
Úplné znění 

Trestní zákoník 

HLAVA IX  

TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ 

ORGANIZACI 

Díl 1 

 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní 

organizace 

§ 309 

Vlastizrada  

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem 

spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru 

(§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, 

popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem. 

(2) Příprava je trestná. 

 § 309a 

Terorismus 

Terorismem se rozumí zločin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku 

(§ 311), teroru (§ 312), sabotáţe (§ 314), umoţnění nebo usnadnění spáchání zločinu 

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

 

§ 310 

Rozvracení republiky 

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost 

České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České 

republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, 

popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet 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 nejméně dvou osob nebo smrt, 

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, 

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, 

nebo 

e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

(3) Příprava je trestná. 
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§ 365 

Schvalování trestného činu 

(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin 

jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem 

a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo 

b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku. 

§ 365 

Odměňování trestného činu 

(1) Kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem 

a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo 

b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku, 

bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok. 

(2) Odnětím svobody na tři léta aţ deset let nebo propadnutím majetku bude 

pachatel potrestán, shromaţďuje-li nebo poskytuje-li finanční nebo jiné prostředky 

pachateli terorismu na jiný účel, neţ je terorismus. 

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

ČÁST DRUHÁ 

ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB 

§ 7 

Trestné činy 

 Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené 

v trestním zákoníku, a to obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), svěření dítěte 

do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), porušení 

tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), znásilnění (§ 185 trestního 

zákoníku), sexuální nátlak (§ 186 trestního zákoníku), pohlavní zneužití (§ 187 trestního 

zákoníku), kuplířství (§ 189 trestního zákoníku), výroba a jiné nakládání s dětskou 

pornografií (§ 192 trestního zákoníku), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 

trestního zákoníku), účast na pornografickém představení (§ 193a trestního zákoníku), 

navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b trestního zákoníku), ohrožování 

výchovy dítěte (§ 201 trestního zákoníku), svádění k pohlavnímu styku (§ 202 trestního 

zákoníku), podvod (§ 209 trestního zákoníku), pojistný podvod (§ 210 trestního 

zákoníku), úvěrový podvod (§ 211 trestního zákoníku), dotační podvod (§ 212 trestního 

zákoníku), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213 trestního zákoníku), podílnictví 

(§ 214 trestního zákoníku), podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku), legalizace 

výnosů z trestné činnosti (§ 216 trestního zákoníku), legalizace výnosů z trestné činnosti 

z nedbalosti (§ 217 trestního zákoníku), lichva (§ 218 trestního zákoníku), neoprávněný 

přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), opatření a 

přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových 

dat (§ 231 trestního zákoníku), poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči 
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informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku), padělání 

a pozměnění peněz (§ 233 trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), 

neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 trestního 

zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), udávání padělaných a pozměněných 

peněz (§ 235 trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), výroba a držení 

padělatelského náčiní (§ 236 trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), 

neoprávněná výroba peněz (§ 237 trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního 

zákoníku), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 trestního zákoníku), 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 

trestního zákoníku), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243 trestního 

zákoníku), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244 

trestního zákoníku), padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a 

předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245 trestního zákoníku), 

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 trestního zákoníku), sjednání 

výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 trestního 

zákoníku), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 trestního 

zákoníku), pletichy při veřejné dražbě (§ 258 trestního zákoníku), vystavení 

nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259 trestního zákoníku), poškozování finančních 

zájmů Evropské unie (§ 260 trestního zákoníku), porušení autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 trestního zákoníku), 

nedovolené ozbrojování (§ 279 trestního zákoníku), vývoj, výroba a držení zakázaných 

bojových prostředků (§ 280 trestního zákoníku), nedovolená výroba a držení radioaktivní 

látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281 trestního zákoníku), nedovolená výroba a držení 

jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282 trestního zákoníku), 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 

(§ 283 trestního zákoníku), přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284 

trestního zákoníku), nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku (§ 285 trestního zákoníku), poškození a ohrožení životního prostředí 

(§ 293 trestního zákoníku), poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294 

trestního zákoníku), poškození vodního zdroje (§ 294a trestního zákoníku), poškození 

lesa (§ 295 trestního zákoníku), neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297 

trestního zákoníku), neoprávněné nakládání s odpady (§ 298 trestního zákoníku), 

neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a 

trestního zákoníku), neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a 

planě rostoucími rostlinami (§ 299 trestního zákoníku), neoprávněné nakládání 

s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300 

trestního zákoníku), poškození chráněných částí přírody (§ 301 trestního zákoníku), 

teroristický útok (§ 311 trestního zákoníku) terorismus (§ 309a trestního zákoníku), 

vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324 trestního zákoníku), 

vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326 trestního zákoníku), přijetí úplatku 

(§ 331 trestního zákoníku), podplacení (§ 332 trestního zákoníku), nepřímé úplatkářství 

(§ 333 trestního zákoníku), zasahování do nezávislosti soudu (§ 335 trestního zákoníku), 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 trestního zákoníku), organizování 

a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340 trestního zákoníku), 

napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341 trestního zákoníku), 

neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342 trestního zákoníku), křivá výpověď a 

nepravdivý znalecký posudek (§ 346 trestního zákoníku), padělání a pozměnění veřejné 

listiny (§ 348 trestního zákoníku), nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a 

úředního razítka (§ 349 trestního zákoníku), násilí proti skupině obyvatelů a proti 

jednotlivci (§ 352 trestního zákoníku), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny 
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osob (§ 355 trestního zákoníku), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 

k omezování jejich práv a svobod (§ 356 trestního zákoníku), účast na organizované 

zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), podněcování k trestnému činu (§ 364 

trestního zákoníku), nadržování (§ 366 trestního zákoníku), projev sympatií k hnutí 

směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 trestního zákoníku) a popírání, 

zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 trestního zákoníku). 

 

Trestní řád 

HLAVA ČTVRTÁ  

PŘEDBĚŢNÁ OPATŘENÍ A ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ 

Díl první 

Vazba 

§ 67 

Důvody vazby 

 Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších 

konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, 

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, 

zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li 

mu vysoký trest, 

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak 

mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo 

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se 

pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil, 

 a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní 

stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, 

že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a 

závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby 

dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření. 

§ 67a 

Vazba obviněného z terorismu 

 Obviněný smí být vzat do vazby rovněţ tehdy, je-li stíhán pro terorismus a 

nasvědčují-li dosud zjištěné skutečnosti tomu, ţe skutek, pro který bylo zahájeno trestní 

stíhání, byl spáchán, má znaky zločinu a jsou dány důvody k podezření, ţe tento zločin 

spáchal obviněný. 

§ 68 

(1) Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání. Rozhodnutí 

o vazbě musí být odůvodněno též skutkovými okolnostmi. 

(2) Vzít do vazby nelze obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který 

zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta, nebo pro 

trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje tři léta. 
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(3) Omezení uvedená v odstavci 2 se neužijí, jestliže obviněný 

a) uprchl nebo se skrýval, 

b) opakovaně se nedostavil na předvolání a nepodařilo se jej předvést ani jinak zajistit 

jeho účast při úkonu trestního řízení, 

c) je neznámé totožnosti a dostupnými prostředky se ji nepodařilo zjistit, 

d) již působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností 

závažných pro trestní stíhání, nebo 

e) již opakoval trestnou činnost, pro niž je stíhán, nebo v takové trestné činnosti 

pokračoval, nebo byl za takovou trestnou činnost v posledních třech letech 

odsouzen nebo potrestán. 

(4) Omezení uvedená v odstavci 2 pro úmyslný trestný čin se neužijí, jestliže je dán 

důvod vazby uvedený v § 67 písm. c) a s přihlédnutím k povaze takového trestného činu 

vyžaduje vzetí do vazby účinná ochrana poškozeného, zejména ochrana jeho života, 

zdraví nebo jiného obdobného zájmu. 

§ 69 

Příkaz k zatčení 

(1) Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67 nebo § 67a) a obviněného nelze 

předvolat, předvést nebo zadržet a zajistit tak jeho přítomnost u výslechu, vydá 

v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda 

senátu příkaz, aby byl obviněný zatčen. 

(2) Příkaz k zatčení musí vedle údajů zajišťujících, že obviněný nebude zaměněn 

s jinou osobou, obsahovat stručný popis skutku, pro nějž je obviněný stíhán, označení 

trestného činu, který se v tomto skutku spatřuje, a přesný popis důvodů, pro které se 

příkaz k zatčení vydává. 

(3) Zatčení provedou na podkladě příkazu policejní orgány, které jsou též povinny, 

je-li toho k provedení příkazu třeba, vypátrat pobyt obviněného. 

(4) Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je povinen ho 

neodkladně, nejpozději však do 24 hodin, dodat soudu, jehož soudce příkaz vydal, nebo 

na místo umožňující tomuto soudu provést výslech prostřednictvím videokonferenčního 

zařízení; není-li to výjimečně možné vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, musí být 

obviněný dodán nejpozději 24 hodin od zatčení jinému věcně příslušnému soudu. 

Nestane-li se tak, musí být obviněný propuštěn na svobodu. 

(5) Soudce soudu, který příkaz k zatčení vydal, musí obviněného neprodleně 

vyslechnout, rozhodnout o vazbě a toto rozhodnutí oznámit obviněnému do 24 hodin od 

doby, kdy byl obviněný dodán na místo výslechu. Provádí-li výslech obviněného 

výjimečně jiný věcně příslušný soudce, jemuž byl obviněný dodán vzhledem 

k nepředvídatelným okolnostem, informuje o jeho výsledku soudce soudu, který příkaz 

k zatčení vydal. Tento soudce po získání informace o výslechu rozhodne o vazbě a své 

rozhodnutí oznámí prostřednictvím soudce provádějícího výslech obviněnému. Není-li 

obviněnému rozhodnutí o vazbě oznámeno do 24 hodin od doby, kdy byl dodán na místo 

výslechu, musí být propuštěn na svobodu. Obviněný má právo požadovat, aby obhájce 

byl přítomen při jeho výslechu, pokud je v uvedené lhůtě dosažitelný. 

(6) Obviněného, který byl vzat do vazby, dodají do místa výkonu vazby policejní 

orgány. 
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