo jiné majetkové hodnoty, jejíž zabrání mohl soud uložit, může
soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.
§ 73b
(1) Zabraná věc nebo jiná majetková hodnota a zabraná náhradní hodnota připadá
státu.
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(2) Zákaz uvedený v § 55 odst. 4 se přiměřeně užije pro uložení zabrání věci nebo jiné
majetkové hodnoty a pro uložení povinnosti podle § 73 odst. 3 .".
9. V § 89 se na konci textu odstavce 11 doplňují slova "nebo jiné majetkové hodnoty".
10. V § 89 odstavec 13 zní:
"(13) Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se vztahuje i na
cenné papíry a peněžní prostředky na účtu a ustanovení o nemovitostech i na byty a nebytové
prostory, pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá něco jiného. Jinou majetkovou
hodnotou se rozumí majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí.
Věc nebo jiná majetková hodnota náleží pachateli nebo jiné osobě, jestliže ji v době
rozhodnutí o ní vlastní, nebo s ní fakticky jako vlastník nakládá, aniž je oprávněný vlastník
nebo držitel takové věci nebo jiné majetkové hodnoty znám.".
11. V § 124 odst. 1 , § 141 , § 145 odst. 1 , § 145a odst. 1 , § 149 , § 150 odst. 1 , § 152
odst. 1 a 2 , § 178a odst. 1 a 2 , § 185 odst. 1 , § 188 odst. 1 , § 194 , § 194a odst. 1 , § 205
odst. 1 a 2 , § 247 odst. 1 , § 248 odst. 1 , § 249b , § 250 odst. 1 , § 250a odst. 1 , § 257 odst. 1
, § 257a odst. 1 a § 258 se slova "propadnutím věci" nahrazují slovy "propadnutím věci nebo
jiné majetkové hodnoty".
12. V § 171 odst. 2 písm. a) , § 248 odst. 1 , § 251 odst. 1 písm. a) a b) a § 252 odst. 1
se za slovo "věc" vkládají slova "nebo jinou majetkovou hodnotu".
13. V § 252 odst. 2 se za slovo "věci" vkládají slova "nebo jiné majetkové hodnoty".
14. V § 252 odst. 3 a § 252a odst. 3 písm. a) se za slovo "věcem" vkládají slova "nebo
jiným majetkovým hodnotám".
15. V § 252a odst. 1 se slova "jiného majetkového prospěchu získaného" nahrazují
slovy "jiné majetkové hodnoty získané" a slovo "prospěch" se nahrazuje slovem "hodnota".

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - změna zákona č. 267/2006 Sb.
U

ČÁST OSMÁ
Změna trestního zákona
Čl.VIII
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. ,
zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
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ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č.
38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995
Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. ,
zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998
Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č.
210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. ,
zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000
Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č.
120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. ,
zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002
Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. , zákona č.
362/2003 Sb. , zákona č. 52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. , zákona č. 537/2004 Sb. ,
zákona č. 587/2004 Sb. , zákona č. 692/2004 Sb. , zákona č. 411/2005 Sb. , zákona č.
413/2005 Sb. , zákona č. 70/2006 Sb. , zákona č. 115/2006 Sb. , zákona č. 135/2006 Sb. a
zákona č. 161/2006 Sb. , se mění takto:
1. V nadpisu pod § 147 se za slova "sociální zabezpečení," vkládají slova "na úrazové
pojištění,".
2. V § 147 odst. 1 se za slova "sociální zabezpečení" vkládá čárka a slova "úrazové
pojištění".
3. V § 147a se za slova "sociální zabezpečení," vkládají slova "na úrazové pojištění,".
4. V § 148 odst. 1 se za slova "sociální zabezpečení" vkládá čárka a slova "úrazové
pojištění".

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - změna zákona č. 314/2006 Sb.
U

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona
Čl.II
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. ,
zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 4. září 1992, vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č.
38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995
Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. ,
zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998
Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č.
210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. ,
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zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000
Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č.
120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. ,
zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002
Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. , zákona č.
362/2003 Sb. , zákona č. 52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. , zákona č. 537/2004 Sb. ,
zákona č. 587/2004 Sb. , zákona č. 692/2004 Sb. , zákona č. 411/2005 Sb. , zákona č.
413/2005 Sb. , zákona č. 70/2006 Sb. , zákona č. 115/2006 Sb. , zákona č. 135/2006 Sb. a
zákona č. 161/2006 Sb. , se mění takto:
1. V nadpisu § 181e se slovo "nebezpečnými" zrušuje.
2. V § 181e odst. 2 se slovo "nebezpečný" zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - změna zákona č. 178/2007 Sb.
U

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákona
Čl. I
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. ,
zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990
Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu České a
Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb.,
zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č.
112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. ,
zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č.
238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. ,
zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. , zákona č. 121/2000
Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 139/2001 Sb. , zákona č.
144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 3/2002 Sb. ,
zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002 Sb. , zákona č.
218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č. 52/2004 Sb. ,
zákona č. 91/2004 Sb. , zákona č. 537/2004 Sb. , zákona č. 587/2004 Sb. , zákona č. 692/2004
Sb. , zákona č. 411/2005 Sb. , zákona č. 413/2005 Sb. , zákona č. 70/2006 Sb. , zákona č.
115/2006 Sb. , zákona č. 135/2006 Sb. , zákona č. 161/2006 Sb. , zákona č. 227/2006 Sb. ,
zákona č. 253/2006 , zákona č. 267/2006 Sb. , zákona č. 314/2006 Sb. , zákona č. 320/2006
Sb. a zákona č. 343/2006 Sb. , se mění takto:
1. V § 62 odst. 1 se za slova "válečné zrady (§ 114)," vkládají slova "organizování a
umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a odst. 4," a slova
"nedovoleného překročení státní hranice" se nahrazují slovy "násilného překročení státní
hranice".
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2. V § 167 odst. 1 se za slova "účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3,""
vkládají slova "organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a
odst. 4," a slova "nedovoleného překročení státní hranice" se nahrazují slovy "násilného
překročení státní hranice".
3. V § 167 odst. 1 a § 168 odst. 1 se slovo "§ 171d" nahrazuje slovem "§ 171e".
4. Nadpis nad § 171a se zrušuje.
5. § 171a a 171b včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 znějí:
"§ 171a
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice
(1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo jinému
umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném
překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území republiky 3) nebo
takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin za úplatu nebo jinou výhodu či prospěch,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a za úplatu nebo jinou
výhodu či prospěch,
b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti,
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
e) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo
f) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo
d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
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§ 171b
Násilné překročení státní hranice
(1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, jestliže
a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek,
e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo
d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
3) Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje
napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu.".
6. V § 171c se pod označení paragrafu vkládá nadpis, který zní: "Porušení předpisů o
mezinárodních letech".
7. Za § 171c se vkládá nový § 171d, který včetně nadpisu zní:
"§ 171d
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky
(1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k
neoprávněnému pobytu na území republiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
jestliže
a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá takový čin opětovně, nebo
d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
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a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
nebo
b) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.".
Dosavadní § 171d se označuje jako § 171e.
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ – změna zákona č. 296/2007 Sb.
U

ČÁST TŘETÍ
Změna trestního zákona
Čl. III
Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č.
53/1963 Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona
č. 45/1973 Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona č. 47/1990 Sb. , zákona č.
84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona č. 545/1990 Sb. ,
zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
93/1992 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb. , zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č.
92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. ,
zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 Sb. , zákona č. 223/1999
Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 327/1999 Sb. , zákona č.
360/1999 Sb. , zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 101/2000 Sb. , zákona č. 105/2000 Sb. ,
zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 405/2000 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č.
139/2001 Sb. , zákona č. 144/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. ,
zákona č. 3/2002 Sb. , zákona č. 134/2002 Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 482/2002
Sb. , zákona č. 218/2003 Sb. , zákona č. 276/2003 Sb. , zákona č. 362/2003 Sb. , zákona č.
52/2004 Sb. , zákona č. 91/2004 Sb. , zákona č. 537/2004 Sb. , zákona č. 587/2004 Sb. ,
zákona č. 692/2004 Sb. , zákona č. 411/2005 Sb. , zákona č. 413/2005 Sb. , zákona č. 70/2006
Sb. , zákona č. 115/2006 Sb. , zákona č. 135/2006 Sb. , zákona č. 161/2006 Sb. , zákona č.
227/2006 Sb. , zákona č. 253/2006 Sb. , zákona č. 267/2006 Sb. , zákona č. 314/2006 Sb. ,
zákona č. 320/2006 Sb. a zákona č. 343/2006 Sb. , se mění takto:
1. V § 66 se slova "řízení o konkursu" nahrazují slovy "insolvenčním řízení".
2. V § 89 se doplňují odstavce 19 a 20, které znějí:
"(19) Insolvenčním správcem se rozumí i předběžný insolvenční správce, zástupce
insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce, správce
konkursní podstaty a vyrovnací správce. Insolvenčním správcem se rovněž rozumí osoba,
kterou podle zvláštního právního předpisu insolvenční správce určil, aby jej zastupovala při
výkonu jeho pravomocí podle zvláštního právního předpisu na území jiného státu, dále
zahraniční insolvenční správce, zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo zajišťovny a
osoba, kterou podle zvláštního právního předpisu zahraniční insolvenční správce nebo
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zahraniční insolvenční správce pojišťovny nebo zajišťovny jmenoval, aby mu pomáhala nebo
jej zastupovala.
(20) Insolvenčním řízením se rozumí řízení podle zákona o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon) a řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání.".
3. § 126 včetně nadpisu zní:
"§ 126
Porušení povinnosti v insolvenčním řízení
Kdo v insolvenčním řízení maří nebo ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a
tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".
4. § 256b včetně nadpisu zní:
"§ 256b
Pletichy v insolvenčním řízení
(1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme
nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v
insolvenčním řízení poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch.
(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem bude potrestán, kdo jako
insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení
přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch,
který mu nepřísluší.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu.".
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