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Kniha první 
Obecná ustanovení 

 
HLAVA PRVNÍ – DÍL PRVNÍ 

Rozsah platnosti trestního zákona 
 

§ 1 
[Legalita] 

 
1. Trestný čin je každý takový, který je tímto zákonem jako trestný kvalifikován 

před jeho spácháním. 
2. Dojde-li ke změně zákona poté, co byl čin spáchán, budou na podezřelého 

uplatněna ustanovení pro něj příznivější. 
 

 

HLAVA PRVNÍ – DÍL DRUHÝ 
Rozsah platnosti trestního zákona podle místa 

 
§ 2 

[Platnost na území nizozemského státu] 
 

Nizozemský trestní zákon se vztahuje na každého, kdo na území 
nizozemského státu spáchá trestný čin. 
 

§ 3 
[Platnost na palubě nizozemské lodi / letadla] 

 
Nizozemský trestní zákon se vztahuje na každého, kdo spáchá trestný čin 

mimo území nizozemského státu na palubě nizozemského plavidla či letadla. 
 

§ 4 
[Zásada ochrany; zásada univerzálnosti] 

 
Nizozemský trestní zákon se vztahuje na každého, kdo mimo území 

nizozemského státu spáchá: 
1. přečiny1 popsané v §§ 92-96, 97a, 98-98c, 105 a 108-110; 
2. přečiny popsané v §§ 131 až 134 včetně a 189, jedná-li se v těchto paragrafech  

o trestný čin nebo přečin, který je přečinem ve smyslu odstavce 1; 
3. jakýkoli přečin v souvislosti s raženými mincemi, bankovkami, státem 

vydávanými kolky nebo státními cejchy; 

                                                 
1 misdrijf, tj. přečin je definován jako závažná trestná činnost, za niž je ukládán trest odnětí 

svobody soudy krajskými jako soudy první instance. 
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4. zfalšování dluhopisů nebo dlužních certifikátů nizozemského státu nebo 
nizozemské provincie, obce či veřejné instituce, zfalšování talonů, dividend  
a úrokových stvrzenek vztahujících se k těmto listinám, včetně certifikátů 
vydaných místo těchto listin, či úmyslně použije tyto falešné či zfalšované listiny 
jako pravé a nezfalšované; 

5. přečiny popsané v § 216, odstavci 2, §§ 381-385, § 409 a 410 nebo přestupek 
popsaný v § 446a; 

6.  přečin popsaný v § 207a; 
7. a)  přečin popsaný v § 168, spáchaný proti letadlu za provozu, jedná-li se o 

nizozemské letadlo, či nachází-li se podezřelý na území nizozemského státu; 
b) přečin popsaný v § 385a, spáchaný na palubě letadla za letu, pokud je místo 

startu či místo faktického přistání mimo území státu, v němž je letadlo 
zaregistrováno, a podezřelý se nachází na území nizozemského státu; 

c) přečin popsaný v § 385b, pokud je dotyčné letadlo nizozemské, či pokud se 
podezřelý nachází na území nizozemského státu; 

d) přečin popsaný v § 385c, pokud je spáchán buď proti nizozemskému letadlu, 
nebo na palubě letadla, které přistane na území nizozemského státu 
s podezřelým na palubě; 

e) přečiny popsané v § 166, 168, 350, 352, 354, 385a odstavci 4, 385b odstavci 
2, a 385c, jedná-li se o přečin spáchaný proti nizozemskému námořnímu 
plavidlu, či proti plavidlu nebo na palubě námořního plavidla, kdy se 
podezřelý nachází na území nizozemského státu. 

f)  některý z přečinů popsaných v § 117, 117a, 117b a 285, pokud se jedná o činy 
spáchané na mezinárodně chráněné osobě v nizozemských službách, či na 
členu její rodiny, podle § 87b odstavce 1, nebo na majetku této osoby, pokud 
je tento čin zákony země, kde byl spáchán, považován za trestný; 

g) některý z přečinů popsaných v § 177 a 177a, pokud je tento čin spáchán na 
nizozemském státním příslušníkovi a je zákony země, kde byl spáchán, 
považován za trestný; 

h) některý z přečinů popsaných v §§ 177, 177a, 225, 227b a 323a, pokud byl 
čin spáchán nizozemským státním úředníkem či osobou, která je ve 
veřejných službách mezinárodněprávní organizace se sídlem v Nizozemsku, 
a pokud je zákony země, kde byl spáchán, považován za trestný; 

i) některý z přečinů popsaných v § 117, 117a, 117b, 282a a 285, pokud jde o 
čin spáchaný na mezinárodně chráněné osobě podle § 87b odstavce 2, která 
je nizozemským státním příslušníkem, nebo na jejím majetku; 

j) některý z přečinů popsaný v §§ 92 až 96 včetně, 108, 115, 117, 117b, 121 až 
123 včetně, 157, 161, 161bis, 161quater, 161sexies, 162, 162a, 164, 166, 
168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385b a 
385d, pokud lze čin definovat podle § 2 Smlouvy o boji proti teroristickým 
bombovým útokům (Trb. 1998, 84) uzavřené v New Yorku 15. prosince 
1997, a čin je buď namířen proti nizozemskému státnímu příslušníkovi, nebo 
se podezřelý z tohoto činu nachází na území nizozemského státu; 

k) některý z přečinů popsaný v §§ 92 až 96 včetně, 108, 115, 117, 117b, 121 až 
123 včetně, 140, 157, 161, 161bis, 161quater, 161sexies, 162, 162a, 164, 
166, 168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385b 
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a 385d, pokud lze čin definovat podle § 2 Mezinárodní smlouvy o boji proti 
financování terorismu (Trb. 2000, 12) uzavřené v New Yorku 9. prosince 
1999, a čin je buď namířen proti nizozemskému státnímu příslušníkovi, nebo 
se podezřelý z tohoto činu nachází na území nizozemského státu; 

 
§ 4a 

[Platnost u přejatého trestního stíhání] 
 

Nizozemský trestní zákon se vztahuje na každého, proti komu Nizozemsko 
přejalo trestní stíhání od jiného cizího státu na základě smlouvy, z níž pro 
nizozemský stát vyplývá pravomoc trestního stíhání. 
 

§ 5 
[Platnost pro nizozemské státní příslušníky za činy spáchané mimo nizozemské 

státní území] 
 

1. Nizozemský trestní zákon se vztahuje na nizozemské státní příslušníky, kteří 
mimo nizozemské státní území spáchají: 
a) některý z přečinů popsaných v hlavě I a II knihy druhé, v § 197a, 197b, 197c, 

206, 237, 272, 273, 388 a 389, a jedná-li se o přečin namířený proti 
judikatuře Mezinárodního soudního dvora podle § 70 odstavce 1 Římského 
statutu o Mezinárodním soudním dvoře, uzavřeného 17. července 1998 
v Římě, i některý z přečinů popsaných v § 177, 177a, 178, 179, 180, 189, 
200, 207a, 285a a 361; 

b) čin, považovaný podle nizozemského trestního zákona za přečin, a který je 
v zemi, kde byl spáchán, považován za trestný; 

2. Stíhání může být zahájeno také, jestliže se podezřelý stane nizozemským státním 
příslušníkem až po spáchání trestného činu. 

 
[Platnost pro cizince s trvalým bydlištěm nebo povolením k pobytu na území 

nizozemského státu za činy spáchané mimo nizozemské státní území] 
 

Až vstoupí v platnost návrh zákona 27 745 týkající se mravnostní 
legislativy, bude § 5a znít následovně. Paragrafy týkající se nové mravnostní 
legislativy jsou v hlavě XIV otištěny kurzívou. 

 
§ 5a 

 
1. Nizozemský trestní zákon se vztahuje na cizince s trvalým bydlištěm nebo 

s trvalým povolením k pobytu na území nizozemského státu, kteří mimo území 
nizozemského státu spáchají některý z přečinů popsaných v § 240b a 242 až 250a 
včetně, pokud se jedná o čin spáchaný na nezletilém. 

2. Stíhání může být zahájeno také, jestliže se podezřelý stane nizozemským státním 
příslušníkem až po spáchání trestného činu. 



 12 

§ 6 
[Úřední přečiny] 

 
Nizozemský trestní zákon se vztahuje na: 

1. nizozemské státní úředníky, kteří mimo území nizozemského státu spáchají 
přečiny popsané v hlavě XXVIII knihy druhé; 

2. osoby ve veřejných službách některé mezinárodněprávní organizace se sídlem 
v Nizozemsku, které spáchají mimo území nizozemského státu některý z přečinů 
popsaných v § 362 až 364a včetně. 

 
§ 7 

[Přečiny a přestupky v lodní dopravě] 
 

Nizozemský trestní zákon se vztahuje na členy posádky a osazenstva 
nizozemského plavidla, spáchají-li mimo nizozemské státní území, i mimo palubu 
plavidla, trestné činy popsané v hlavě XXIX knihy druhé a v hlavě IX knihy třetí. 
 

§ 8 
[Mezinárodní právo: exteritorialita] 

 
Platnost § 2-7 je omezena výjimkami uznávanými mezinárodním právem. 

 
 

HLAVA DRUHÁ 
Tresty 

 
§ 9 

[Tresty hlavní a vedlejší] 
 

1. Tresty se dělí na: 
a) tresty hlavní: 

1) trest odnětí svobody; 
2) trest vazební2 
3) trest úkolový 
4) trest peněžní 

b) tresty vedlejší: 
1) zákaz činnosti; 
2) propadnutí věci; 
3) zveřejnění soudního rozhodnutí. 

                                                 
2 hechtenis = vazba: vazební trest je trestem odnětí svobody za přestupky v délce trvání 

nejméně jednoho dne a nejvýše jednoho roku. Někdy může být uložen vazební trest i za 
přečin. V praxi se ovšem rozdíl mezi trestem vazebním a trestem odnětí svobody nerozlišuje 
zejména proto, že způsob výkonu trestu je v obou případech stejný. Vazební trest má být 
vykonáván ve vazebních věznicích. 
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2. Za přečiny, za něž hrozí trest odnětí svobody nebo peněžní trest, jakož i za 
přestupky, za něž hrozí trest odnětí svobody, může soudce na místo těchto trestů 
uložit úkolový trest. Trest úkolový sestává z trestu bezplatného vykonávání 
veřejně prospěšných prací nebo z trestu učebního, tedy povinného absolvování 
vzdělávacího projektu, či z kombinace obou. 

3. V případě odsouzení k trestu odnětí svobody, k trestu vazebnímu – vyjma 
náhradní vazby – nebo k trestu úkolovému, může soudce uložit též trest peněžní. 

4. V případě odsouzení k nepodmínečnému trestu odnětí svobody či trestu 
vazebnímu – vyjma náhradní vazby – v délce trvání nejvýše šesti měsíců může 
soudce uložit též trest úkolový. 

5. Tresty vedlejší mohou být uloženy v případech, kde to zákon dovoluje, jak 
samostatně, tak společně s tresty hlavními či společně s ostatními vedlejšími 
tresty. 

 
§ 9a 

[Prominutí trestu] 
 

Považuje-li soudce to vzhledem k malé závažnosti činu, vzhledem 
k osobnosti pachatele nebo vzhledem k okolnostem, za nichž byl čin spáchán nebo 
které nastaly po jeho spáchání, za vhodné, může v rozsudku nařídit, že nebude 
uložen žádný trest ani opatření. 
 

§ 10 
[Délka trvání trestu odnětí svobody] 

 
1. Trest odnětí svobody je buď doživotní, nebo časově omezený. 
2. Časově omezený trest odnětí svobody trvá nejméně jeden den, nejvýše patnáct 

po sobě následujících let. 
3. Trest odnětí svobody může být uložen nejvýše na dvacet po sobě následujících 

let v případech, kdy soudce volí mezi trestem doživotním a časově omezeným, a 
kdy byla z důvodu k navýšení trestu v důsledku souběžných přečinů, opakovaně 
spáchaných přečinů nebo v důsledku ustanovení § 44 překročena doba patnácti 
let. 

4. Trest odnětí svobody nesmí v žádném případě přesáhnout dobu dvaceti let. 
 

§ 11 
[Pravidla výkonu trestu a opatření odnětí svobody] 

 
Ze zákona jsou stanovena pravidla výkonu trestu odnětí svobody nebo 

opatření pro odnětí svobody. Tato pravidla se v každém případě týkají: 
a) výběru a stanovení zařízení určených k výkonu trestu odnětí svobody; 
b) selekce osob, kterým bude výkon trestu v těchto zařízeních uložen; 
c) správy těchto zařízení a dozoru nad nimi; 
d) režimu těchto zařízení; 
e) případů, v nichž je možno základní práva osob uvedených v odstavci b),  

a způsobu, jakým k tomu dochází; 
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f) procesního řízení pro osoby uvedené v odstavci b) ve věci rozhodnutí týkajících 
se režimu zařízení a jejich umístění či přemístění v těchto zařízeních. 

 
§ 12 

Pozbyl platnosti. 
 

§ 12a 
Pozbyl platnosti. 

 
§ 13 

[Umístění do zařízení ochranné léčby] 
 

1. Odsouzený k trestu odnětí svobody, který k tomu má pro svůj nedostatečný 
duševní vývoj nebo duševní chorobu předpoklady, může být umístěn do 
soudních zařízení ochranné léčby; v tomto případě mají §§ 37c, 37d a 37e 
shodnou platnost. 

2. Pokud je odsouzenému k trestu odnětí svobody nařízena ještě ochranná léčba, 
bude pravidelně posuzováno, zda má být odsouzený nadále umístěn v soudním 
zařízení ochranné léčby. Způsob posuzování se řídí pravidly stanovenými blíže 
ve všeobecném správním nařízení. Tato pravidla se v každém případě budou 
týkat častosti posudků, léčebných procedur a způsobu provádění těchto posudků. 

3.  Umístění do ochranné léčby a její ukončení se řídí pravidly stanovenými 
všeobecným  správním nařízením, na náklady ministerstva spravedlnosti 
vydaným na základě odůvodněného, datovaného a podepsaného doporučení 
nejméně dvou znalců z disciplin zabývajících se chováním – z nichž jeden musí 
být psychiatr - , kteří dotyčnou osobu prohlédli. Toto doporučení vydávají znalci 
společně, nebo každý zvlášť. 

4. Proti rozhodnutí o umístění, o ukončení léčby nebo o neumístění v rozporu se 
znaleckým doporučením v souladu s ustanovením § 37b, odstavce 2, se může 
odsouzený do čtyř týdnů po doručení rozhodnutí odvolat k Radě pro užívání 
trestního práva a ochranu mládeže. Ustanovení hlavy šestnácté zákona o 
zásadách ochranné léčby mají shodnou platnost. 

5. Přemístění a odvolání odsouzeného proti němu probíhá podle pravidel platných 
pro přemístění odvolání pacientů pod ochrannou léčbou, jimž byla nařízena 
léčby podle § 37b nebo 38c. 

 
§13a-13c 

Pozbyl platnosti. 
 

§ 13d 
Pozbyl platnosti. 

 
§ 14 

Pozbyl platnosti. 
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§ 14a 
[Možnosti užití podmínečného odsouzení] 

 
1. V případě odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejvýše jednoho roku, 

k vazebnímu trestu – vyjma náhradní vazby – k úkolovému nebo peněžnímu 
trestu, může soudce stanovit, že nebude uložen výkon celého trestu nebo jeho 
části. 

2. V případě odsouzení k trestu odnětí svobody v délce trvání vyšší než jeden rok, 
nejvýše však tří let, může soudce stanovit, že nebude uložen výkon části trestu, 
až do výše jedné jeho třetiny. 

3. Soudce může dále stanovit, že nebude uložen výkon trestů vedlejších nebo jejich 
části. 

 
§ 14b 

[Zkušební doba] 
 

1. Soudce, který nařídí, že výkon trestu nebo jeho části nebude uložen, stanoví 
zkušební dobu. 

2. Zkušební doba trvá v případech uvedených v § 14c odstavce 1 bodu c) a d) 
nejvýše dva roky, v ostatních případech nejvýše tři roky. 

3. Zkušební doba je zahájena: 
a) je-li oznámení podle § 366a, odstavce 1 a 2 trestního řádu předáno nebo 

doručeno, patnáct dní po konečném výroku soudu, pakliže je včasným užitím 
právních prostředků rozsudek neodvolatelný; 

b) je-li oznámení třeba doručit podle § 366a, odstavce 3 trestního řádu, patnáct 
dní po doručení, pakliže je včasným užitím právních prostředků rozsudek 
neodvolatelný; 

4. Zkušební doba neběží pod dobu, kdy je odsouzený právem zbaven svobody. 
 

§ 14c 
[Podmínky] 

 
1. § 14a je užito pod všeobecnou podmínkou, že se odsouzený po dobu trvání 

zkušební doby nespáchá žádný trestný čin. 
2. Při užití § 14a mohou být dále stanoveny tyto zvláštní podmínky: 

a) úplná či částečná náhrada škody způsobené trestným činem ve lhůtě 
stanovené soudcem a kratší než zkušební doba; 

b) hospitalizace odsouzeného v léčebném zařízení po dobu určenou soudcem, 
nepřekračující však dobu zkušební; 

c) složení kauce, jejíž výši soudce stanoví, maximálně však ve výši rozdílu 
mezi nejvyšším možným peněžním trestem, který lze za spáchaný čin uložit, 
a peněžním trestem za spáchaný čin uloženým; 

d) složení peněžního obnosu, jehož výši stanoví soudce, do fondu odškodnění 
za násilné trestné činy nebo ve prospěch instituce, která hájí zájmy obětí 
trestné činnosti. Obnos nesmí překročit nejvyšší možný peněžní trest, který 
lze za spáchaný trestný čin uložit. 
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e) jiné zvláštní podmínky týkající se chování odsouzeného, jimiž se odsouzený 
musí řídit po zkušební dobu, nebo po její část stanovenou rozsudkem. 

3. Zvláštní podmínky nesmějí omezovat svobodu vyznání nebo přesvědčení 
odsouzeného, ani jeho svobody ústavní. 

4. Při uložení zvláštních podmínek podle odstavce 2, bodu c) a d)  mají § 23, 
odstavec 1 a 2, a § 24 shodnou platnost. 

 
§ 14d 

[Dozor nad dodržováním podmínek] 
 

1. Dozorem nad dodržováním podmínek je pověřeno státní zastupitelství. 
2. Soudce může všeobecným správním nařízením pověřit zvláštního úředníka nebo 

resocializační zařízení, aby odsouzenému poskytovali pomoc při dodržování 
uložených podmínek. 

 
§ 14e 

Pozbyl platnosti. 
 

§ 14f 
[Prodloužení zkušební doby / změna podmínek] 

 
1. Soudce, jenž uložil odsouzenému podmínečný trest, může na návrh státního 

zastupitelství, nebo na žádost odsouzeného zkušební dobu zkrátit, případně 
jednorázově prodloužit. Zkušební dobu lze prodloužit nejvýše o jeden rok. 

2. Stejně tak může příslušný soudce ve zkušební době nebo v době jejího 
pozastavení upravit uložené zvláštní podmínky nebo lhůty, na něž jsou tyto 
podmínky v rámci zkušební doby vázány, soudce může tyto podmínky zrušit 
nebo stanovit další zvláštní podmínky, či vydat pokyn ve smyslu § 14d, tento 
pokyn upravit nebo zrušit. 

 
§ 14g 

[Uložení výkonu trestu / pravomoc k tomuto rozhodnutí a lhůty] 
 

1. Pokud odsouzený nedodrží některou ze stanovených podmínek, může soudce, 
pakliže  to považuje za odůvodněné, na základě návrhu státního zastupitelství  
a za dodržení ustanovení § 14f: 
1) uložit výkon podmínečně odloženého trestu; 
2) za dodržení nebo po změně podmínek uložit výkon části podmínečně 

odloženého trestu. 
2. Soudce může také místo výkonu trestu odnětí svobody uložit odsouzenému 

úkolový trest podle § 9, odstavce 1, třetí věty bodu a). Shodnou platnost mají §§ 
22c až 22k včetně. 

3. Na návrh státního zastupitelství je oprávněn reagovat soudce, který trest uložil. 
Je-li však odsouzený stíhán za trestný čin, který spáchal krátce před vypršením 
zkušební doby, je k vyřízení návrhu státního zastupitelství oprávněn: 
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a) krajský soud, pokud je jako soud první instance oprávněn rozhodovat ve věci 
daného trestného činu; 

b) okresní soud, pokud je oprávněn rozhodovat ve věci daného trestného činu, 
za který byl vydán rozsudek, k němuž se vztahuje návrh státního 
zastupitelství. V tomto případě návrh podává státní zastupitelství pověřené 
stíháním trestného činu, a návrhu bude vyhověno jen v případě odsouzení za 
tento trestný čin. Pokud se jedná o návrh k uložení výkonu trestu odnětí 
svobody v délce více než jednoho roku, pak o ní nerozhoduje samosoudce, 
nýbrž soudní senát. 

4. Byla-li v souladu s § 14c, odstavcem 2, bodem c) složena kauce, může soudce 
rozhodnout o jejím úplném či částečném propadnutí státu. 

5. Návrh uvedený v odstavci jedna a dvě je datován ke dni podání na 
zapisovatelství soudu. Návrhu státního zastupitelství nebude vyhověno, pokud je 
podán déle než tři měsíce po uplynutí zkušební doby. 

 
§ 14h 

[Zahájení řízení] 
 

1. V případech popsaných v §§ 14f a 14g předkládá věc k projednání soudu státní 
zastupitelství podáním odůvodněného návrhu. Jestliže se odsouzený obrátil na 
soudce se žádostí o uplatnění § 14f, musí k ní státní zastupitelství v co nejkratším 
termínu po jejím obdržení podat vyjádření. 

2. Bezprostředně po podání návrhu nebo vyjádření stanoví soudce den, kdy bude 
věc projednána, pakliže po zběžném seznámení s předloženými materiály 
neusoudí, že věc projednávat nebude. V případě popsaném v §u 14g, odstavci 3, 
druhé větě, bude návrh vyřizován současně s řízením ve věci trestného činu, za 
který je odsouzený stíhán. 

3. Státní zastupitelství vyzve odsouzeného a osobu či organizaci pověřenou 
poskytováním pomoci a podpory odsouzenému k účasti na přelíčení a 
odsouzenému doručí návrh nebo vyjádření státního zastupitelství. 

4. Jak státní zastupitelství, tak odsouzený jsou oprávněni vyzvat svědky a znalce, 
nebo požadovat, aby tito byly k účasti na přelíčení písemně vyzváni. Shodnou 
platnost mají §§ 260 a 263 trestního řádu. 

5. Odsouzený a osoba či organizace pověřená poskytováním pomoci a podpory 
odsouzenému se mohou před zahájením přelíčení obeznámit s obsahem spisu. 
Totéž platí také pro právního zástupce odsouzeného nebo pro osobu k tomu 
odsouzeným zmocněnou v případě, že je věc projednávána okresním soudem. 
Ustanovení § 34 trestního řádu má shodnou platnost. 

 
§ 14i 

[Soudní přelíčení] 
 
1. Přelíčení se koná ve veřejném zasedání. 
2. Přelíčení se účastní státní zastupitelství a je ve věci vyslechnuto. 
3. Odsouzený a osoba či organizace pověřená poskytováním pomoci a podpory 

odsouzenému se mohou přelíčení účastnit a budou v jeho rámci vyslechnuti. 
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Odsouzený může být zastupován obhájcem, či – v případě, že věc je v pravomoci 
okresního soudce – osobou k tomu zmocněnou. 

4. V případě, že se přelíčení nekoná zároveň s řízením ve věci trestného činu, za 
který je odsouzený stíhán, lze užít § 260, odstavce 1, § 268, odstavce 2, § 269 až 
277, § 278, odstavce 2, § 281, § 284, odstavce 1, § 286, § 287 odstavce 2 a 3, § 
288, § 289 odstavce 1, 2 a 3, § 290 až 297, 299, 300, 301, 309, 310, 311, 315, 
316, 318, 319, 320 odstavce 1 a 2, § 321, 322, 324, 326 až 329, 331, 345 
odstavce 1 a 3, a § 346 trestního řádu. 

5. Paragrafy uvedené v odstavci 4 nebudou užity, pokud se vztahují na svědka, 
jehož totožnost není známa vůbec nebo jen částečně. 

6. Během přelíčení může státní zastupitelství podaný návrh nebo vyjádření upravit, 
jakož i odsouzený je oprávněn ke změně své žádosti. 

 
§ 14j 

[Usnesení soudu / právní prostředek] 
 

1. Usnesení soudu o návrzích státního zastupitelství nebo žádostech odsouzeného 
jsou podloženy důvody a jsou vysloveny ve veřejném zasedání. Pokud netvoří 
součást výroků soudu ve věci jiných trestných činů, nepodléhají žádným právním 
prostředkům. 

2. Obsah usnesení podle prvního odstavce tohoto paragrafu je prostřednictvím 
státního zastupitelství neprodleně písemně sdělen odsouzenému a osobě či 
organizaci pověřené poskytováním pomoci a podpory odsouzenému, jakož  
i osobě, která je tímto usnesením zproštěna svého úkolu. Pakliže usnesení 
obsahuje změnu zvláštních podmínek, nebo ukládá další zvláštní podmínky, 
bude odsouzenému doručeno osobně. 

 
§ 14k 

[Vrácení kauce] 
 

1. Byla-li v souladu s § 14c, odstavcem 2, bodu c) složena kauce, bude 
odsouzenému vrácena, pokud z rozhodnutí soudu podle § 14g, odstavce  
3 nepropadne státu. Kauce bude vrácena, jakmile je potvrzeno, že takové 
rozhodnutí již nemůže být vydáno. Soudce je také oprávněn na návrh státního 
zastupitelství nebo na žádost odsouzeného nařídit celkové nebo částečné vrácení 
před tímto termínem. 

2. V případě podání návrhu či žádosti podle odstavce jedna mají §§ 14h až  
14j obdobou platnost. 

3. Nárok na vrácení kauce je nepřenosný. 
 
 

§ 14l 
Pozbyl platnosti 
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§ 15 
[Propuštění z výkonu trestu před vypršením] 

 
1. Odsouzený k trestu odnětí svobody, jehož část, která musí být nepodmínečně 

vykonána, není delší jednoho roku, může být propuštěn z výkonu trestu, pokud 
odnětí svobody trvalo nejméně šest měsíců a představuje nejméně jednu třetinu 
trestu. 

2. Odsouzený k trestu odnětí svobody, jehož část, která musí být nepodmínečně 
vykonána, je delší jednoho roku, může být propuštěn z výkonu trestu, vykoná-li 
dvě třetiny trestu. 

3. Do doby výkonu trestu podle předchozích odstavců se počítá také doba, kterou 
odsouzený strávil v zajišťovací vazbě, předběžné vazbě nebo v detenci 
v zahraničí na základě žádosti nizozemských orgánů o vydání odsouzeného, 
pakliže mu tato doba nebyla již za použití § 68, odstavce 1, poslední věty 
trestního řádu již odečtena od jiného trestu, který odsouzený vykonával. 

4. Odstavec 1 platí shodně, pokud bude na základě § 14g, odstavce 1 uložen výkon 
celého trestu odnětí svobody nebo jeho část. 

5. Pokud odsouzený vykonává více než jeden trest odnětí svobody, bude jejich 
výkon na sebe pokud možno navazovat. V takovém případě jsou nepodmínečně 
uložené části trestů odnětí svobody, s výjimkou náhradní vazby, považovány 
společně za jeden trest odnětí svobody, na který se vztahuje tento § a § 15a.  

6. Zde jsou platné § 570 a 570a trestního řádu. 
 

§ 15a 
[Odložení / zamítnutí propuštění z výkonu trestu před vypršením] 

 
1. Propuštění z výkonu trestu před vypršením může být odloženo či zamítnuto 

v případě, že: 
a) odsouzený byl na základě nedostatečně vyvinutých duševních schopností 

nebo na základě duševní poruchy umístěn do ochranné léčby a v jeho léčbě 
je třeba pokračovat; 

b) odsouzený je s konečnou platností odsouzen za přečin, za nějž může být 
podle § 67, odstavce 1 trestního řádu vzat do předběžné vazby, a který 
spáchal po zahájení výkonu trestu; 

c) odsouzený po zahájení výkonu trestu zjevně spáchal jiný závažný trestný čin; 
d) se odsouzený po zahájení výkonu trestu tomuto výkonu vyhne nebo se o to 

pokusí. 
2. Jestliže státní zastupitelství pověřené uložením výkonu trestu usoudí, že je 

z důvodů uvedených v prvním odstavci třeba odložit či zamítnout propuštění 
odsouzeného, obrátí ne neprodleně na komoru Vrchního soudu v Arnhemu3 
s příslušným písemným návrhem. Návrh musí obsahovat důvod, z jakého byl 
vydán. Kopie návrhu bude zaslána odsouzenému. 

                                                 
3 tato komora je pověřena rozhodováním v žádostech o propuštění z výkonu trestu 
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3. V případech popsaných v odstavci 5 § 15 přísluší tato pravomoc státnímu 
zastupitelství soudu, jež vydal poslední rozsudek, proti němuž není odvolání, 
nebo státnímu zastupitelství soudu, který uložil delší trest odnětí svobody. 

4. Návrh uvedený v odstavci dva musí být podán nejpozději třicet dní před 
termínem, kdy má dojít k  propuštění z výkonu trestu v souladu s předchozím 
paragrafem, zapisovatelství Vrchního soudu. Návrh státního zastupitelství 
podaný po tomto termínu bude projednáván pouze v případě, že státní 
zastupitelství prokáže, že okolnost uvedená v odstavci 1 nastala až po něm. 

5. Propuštění z výkonu trestu může být také odloženo nebo zamítnuto, jestliže činy 
nebo okolnosti uvedené v odstavci 1, písmenu b), c) a d) nastaly během doby, 
která byla v důsledku § 27, odstavce 1 z trestu odnětí svobody odečtena. 

 
§ 15b 

[Řízení před Komorou pro spory o propuštění z výkonu trestu] 
 

1. V návrhu zašle státní zastupitelství Vrchnímu soudu materiály vztahující se 
k dané věci. Předseda Vrchního soudu neprodleně stanoví den přelíčení, pokud 
usoudí, že návrh státního zastupitelství může být přijat. V opačném případě 
zapisovatel Vrchního soudu předá návrh a příslušné listiny vrchnímu státnímu 
zástupci u Vrchního soudu.  

2. Během rozhodování Vrchního soudu o návrhu nesmí být odsouzený propuštěn 
z výkonu trestu. 

3. Pakliže odsouzený nemá obhájce, vydá předseda soudu na žádost odsouzeného 
pokyn kanceláři pro zajišťování právní pomoci k přidělení obhájce. Odsouzený  
i jeho obhájce se mohou před zahájením přelíčení seznámit s obsahem spisu. 
Ustanovení paragrafu 34 trestního řádu má shodnou platnost. 

4. Jak vrchní státní zástupce, tak odsouzený jsou oprávněni vyzvat svědky a znalce, 
nebo je písemně nechat předvolat k účasti na přelíčení. § 260 a 263 trestního 
řádu mají shodnou platnost. Vrchní soud může ze svého úřadu vyslechnout  
i další osoby. 

5. Přelíčení se koná ve veřejném zasedání. Odsouzenému je umožněno účastnit se 
projednání věci, jakož i poradit se s obhájcem. Vrchní státní zástupce je přelíčení 
přítomen a je ve věci vyslechnut. 

6. § 268, odstavec 2, § 269, 270, 271, odstavec 1, § 272, 273, odstavec 1 a 2, § 277, 
281, 284, odstavec 1, § 287, odstavec 2 a 3, § 288, odstavec 1, 2 a 4, § 289, 
odstavec 1, 2 a 3, §§ 290 až 297 včetně, 315, 319, 320, odstavec 1 a 2, § 321, 
322, 324, 326 až 331 včetně, § 345, odstavec 1 a 3, a § 346 trestního řádu mají 
shodnou platnost. 

7. Paragrafy uvedené v odstavci 6 se nevztahují na svědka, jehož totožnost není 
známa, nebo jen částečně. 
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§ 15c 
[Příkaz k odložení propuštění z výkonu trestu před vypršením] 

 
1. Jestliže Vrchní soud vyhoví návrhu státního zastupitelství, vydá státní 

zastupitelství příkaz k odkladu propuštění z výkonu trestu k termínu uvedenému 
v návrhu. Státní zastupitelství je oprávněno navrhnout, aby se odložené 
propuštění z výkonu trestu znovu odložilo, či vůbec neuskutečnilo, pakliže opět 
nastanou okolnosti uvedené v prvním odstavci paragrafu 15a. 

2. Jestliže Vrchní soud návrh částečně či úplně zamítne, určí termín, kdy bude 
odsouzený propuštěn z výkonu trestu před vypršením. 

3. Rozhodnutí Vrchního soudu o návrhu k státního zastupitelství je podloženo 
důvody a vydáno ve veřejném zasedání. Cestou vrchního státního zástupce je 
neprodleně informováno státní zastupitelství, které návrh podalo, jakož i dotyčný 
odsouzený. 

4. Proti rozhodnutí Vrchního soudu není opravný prostředek. 
 

§ 15d 
[Odškodné za překročení doby odnětí svobody] 

 
V případech, kdy Vrchní soud návrh státního zastupitelství částečně či 

úplně zamítne, může být odsouzenému na jeho žádost vyplaceno odškodné na státní 
náklady za škodu utrpěnou v důsledku překročení doby odnětí svobody, k němuž 
došlo z důvodů uvedených v § 15b, odstavci 2. § 89, odstavec 1, druhá věta, 
odstavec 3, 4 a 5, § 90 a 93 trestního řádu mají shodnou platnost. 
 

§§ 15e – 15h 
Pozbyly platnost. 

 
§ 16 

[Pomoc odsouzeným] 
 

Předpisy, které blíže specifikují poskytování pomoci a podpory 
odsouzeným jsou stanoveny všeobecným správním nařízením. 
 
 

§ 17 
Pozbyl platnost. 

 
 

§ 17a 
Pozbyl platnost. 
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§ 18 
[Trest vazební] 

 
1. Doba trvání vazebního trestu je nejméně jeden den, nejvýše jeden rok. 
2. V případech zvýšení trestu za souběžné trestné činnosti, opakované přečiny nebo 

v případech popsaných v § 44, kdy dochází k překročení délky jednoho roku, 
může vazební trest trvat nejvýše jeden rok a čtyři měsíce. 

3. Vazební trest nesmí v žádném případě překročit jeden rok a čtyři měsíce. 
 

§ 19 
[Režim vazby] 

 
Pro vazební trest a náhradní vazební trest platí shodně § 13. 

 
§ 20 

Pozbyl platnost. 
 

§ 21 
[Trvání trestu odnětí svobody a trestu vazebního] 

 
Délka trvání trestu odnětí svody a trestu vazebního je ve výrocích soudu ve 

dnech, týdnech, měsících a rocích, ne v jejich částech. 
 

§ 22 
Pozbyl platnost. 

 
§ 22a 

[Uložení výkonu trestu mimo území nizozemského státu] 
 

Ministr spravedlnosti je oprávněn za mimořádných okolností v zájmu 
bezpečnosti státu určit, že tresty odnětí svobody budou vykonávány v Evropě mimo 
území nizozemského státu.4 
 

§ 22b 
Pozbyl platnost. 

 
§ 22c 

[Obsah úkolového trestu] 
 
1. V rozsudku je uvedeno, zda úkolový trest sestává z trestu veřejně prospěšných 

prací, z trestu vzdělávacího nebo kombinace obou, jakož i počet hodin trvání 
trestu. Rozsudek může uvést charakter veřejně prospěšných prací nebo 
vzdělávacího projektu. 

                                                 
4 text komentáře: ustanovení tohoto paragrafu je třeba vidět ve světle případné okupace 

Nizozemského království. 
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2. Úkolový trest trvá nejvýše čtyři sta osmdesát hodin, z nichž nesmí veřejně 
prospěšné práce překročit dvě stě čtyřicet hodin. 

3. Lhůta, do níž má být úkolový trest splněn, činí jeden rok poté, co rozsudek 
nabude neodvolatelně platnosti. Státní zastupitelství může tuto lhůtu z úřední 
moci nebo na žádost odsouzeného jednorázově prodloužit o jeden rok. O tomto 
rozhodnutí odsouzeného neprodleně informuje. 

4. Lhůta, do níž má být úkolový trest splněn, se prodlužuje o dobu, kterou 
odsouzený stráví v trestu odnětí svobody, jakož i o dobu, kdy se výkonu 
takového trestu vyhýbal. 

 
§ 22d 

[Náhradní vazba] 
 

1. V rozsudku, který ukládá úkolový trest, nařizuje soudce pro případ, že 
odsouzený nebude úkolový trest řádně vykonávat, užití náhradní vazby. 

2. Délka trvání náhradní vazby se stanoví v celých dnech, týdnech nebo měsících. 
3. Náhradní vazba trvá nejméně jeden den a nejvýše osm měsíců. Za každé dvě 

hodiny nevykonaného úkolového trestu lze uložit maximálně jeden den náhradní 
vazby. 

4. Byl-li úkolový trest částečně vykonán, zkracuje se tomu úměrně délka náhradní 
vazby. Pokud bude v důsledku tohoto zkrácení délka náhradní vazby obsahovat 
jen část dne, bude její délka zaokrouhlena nahoru na celé dny.  

 
§ 22e 

[Dozor nad výkonem úkolového trestu] 
 

O způsobu, jakým je úkolový trest vykonáván, získává státní zastupitelství 
informace po stanovení pravidel všeobecným správním nařízením od orgánů a osob 
činných v oblasti pomoci odsouzeným při zapojení do společnosti. § 147 trestního 
řádu má shodnou platnost. 

 
§ 22f 

[Změna charakteru úkolového trestu státním zastupitelstvím / odvolání] 
 
1. Státní zastupitelství může změnit charakter uložených veřejně prospěšných prací 

nebo vzdělávacího projektu, uvedených v § 22c, odstavci 1, druhé větě, jestliže 
usoudí, že odsouzený nemůže či nemohl úkolový trest vykonávat tak, jak mu 
bylo uloženo. Při změně úkolového trestu se státní zastupitelství drží pokud 
možno trestu uloženého. Státní zastupitelství o tom informuje odsouzeného. 

2. Státní zastupitelství doručí oznámení o změně v co nejkratší lhůtě odsouzenému. 
Oznámení obsahuje počet hodin, které odsouzený z úkolového trestu již vykonal, 
jakož i trest, který mu byl uložen pro zbytek hodin. 

3. Proti oznámení státního zastupitelství podle odstavce 2 se může odsouzený do 
čtrnácti dnů od jeho doručení odvolat stížností k soudci, který mu úkolový trest 
uložil. Soudce může rozhodnutí státního zastupitelství změnit. Odstavec 1 má 
shodnou platnost. 
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§ 22g 
[Příkaz k náhradní vazbě] 

 
1. Pokud odsouzený k úkolovému trestu nezahájí jeho výkon, nebo pokud státní 

zastupitelství usoudí, že odsouzený nevykonává či nevykonával uložený trest 
řádně, může státní zastupitelství přikázat výkon náhradní vazby. Státní 
zastupitelství s tím odsouzeného obeznámí. 

2. Příkaz státního zastupitelství musí být odsouzenému doručen v co nejkratší lhůtě. 
Příkaz obsahuje počet hodin, které odsouzený z úkolového trestu již vykonal, 
jakož i počet dní náhradní vazby. 

3. Proti příkazu státního zastupitelství podle odstavce 2 se může odsouzený do 
čtrnácti dnů od jeho doručení odvolat stížností k soudci, který mu úkolový trest 
uložil. Soudce může rozhodnutí státního zastupitelství změnit. 

4. Na výkon náhradní vazby se nevztahuje § 15. 
 

§ 22h 
[Vyřizování stížnosti] 

 
Na vyřizování písemných stížností podle § 22f, odstavce 3, 22g, odstavce 

3, se vztahují §§ 14h, vyjma první věty odstavce 1, 14i a 14j tohoto zákoníku, a § 
449, odstavec 3 trestního řádu. 

 
§ 22i 

[Lhůty pro změnu úkolového trestu a příkaz k náhradní vazbě] 
 

Státní zastupitelství může rozhodnout, jak je uvedeno v § 22f, odstavci 1, 
nebo § 22g, odstavci 1, pouze během lhůty, v níž má být úkolový trest vykonán 
podle § 22c odstavce 3, nebo nejvýše tři měsíce po uplynutí této lhůty. 
 

§ 22j 
[Oznámení o ukončení úkolového trestu] 

 
Jestliže byl úkolový trest řádně vykonán, sdělí to státní zastupitelství v co 

nejkratší lhůtě odsouzenému. 
 

§ 22k 
 

Všeobecným správním nařízením se stanoví bližší pravidla ohledně obsahu 
úkolového trestu, uložení výkonu úkolového trestu a práv a povinností odsouzených 
k úkolovým trestům. 
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[Kategorie peněžních trestů] 
 
1. Odsouzený k peněžnímu trestu je povinen zaplatit státu částku stanovenou 

soudním výrokem ve lhůtě, kterou určí státní zastupitelství pověřené uložením 
výkonu rozsudku. 

2. Výše peněžního trestu je nejméně dvě euro. 
3. Nejvyšší částka peněžního trestu, kterou lze uložit za trestný čin, odpovídá 

kategorii stanovené pro daný čin. 
4. Kategorií peněžních trestů je šest: 

první kategorie: dvě stě dvacet pět euro; 
druhá kategorie: dva tisíce dvě stě padesát euro; 
třetí kategorie: čtyři tisíce pět set euro; 
čtvrtá kategorie: jedenáct tisíc dvě stě padesát euro; 
pátá kategorie: čtyřicet pět tisíc euro; 
šestá kategorie: čtyři sta padesát tisíc euro. 

5. Za přestupek, respektive za přečin, za nějž není stanoven peněžní trest, může 
soud uložit peněžní trest maximálně první, respektive třetí kategorie. 

6. Za přestupek, respektive za přečin, za nějž je stanoven peněžní trest, jehož 
kategorie ovšem není určena, může soud uložit peněžní trest maximálně první, 
respektive třetí kategorie, pakliže je tato částka vyšší než částka peněžního trestu 
uloženého za dotyčný trestný čin. 

7. Jedná-li se o odsouzení právnické osoby, u něhož daná kategorie peněžního 
trestu neumožňuje odpovídající potrestání, je uložen peněžní trest maximálně ve 
výši nejbližší následující kategorie. 

8. Předchozí odstavec platí shodně při odsouzení společnosti bez právní 
subjektivity, sdružení nebo fondu majetku. 

 
§ 24 

[Únosnost] 
 

Při ukládání peněžních trestů dbá soudce na únosnost trestu pro 
podezřelého v míře, kterou pokládá za potřebnou vzhledem k odpovídajícímu 
potrestání podezřelého, aniž je neúměrně zasažen na příjmech či majetku. 
 

§ 24a 
[Splátky] 

 
1. Jestliže je rozsudkem uložen  jeden či více peněžních trestů ve výši nejméně 

225,- є, je soudce oprávněn stanovit ve svém výroku, že odsouzený smí tuto 
částku splácet po částech. Každá ze splátek přitom musí činit nejméně 45,-є. 

2. Pakliže dojde k použití odstavce jedna, stanoví soudce ve výroku též lhůty 
splatnosti jednotlivých částí peněžního trestu. 

3. Lhůty jsou stanoveny nejméně na jeden měsíc, nejvýše na tři měsíce. Společně 
nesmí splácení peněžního trestu překročit dobu dvou let. 
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§ 24b 
[Upomínky / zvýšení] 

 
1. Pokud není peněžní trest uložený neodvolatelným rozsudkem úplně splacen do 

stanovené lhůty, vyzve státní zastupitelství písemnou upomínkou odsouzeného 
k jeho splacení. Částka peněžního trestu se pak zvyšuje o 10,-є. Státní 
zastupitelství upozorní odsouzeného na ustanovení odstavce 2. 

2. Pokud nebude částka zvýšená v souladu s ustanovením odstavce 1 po uplynutí 
lhůty stanovené v upomínce splacena, bude nezaplacená částka nebo nezaplacená 
část uložené částky navýšena o jednu pětinu, minimálně však o 20,-є. 

3. Peněžní trest, který smí být z rozhodnutí soudu na základě § 24a splácen po 
částech, nebo jehož splátkové hrazení povolilo státní zastupitelství, je okamžitě 
vymahatelný v plné výši, jakmile došlo k jeho zvýšení podle odstavce 1. 

4. V případech, kdy státní zastupitelství povolilo odklad splatnosti odsouzenému, 
který již prodléval se splácením, či povolilo splácení peněžního trestu po částech, 
nebudou užita ustanovení předchozích odstavců, dokud bude odsouzený plnit své 
závazky podle přijaté bližší úpravy splácení trestu. 

5. Splátky odsouzeného musí v první řadě pokrýt uložená zvýšení v důsledku užití 
odstavců jedna a dvě. 

 
§ 24c 

[Náhradní vazba] 
 

1. Výrokem, jímž soudce ukládá peněžní trest, nařídí soudce pro případ, že nedojde 
k jeho úplnému splacení, jak bylo uloženo, ani k jeho pokrytí propadnutím 
majetku, použití náhradní vazby. Jestliže se jedná o právnickou osobu, náhradní 
vazbu soudce nenařídí. Shodně platí § 51, poslední odstavec. 

2. Délka náhradní vazby je stanovena v celých dnech, týdnech nebo měsících. 
3. Délka náhradní vazby trvá nejméně jeden den, nejvýše jeden rok. Za každých 

nesplacených 25,-є peněžního trestu může být uložen nejvýše jeden den náhradní 
vazby. 

4. Pokud je splacena část dlužné částky, zkracuje se jí úměrně délka náhradní 
vazby. Jestliže by měla náhradní vazba v důsledku tohoto zkrácení trvat část dne, 
je její délka zaokrouhlena nahoru na celé dny. 

5. Ustanovení předchozího odstavce platí též v případech, kdy ke splacení dojde 
v průběhu výkonu trestu náhradní vazby. 

 
§ 24d 

[Náhradní vazba při propadnutí nezákonně nabytého majetku] 
 
1. Výrokem, jímž se fyzické osobě ukládá uhrazení peněžní částky státu ve smyslu 

propadnutí nezákonně nabytého majetku, nařídí soudce pro případ, že nedojde 
k jejímu úplnému splacení, použití náhradní vazby s tím, že náhradní vazba 
uložená na základě tohoto paragrafu nesmí překročit délku šesti let. 

2. Délka náhradní vazby se nezkracuje úměrně ke splacením části dlužné částky.  
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§ 24e 
[Propuštění z výkonu trestu před vypršením není u náhradní vazby přípustné] 

 
Na výkon trestu náhradní vazby se nevztahuje ustanovení § 15. 

 
§ 25 

Pozbyl platnost. 
 

§26 
[Zahájení trestu odnětí svobody] 

 
Trest odnětí svobody a vazební trest je zahájen: 

1. u odsouzených, kteří se nacházejí v předběžné vazbě pro trestný čin, za nějž jsou 
odsouzeni, dnem, kdy rozsudek nabude právní moci; 

2.  u ostatních odsouzených dnem, kdy je uložen nástup do výkonu trestu. 
 

§27 
[Odečtení délky trvání předběžného zadržení] 

 
1. Při uložení trestu odnětí svobody, vazebního trestu či úkolového trestu stanoví 

soudce, že celková doba, kterou odsouzený strávil před nástupem do výkonu 
trestu v zajišťovací nebo předběžné vazbě, v psychiatrické léčebně či v ústavu 
klinického pozorování, kam byl umístěn na základě nařízení o pozorování, či 
kterou odsouzený strávil v detenčním zařízení v zahraničí na základě nizozemské 
žádosti o vydání odsouzeného, bude odečtena od délky uloženého trestu. Pokud 
soudce tento příkaz vydá u trestu úkolového, uvede ve svém výroku, na základě 
jakého měřítka bude odečet proveden. Výše uvedená ustanovení nejsou použita 
v případě, že tato doba byla již odečtena na základě poslední věty § 68, odstavce 
1 trestního řádu od jiného trestu odnětí svobody, který odsouzený vykonával. 

2. Při výpočtu odečítané doby platí první den zajišťovací vazby jako celý den a den 
jejího ukončení se nezapočítává. 

3. Soudce může obdobný příkaz vydat při ukládání peněžního trestu. Pokud takový 
příkaz vydá, uvede ve svém výroku, na základě jakého měřítka bude odečet 
proveden. 

4. Předchozí odstavce tohoto paragrafu se vztahují také na případy, kdy je 
odsouzený stíhán pro dva či více trestných činů zároveň a je vydán rozsudek o 
jiném trestném činu, než za jaký byl vzat do zajišťovací či předběžné vazby. 
 

§ 27a 
[Odečtení délky zadržení v zahraničním detenčním zařízení] 

 
Doba, kterou odsouzený k trestu odnětí svobody či k vazebnímu trestu, 

strávil na základě nizozemské žádosti o vydání odsouzeného v zahraničním 
detenčním zařízení, bude od délky výkonu trestu odečtena. 
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§ 28 
[Zákaz činnosti] 

 
1. Pachatel může být ze zákona soudním usnesením potrestán zákazem činnosti a 

zbaven práva: 
1) ve výkonu úřadů či určitého úřadu; 
2) ve službě v ozbrojených složkách; 
3) volit členy zastupitelských orgánů a právo být zvolen členem zastupitelského 

orgánu; 
4) být obhájcem či soudním kurátorem; 
5) vykonávat určitých povolání. 

2. Zákaz činnosti příslušníků soudní moci, kteří jsou jmenováni do výkonu funkce 
na dobu určitou či doživotně, či jiných doživotně jmenovaných úředníků, se 
vztahuje výhradně na úřad, v němž jsou jmenováni, a je provedeno výhradně 
v případech a způsobem zákonem stanoveným. 

3. Zákaz činnosti podle odstavce 1, bodu 3) lze uplatnit pouze v případě odsouzení 
k trestu odnětí svobody v délce trvání nejméně jednoho roku. 

 
§ 29 

[Zákaz činnosti v úředních přečinech a při porušení úřední povinnosti] 
 

Zákaz činnosti ve výkonu úřadů či určitého úřadu a práva sloužit 
v ozbrojených složkách, může být uložen mimo případů popsaných v Druhé knize i 
v rozsudcích za úřední přečiny a přečiny, při nichž pachatel porušil zvláštní úřední 
povinnosti nebo zneužil úřední pravomoci, postavení nebo prostředků jemu z tohoto 
úřadu plynoucích. 
 

§ 30 
Pozbyl platnosti. 

 
§ 31 

[Délka zákazu činnosti] 
 

1. Rozsudkem, jímž soudce ukládá zákaz činnosti, se stanoví délka zákazu činnosti 
následovně: 
a)  u doživotních trestů doživotně; 
b) u trestů odnětí svobody a vazebních trestů po dobu trvání hlavního trestu a               

nejméně dva roky, nejvýše však pět let po jeho uplynutí; 
c) u peněžních trestů na dobu nejméně dvou a nejvýše pěti let; 
d) v ostatních případech na dobu nejméně dvou a nejvýše pěti let. 

2. Zákaz činnosti, jak je uveden v § 28, odstavci 1, bodě 3), je zahájen dnem, kdy 
rozsudek nabude definitivně právní moci. Zbavení ostatních práv uvedených v § 
28 je zahájeno dnem, kdy je soudem uloženo. 

 
§ 32 

Pozbyl platnost. 
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§ 33 
[Propadnutí věci] 

 
1. Propadnutí věci může být uloženo při odsouzení za jakýkoli trestný čin. 
2. § 24 zde platí shodně. 
  

§ 33a 
[Předměty propadnutí] 

 
1. Propadnout mohou: 

a) předměty, které patří pachateli, nebo které má zcela nebo částečně ve svém 
užívání a které zcela či z větší části nabyl trestnou činností; 

b) předměty vztahující se ke spáchanému trestnému činu; 
c) předměty, jimiž byl trestný čin spáchán nebo připravován; 
d) předměty, které bránily vyšetřování trestného činu; 
e) předměty, které byly vyrobeny nebo určeny ke spáchání trestného činu; 
f) věcná břemena a osobní práva k předmětům uvedeným v bodech a až e. 

2. Předměty uvedené v prvním odstavci, v bodech a až e, které nepatří 
odsouzenému, mohou propadnout  jedině v případě, že: 
a) jejich majitel byl obeznámen s tím, že byly nabyty trestnou činností, užívaný 

pro trestnou činnost nebo určeny pro trestnou činnost, anebo v případě, že 
mohl takovýto způsob nabytí, užití či určení předpokládat;  

b) není možné zjistit, komu patří. 
3. Práva uvedená v odstavci 1, v písmenu f, která nepřísluší odsouzenému, mohou 

propadnout pouze v případě, že osoba, jíž přísluší, byla obeznámena s tím, že 
předměty, k nimž se tato práva vztahují, byly nabyty trestnou činností či s ní 
byly užitím či určením spojeny, anebo v případě, že mohla takovýto způsob 
nabytí, užití či určení předpokládat. 

4. Předměty se rozumí veškerý věcný majetek a veškerá vlastnická práva. 
  

§ 33b 
[Obal] 

 
Neurčí-li soudce jinak, rozumí se zabaveným předmětem rovněž obal, 

v němž se tento předmět nachází. 
 

§ 33c 
[Kompenzace] 

 
1. V rozhodnutí o propadnutí předmětů může soudce v případech, kdy hodnota 

zabavených předmětů překročí výši částky stanovené rozsudkem, nařídit 
kompenzaci rozdílu. 

2. Soudce přizná kompenzaci rozdílu podle odstavce jedna v případech, kdy by byl 
podezřelý či jiná osoba, které zabavené předměty náleží, neúměrně poškozena. 

3. Soudce určí, komu bude kompenzovaná částka vyplacena; čímž jsou urovnána 
práva všech osob na tuto částku. 
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§ 34 
[Vydání nezabavených předmětů] 

 
1. Nezabavené předměty budou v rozhodnutí o propadnutí odhadnuty na určitou 

peněžní hodnotu. 
2. Nezabavené předměty budou v takovém případě vydány zpět nebo bude 

vyplacena jejich peněžní protihodnota. 
3. § 24b, 24c a 25 zde platí shodně. 
 

§ 35 
[Náklady / prospěch] 

 
1. Neurčí-li jiný zákon jinak, jdou náklady spojené s výkonem trestu odnětí 

svobody nebo vazebního trestu na vrub státu. 
2. Zisk z peněžních trestů a ze zabaveného majetku jde ve prospěch státu. 

 
§ 36 

[Zveřejnění soudního rozhodnutí] 
 
1. V případech, kdy soudce nařídí podle zákona zveřejnění svého rozhodnutí, určí 

taktéž způsob, jakým bude toto nařízení provedeno. 
2. Náklady na zveřejnění budou v rozhodnutí soudu odhadnuty na určitou částku. 
3. § 24b, 24c a 25 zde platí shodně. 

 
 

HLAVA DRUHÁ A 
Opatření 

 
PRVNÍ ODDÍL 

Stažení z oběhu, propadnutí nezákonně nabytého 
prospěchu a náhrada škody 

 
§ 36a 

[Náklady / prospěch] 
 

Veškeré náklady na výkon opatření uvedených v tomto oddílu – 
s výjimkou nákladů na odškodnění včetně nákladů za vymáhání pohledávky – jdou 
na vrub státu, veškeré zisky vyplývající z výkonu opatření jdou ve prospěch státu, 
s výjimkou zisků vyplývajících s výkonu opatření podle § 36f. 
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§ 36b 
[Stažení z oběhu] 

 
1. Zabavené předměty mohou být staženy z oběhu: 

1) rozhodnutím soudu, jímž se pachatel odsuzuje za trestný čin; 
2) rozhodnutím soudu, jímž je v souladu s § 9a stanoveno, že nebude uložen 

žádný trest; 
3) rozhodnutím soudu v němž se i přes osvobození pachatele nebo zastavení 

trestního stíhání konstatuje, že byl spáchán trestný čin; 
4) samostatným soudním usnesením na návrh státního zastupitelství. 

2. §§ 33b a 33c, odstavec 2 a 3, jakož i § 446 trestního řádu, zde platí shodně. 
3. Toto opatření můře být uloženo společně s jinými tresty a opatřeními. 

 
§ 36c 

[Předměty ke stažení] 
 

Z oběhu lze stáhnou všechny předměty: 
1. které byly zcela nebo z větší části nabyty trestnou činností; 
2. v jejichž souvislosti byla spáchán trestný čin; 
3. které sloužily k přípravě trestného činu; 
4. které bránily vyšetřování trestného činu; 
5. které byly vyrobeny nebo určeny ke spáchání trestného činu; a pokud jsou to 

předměty takového charakteru, že jejich nekontrolované vlastnictví je v rozporu 
se zákonem či veřejným zájmem. 

 
§ 36d 

[Další předměty ke stažení] 
 

Z oběhu lze stáhnout taktéž předměty, které patří pachateli nebo 
podezřelému a jsou takové povahy, že jejich nekontrolované vlastnictví je v rozporu 
se zákonem nebo veřejným zájmem, a které byly nalezeny v průběhu šetření 
k pachateli nebo podezřelému, ovšem jen za předpokladu, že by tyto předměty 
mohly sloužit spáchání nebo přípravě trestného činu či k bránění ve vyšetřování. 
 

§ 36e 
[Zaplacení nezákonně nabytého prospěchu] 

 
1. Na návrh státního zastupitelství lze samostatným soudním usnesením 

odsouzenému pro trestný čin uložit zaplacení peněžní částky státu ve smyslu 
propadnutí nezákonně nabytého prospěchu. 

2. Tato povinnost může být uložena osobě v odstavci 1 uvedené, která nabyla 
prospěchu trestným činem podle odstavce 1 či obdobným trestným činem, za 
který může být potrestána peněžním trestem páté kategorie, pokud lze dostatečně 
prokázat, že tento čin spáchala.  

3. Na návrh státního zastupitelství lze samostatným soudním usnesením 
odsouzenému za trestný čin, za který může být potrestán peněžním trestem páté 
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kategorie, a podezřelému z trestného činu, k němuž bylo zahájeno finanční 
trestní stíhání, uložit povinnost uhrazení peněžní částky státu ve smyslu 
propadnutí nezákonně nabytého prospěchu, pokud z šetření vyplývá, že 
odsouzený nabyl nezákonně prospěch i další trestnou činností. 

4. Soudce stanoví částku, na niž je odhadnut nezákonně nabytý prospěch5. Hodnota 
předmětů, které soudce řadí k nezákonně nabytému prospěchu, může být 
odhadnuta podle jejich tržní hodnoty v okamžiku usnesení nebo podle příjmu, 
který by vznikl jejich veřejným prodejem. Soudce může stanovit peněžní částku 
nižší než odhadovaná výše prospěchu. 

5. Předměty se rozumí veškerý věcný majetek a veškerá vlastnická práva. 
6. Při stanovení výše částky, na niž je nezákonně nabytý prospěch odhadován, jsou 

odečteny pohledávky přiznané třetím poškozeným osobám. 
7. Při ukládání tohoto opatření se přihlíží k platebním povinnostem uloženým 

jinými usneseními ve smyslu propadnutí nezákonně nabytého prospěchu. 
 

§ 36f 
[Opatření o odškodnění] 

 
1. Rozsudkem, jímž se pachatel odsuzuje za trestný čin, lze uložit také povinnost 

zaplatit státu peněžní obnos ve prospěch poškozeného. Stát přijatý obnos 
neprodleně poskytne poškozenému. 

2. Soudce může toto opatření uložit v případě, že podezřelý je podle občanského 
práva poškozeného odškodnit za škodu, kterou mu trestnou činností přivodil. 

3. Toto opatření může být uloženo společně s tresty i jinými opatřeními. 
4. §§ 24a a 24b odstavce 1 až 4 zde platí shodně s tím, že navýšení dlužné částky 

v důsledku tohoto opatření propadá státu. 
5. Platby, které odsouzený provádí státu, slouží na prvním místě k naplnění tohoto 

opatření, na druhém místě k umoření navýšení v důsledku odstavce 4. 
6. § 24c a 77l, odstavec 2 až 6, zde platí shodně s tím, použití náhradní vazby či 

náhradního detenčního zařízení pro mladistvé nezrušuje povinnost odškodnit 
poškozeného podle tohoto opatření. 

                                                 
5 nezákonně nabytý prospěch:  prospěchem se rozumí jakákoli forma „přilepšení si“ 

prostřednictvím trestné činnosti. Prospěch se pohybuje od přímého peněžního zisku, zisku 
předmětů určité hodnoty včetně substitutů (peněžní zisk převedený do pořízení automobilu, 
nemovitosti, lodě, dostihového koně, atd.), včetně renty (ziskové investice) z těchto majetků, 
až po úsporu výdajů (tedy nezákonné vymáhání dluhů). /komentář str. 116-156/ 
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DRUHÝ ODDÍL  
Umístění do psychiatrické léčebny  

a nařízení ochranného dohledu 
 

§ 37 
[Umístění do psychiatrické léčebny] 

 
1. Soudce může nařídit pachateli, jehož nelze pro zaostalost duševního vývinu nebo 

duševní poruchu potrestat za spáchání trestného činu, umístění do psychiatrické 
léčebny na dobu jednoho roku, ovšem jen pokud je tento nebezpečný sám sobě 
nebo jiným osobám, ohrožuje bezpečnost veřejnosti nebo majetku. 

2. Soudce vydá takové nařízení poté, co obdrží odůvodněné, datované a podepsané 
posudky nejméně dvou znalců z oblasti lidského chování – z nichž jeden je vždy 
psychiatr –, kteří dotyčnou osobu vyšetřili. Tento posudek mohou odborníci 
vydat společně nebo odděleně. Je-li posudek datován dříve než jeden rok před 
zasedáním soudu, může ho soudce použít výhradně se svolením státního 
zastupitelství a podezřelého. 

3. Odstavec 2 nebude použit, pokud podezřelý odmítne spolupracovat na vyšetření 
prováděném pro potřeby posudku. Pokud je to možné, sestaví znalci o důvodech 
odmítnutí společně či odděleně zprávu. Soudce se pak řídí podle jiných posudků 
či lékařských zpráv, při kterých podezřelý neodmítl spolupracovat, pokud jsou 
tyto k dispozici a soudce je shledává potřebnými k vydání nařízení podle 
odstavce 1. 

 
§ 37a 

[Nařízení ochranného dohledu] 
 

1. Podezřelému, jenž v době spáchání trestného činu trpěl zaostalostí duševního 
vývinu nebo duševní poruchou, může být soudcem nařízen ochranný dohled: 
a) jestliže spáchal trestný čin, za nějž může být podle zákona potrestán trestem 

odnětí svobody na čtyři a více let, nebo trestný čin náležející k přečinům 
podle § 132, 285, odstavec 1, 285b, 318, 326a a 395 trestního zákoníku, 
podle § 175, odstavce 2 zákona o silničním provozu 1994, § 11, odstavec 2 
zákona o drogách, nebo přestupek podle § 432 bodu 3 trestního zákoníku, a 

b) jestliže to bezpečnost jiných osob, veřejnosti nebo majetku vyžaduje. 
2. Při použití předchozího odstavce může soudce upustit od uložení trestu, ačkoli 

shledá, že spáchání trestného činu lze podezřelému připsat. 
3. Odstavce 2 a 3 § 37 zde mají shodnou platnost. 
4. Při vydání nařízení podle odstavce jedna bere soudce zřetel také na obsah 

ostatních posudků a zpráv, které byly o osobnosti podezřelého vystaveny, jakož i 
zřetel na závažnost trestného činu a na předchozí odsouzení pro trestnou činnost. 
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§ 37b 
[Nařízení ochranné léčby] 

 
1. Soudce může osobě pod ochranným dohledem nařídit povinnou léčbu, pokud to 

bezpečnost jiných osob, veřejnosti nebo majetku vyžaduje. 
2. Jestliže soudce kromě opatření ochranného dohledu s nařízením ochranné léčby 

uložil také trest odnětí svobody, může do rozsudku zahrnout pokyn ohledně 
doby, kdy má být ochranná léčba zahájena. 

 
§ 37c 

[Způsob léčby / právní postavení / pacienti ochranné léčby] 
 
1. Zákon stanoví pravidla ochranné léčby a právní postavení pacientů v ochranné 

léčbě. 
2. Ministerstvo spravedlnosti dohlíží na to, aby byla pacientovi v ochranné léčbě 

poskytnuta adekvátní péče. V souvislosti s pacienty v ochranné léčbě může 
ministerstvo spravedlnosti udělit vedoucímu léčebny pokyny v zájmu ochrany 
bezpečnosti jiných osob, veřejnosti nebo majetku. 

  
§ 37d 

[Zařízení ochranné léčby] 
 
1. Pacienti ochranné léčby mohou být léčeni v: 

a) ministerstvem vnitra určených soukromých ústavech ve správě právnických 
osob se sídlem v Nizozemsku; 

b) ministerstvem vnitra určených státních ústavech. 
2. Léčba je prováděna přednostně v soukromých ústavech. 
 

§ 37e 
[Léčebné výlohy] 

 
Náklady na léčbu a péči o pacienty ochranné léčby jdou na vrub státu, 

neurčí-li zákon jinak. 
 

§§ 37f - 37j 
Pozbyly platnosti. 

 
§ 38 

[Podmínky ochranného dohledu] 
 

1. Nevydá-li soudce nařízení ve smyslu § 37b, stanoví s ohledem na bezpečnost 
jiných osob, veřejnosti nebo majetku podmínky ochranného dohledu nad 
chováním osoby, jíž byl ochranný dohled nařízen. Soudce může také pověřit 
zařízení, které splňuje podmínky stanovené všeobecným správním nařízením, 
aby této osobě poskytovalo pomoc a oporu při dodržování uložených podmínek. 
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2. Pokud je rozsudkem uložen také trest odnětí svobody, nesmí tento trest v případě 
uložení podmínek podle odstavce1 překročit délku tří let. 

3. Podmínky podle odstavce 1 může soudce uložit pouze v případě, že se osoba, jíž 
byl ochranný dohled nařízen, vyslovila pro jejich dodržování. 

 
§ 38a 

[Obsah podmínek a dohled nad jejich dodržováním] 
 

1. Podmínky podle odstavce 1 § 38 mohou ukládat osobě, jíž byl nařízen ochranný 
dohled, aby se nechala hospitalizovat v soudcem určeném léčebném zařízení, aby 
se podrobila terapii u určeného odborníka, nebo aby užívala léky předepsané 
ošetřujícím lékařem, případně si nechala tyto léky ošetřujícím lékařem aplikovat. 

2. Všeobecným správním nařízením mohou být stanovena pravidla ohledně 
požadavků, které má soudcem určené léčebné zařízení splňovat. 

3. Nad dodržováním podmínek dohlíží státní zastupitelství podle pravidel 
stanovených všeobecným správním nařízením. 

4. Podmínky podle § 38, odstavce 1 nesmějí omezovat svobodu vyznání nebo 
přesvědčení, ani svobodu politickou. 

 
§ 38b 

[Změna podmínek / zařízení] 
 

Na návrh státního zástupce nebo na žádost osoby pod ochranným 
dohledem či jejího právního zástupce může soudce s ohledem na ustanovení 
předchozích paragrafů: 
1. doplnit, z měnit nebo zrušit uložené podmínky; 
2. pověřit jiné než původně určené zařízení poskytováním pomoci a opory při 

dodržování uložených podmínek. 
§ 38c 

[Dodatečné nařízení ochranné léčby] 
 

Soudce může na návrh státního zastupitelství dodatečně nařídit ochrannou 
léčbu, pokud osoba pod ochranným dohledem nedodržuje stanovené podmínky, či 
pokud je to v zájmu bezpečnosti jiných osob, veřejnosti či majetku. 

 
§ 38d 

[Délka ochranného dohledu] 
 
1. Ochranný dohled platí po dobu dvou let ode dne, kdy jeho nařízení 

neodvolatelně vstoupí v platnost. 
2. Délka ochranného dohledu může být na návrh státního zástupce, s přihlédnutím 

k ustanovením § 38e a 38j, prodloužena vždy o jeden nebo dva roky, pokud to 
vyžaduje ochrana bezpečnosti jiných osob, veřejnosti či majetku. Další 
prodloužení je možné jen v případě vydání nařízení podle § 37b nebo 38c. 
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§ 38e 
[Prodloužení ochranného dohledu] 

 
1. Celková délka ochranného dohledu nesmí překročit dobu čtyř let, s výjimkou 

ochranného dohledu uloženého za trestný čin namířený proti životu a zdraví 
jedné či více osob.  

2. Je-li délka ochranného dohledu neomezená, může být jeho doba prodloužena, 
kdykoli to ochrana bezpečnosti jiných osob nebo veřejnosti vyžaduje. 

 
§ 38f 

[Přerušení ochranného dohledu] 
 
1. Doba ochranného dohledu neplyne: 

a) po dobu, kdy byla osoba pod ochranným dohledem ve výkonu trestu odnětí 
svobody z jiného důvodu, a po dobu, kdy se takovému trestu vyhýbal; 

b) pokud se osoba pod ochranným dohledem déle než jeden týden nedovoleně 
zdržuje mimo zařízení nařízené ochranné léčby, kam byl z nařízení podle  
§ 37b nebo 38c přijat; 

c) pokus se osoba pod ochranným dohledem nedovoleně zdržuje déle než jeden 
týden mimo zařízení, kam byl přijat z podmínky § 38a, odstavce 1. 

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, písmene a) plyne doba ochranného dohledu, 
jestliže je osoba pod ochranným dohledem: 
a) z příkazu podle § 13 nebo v důsledku ustanovení podle zákona o zásadách 

vězeňství hospitalizována v zařízení ochranné léčby nebo v jiné 
psychiatrické léčebně, pokud se déle než týden nedovoleně nezdržuje mimo 
toto zařízení nebo léčebnu; 

b) hospitalizována v psychiatrické léčebně poté, co byl zahájen ochranný 
dohled, pokud se déle než týden nedovoleně nezdržuje mimo léčebnu. 

 
§ 38g 

[Podmínečné ukončení ochranné léčby v rámci prodloužení 
ochranného dohledu] 

 
1. V rozhodnutí o prodloužení ochranného dohledu o jeden rok může soudce na 

návrh státního zastupitelství nebo na žádost osoby pod ochranným dohledem či 
jejího právního zástupce podmínečně ukončit ochrannou léčbu. 

2. Soudce může s ohledem na bezpečnost jiných osob, veřejnosti a majetku stanovit 
podmínky chování osoby pod ochranným dohledem. § 38, odstavec 1, druhá 
věta, a odstavec 3i, jakož i § 38a zde mají shodnou platnost. 

3. Podmínky uvedené v odstavci 2 nesmí omezovat svobodu vyznání a přesvědčení, 
jakož ani polickou svobodu. 
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§ 38h 
[Podmínečné ukončení ochranné léčby v rámci zkušební doby] 

 
1. Za dodržení ustanovení § 38g, odstavce 1 může soudce na návrh státního 

zastupitelství nebo žádost osoby pod ochranným dohledem či jejího právního 
zástupce podmínečně ukončit ochrannou léčbu, pokud byla osoba pod 
ochranným dohledem propuštěna z léčby na zkušební dobu nejméně dvanácti 
měsíců nepřerušeně a po tuto dobu jí nebyl prodloužen ochranný dohled. 

2. V takovém případě ukončí soudce podmínečně ochrannou léčbu na dobu trvání 
ochranného dohledu. 

3. §§ 509p, 509r, 509t, odstavec 1 a 5, a 509u trestního řádu zde mají shodnou 
platnost. 

 
§ 38i 

[Změna podmínek podmínečného ukončení ochranné léčby] 
 

Na návrh státního zastupitelství nebo na žádost osoby pod ochranným 
dohledem či jejího právního zástupce může soudce s přihlédnutím k ustanovením 
předchozích paragrafů tohoto oddílu: 
1. doplnit, změnit či zrušit uložené podmínky; 
2. pověřit jiné než původně určené zařízení poskytováním pomoci a opory při 

dodržování uložených podmínek. 
 

§ 38j 
[Prodloužení ochranného dohledu / celková délka podmínečného ukončení / 

řádné ukončení ochranného dohledu] 
 
1. V případě podmínečného ukončení ochranné léčby lze ochranný dohled 

prodloužit vždy o jeden rok. 
2. Celková délka podmínečného ukončení ochranné léčby nesmí překročit tři roky. 
3. Po uplynutí doby uvedené v druhém odstavci, během níž nenastalo z nařízení 

soudu obnovení ochranné léčby podle § 38k, je ochranný dohled řádně ukončen. 
 

§ 38k 
[Příkaz k obnovení ochranné léčby] 

 
Na návrh státního zastupitelství může soudce vydat příkaz k obnovení 

ochranné léčby, jestliže: 
1. nejsou dodrženy uložené podmínky, nebo 
2. to vyžaduje ochrana bezpečnosti jiných osob, veřejnosti a majetku, nebo 
3. bylo použito § 38e v zájmu bezpečnosti jiných osob a veřejnosti. 
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§ 38l 
[Ukončení ochranného dohledu a ukončení hospitalizace v psychiatrické 

léčebně] 
 
1. Ochranný dohled pozbývá platnosti dnem, kdy nabude právní moci rozsudek, 

jenž ukládá téže osobě nový ochranný dohled. 
2. Příkaz k umístění do psychiatrické léčebny pozbývá platnosti dnem, kdy nabude 

právní moci rozsudek, jenž nařizuje téže osobě nové umístění do psychiatrické 
léčebny. 

3. Příkaz k umístění do psychiatrické léčebny pozbývá platnosti dnem, kdy nabude 
právní moci rozsudek, jenž téže osobě ukládá ochrannou léčbu, respektive 
příkaz, který nařizuje její obnovení. 
 

 
 

TŘETÍ ODDÍL 
Umístění do uzavřené léčebny drogových závislostí 

 
§ 38m 

[Umístění do uzavřené léčebny drogových závislostí] 
 
1. Na návrh státního zastupitelství může soudce vydat opatření o umístění 

podezřelého do léčebny drogových závislostí, jestliže: 
a) podezřelý spáchal trestný čin, za nějž lze uložit předběžnou vazbu; 
b) podezřelý byl během pěti let předcházejících spáchání trestného činu 

nejméně třikrát odsouzen k trestu odnětí svobody nebo ochrannému opatření 
s odnětím svobody, k ochrannému opatření omezujícímu svobodu nebo 
k úkolovému trestu, a tento trestný čin spáchal po výkonu těchto trestů nebo 
opatření a nadále lze předpokládat, že by se opětovně dopouštěl trestné 
činnosti; 

c) je podezřelý drogově závislý a pokud jím spáchaný trestný čin a předpoklad, 
že jej bude opakovat, souvisí s jeho závislostí, a 

d) to vyžaduje bezpečnost osob a majetku. 
2. Opatření také přispívá k vyřešení drogové problematiky podezřelého, aby se 

mohl navrátit do společnosti a ukončil svou recidivu. 
3. Drogově závislým podle odstavce jedna se rozumí osoba, u níž se projevuje 

fyzická nebo psychická závislost na jedné či více látkách uvedených na seznamu 
látek I. zákona o drogách. 

4. Soudce toto opatření ukládá pouze na základě odůvodněného, datovaného  
a podepsaného posudku odborníka z disciplíny chování. Je-li tento posudek 
vydán déle než jeden rok před zasedáním soudu, může jej soudce použít pouze se 
souhlasem státního zastupitelství a podezřelého. 

5. Odstavec 4 není použit, jestliže podezřelý odmítá spolupracovat na vyšetření, 
které je třeba provést za účelem posudku. Pokud je to možné, podá odborník 
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zprávu o důvodech odmítnutí. Soudce se pak pokud možno řídí podle jiných 
posudků či lékařských zpráv, při kterých podezřelý neodmítl spolupracovat. 

6. Při vydání opatření bere soudce zřetel také na obsah ostatních posudků a zpráv, 
které byly o osobnosti podezřelého vystaveny, jakož i zřetel na množství 
trestných činů, za něž byl  podezřelý dříve odsouzen. 

 
§ 38n 

[Trvání opatření] 
 

1. Toto opatření platí na dobu nejvýše dvou let ode dne, kdy jeho nařízení nabude 
neodvolatelně právní moci. 

2. Při stanovení délky trvání opatření může soudce brát v potaz dobu, kterou 
odsouzený strávil před výkonem tohoto opatření v zajišťovací vazbě, 
v předběžné vazbě, v psychiatrické léčebně nebo v zařízení klinického 
pozorování na základě příkazu k pozorování. 
 

§ 38o 
[Uzavřené léčebny drogových závislostí] 

 
1. Drogově závislí jsou umísťováni do uzavřených léčeben drogových závislostí 

určených ministerstvem spravedlnosti. 
2. Zákonem jsou stanovena pravidla výkonu tohoto opatření uvnitř uzavřené 

léčebny i mimo ni, jakož i právní postavení osob, jimž bylo toto opatření 
uloženo. 

3. Náklady na výkon opatření jdou na vrub státu. Náklady na výkon poslední etapy 
opatření jdou v souladu pravidly stanovenými všeobecným správním nařízením 
na vrub obcí, které participují na výkonu tohoto opatření. 
 

§ 38p 
[Podmínečné umístění do uzavřené léčebny drogových závislostí] 

 
1. Soudce může určit, že nebude uložen výkon tohoto opatření. 
2. Soudce, který určí, že nebude uložen výkon opatření, stanoví zkušební dobu 

v délce nejvýše tří let. 
3. Při použití odstavce 1 platí všeobecná podmínka, že odsouzený během zkušební 

doby nespáchá žádný trestný čin. 
4. S ohledem na ochranu bezpečnosti osob a majetku stanoví soudce podmínky 

ohledně chování odsouzeného. Soudce může všeobecným správním nařízením 
pověřit resocializační zařízení, aby odsouzenému poskytovalo pomoc při 
dodržování uložených podmínek. 

5. Podmínka podle odstavce 4 může vyžadovat, aby se odsouzený léčil ambulantně 
nebo zahájil léčbu hospitalizační. Hospitalizace v léčebně trvá pak v této 
souvislosti po dobu soudem stanovenou nejvýše na dva roky. Tuto podmínku lze 
uložit jen v případě, že odsouzený je ochoten léčbu podstoupit.  

6. Všeobecným správním nařízením lze stanovit požadavky, které musí zařízení  
a jím prováděná léčba podle odstavce pět splňovat. 
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7. Podmínky stanovené odstavcem 4 nesmí omezovat svobodu vyznání  
a přesvědčení odsouzeného, jakož ani jeho politickou svobodu. 

8. Na dodržování podmínek dohlíží státní zastupitelství. 
 

§ 38q 
[Doplnění / změna / zrušení podmínek] 

 
Na návrh státního zastupitelství nebo na žádost odsouzeného či jeho 

právního zástupce nebo ze svého úřadu může soudce s přihlédnutím k ustanovením 
38m až 38p: 
1. doplnit, změnit či zrušit uložené podmínky; 
2. pověřit jiné než původně určené resocializační zařízení poskytováním pomoci  

a opory při dodržování uložených podmínek. 
 

§ 39r 
[Výkon podmínečné léčby] 

 
Na návrh státního zastupitelství může soudce uložit výkon opatření o 

umístění do uzavřené léčebny drogových závislostí, jestliže odsouzený nedodrží 
uložené podmínky. 

 
§ 38s 

[Průběžné informace] 
 

Na návrh státního zastupitelství nebo na žádost podezřelého či jeho 
právního zástupce, či ze svého úřadu může soudce při uložení opatření stanovit, že 
ho státní zastupitelství bude do určité doby informovat o vhodnosti a potřebnosti 
pokračování výkonu opatření. Ke zprávě státního zastupitelství bude připojeno 
prohlášení ředitele léčebny o postupu léčby odsouzeného. 

Usoudí-li soudce na základě informací podaných podle odstavce 1, že další 
výkon opatření již není potřeba, ukončí jej. 

 
§ 38t 

[Zahájení / přerušení léčby] 
 

Doba tohoto opatření neplyne: 
1. po dobu, kdy byl odsouzený z jiného důvodu ve výkonu trestu odnětí svobody  

a po dobu, co se jeho výkonu vyhýbal; 
2. pokud se odsouzený nedovoleně zdržuje déle než jeden den mimo léčebnu, kam 

byl umístěn. 
 

§ 38u 
[Ukončení ministrem spravedlnosti] 

 
Ministr spravedlnosti může toto opatření kdykoli ukončit. 
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HLAVA TŘETÍ 
Trestní nepostižitelnost a zvýšení trestní postižitelnosti 

 
 
 

§ 39 
[Trestní odpovědnost] 

 
Osoba, která spáchala trestný čin, jenž jí pro zaostalost duševního vývinu 

nebo duševní poruchu nemůže být přičítán, není trestně odpovědná. 
 

§ 40 
[Vyšší moc] 

 
Osoba, která spáchala trestný čin, k němuž byla přinucena vyšší mocí, není 

trestně odpovědná. 
 

§ 41 
[Nutná sebe/obrana, nepřiměřená sebe/obrana] 

 
1. Osoba, která spáchala trestný čin v nutné obraně vlastního či cizího života, cti 

nebo majetku před okamžitým, protizákonným napadením, není trestně 
odpovědná. 

2. Překročení mezí nutné obrany a sebeobrany není trestné, jestliže bylo přímým 
následkem silného pohnutí mysli způsobeného protizákonným napadením. 

 
§ 42 

[Zákonný předpis] 
 

Osoba, která spáchá trestný čin z výkonu zákonného předpisu, není trestně 
odpovědná. 
 

§ 43 
[Oprávněně a neoprávněně vydané úřední nařízení] 

 
1. Osoba, která spáchala trestný čin z výkonu úředního nařízení vydaného k tomu 

příslušným orgánem, není trestně odpovědná. 
2. Neoprávněně vydané úřední nařízení zbavuje trestní odpovědnosti jen tehdy, 

bylo-li podřízeným v dobré víře pokládáno za oprávněně vydané a jeho splnění 
spadalo do okruhu jeho podřízenosti. 
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§§ 43bis - 43ter. 
Vyňaty. 

 
Tyto paragrafy, které obsahovaly možnost zadržet zločince z povolání  

a zločince ze zvyku, byly zavedeny zákonem z 25. července 1929, Sb. 362. Nikdy 
však nevstoupily v platnost. Zákonem z 19. listopadu 1986, Sb. 587 byly jmenované 
paragrafy ze zákoníku opět vyňaty. 
 

§ 44 
[Úřední funkce] 

 
Dopustí-li se úředník spácháním trestného činu porušení úřední přísahy, či 

dopustí-li se při spáchání trestného činu zneužití úřední pravomoci, příležitosti nebo 
úředních prostředků, může mu být trest stanovený za takový trestný čin – vyjma 
trestu peněžního – zvýšen o třetinu. 
 

Text nové hlavy 3a, jak bude znít, pokud návrh zákona č. 26 294 o 
změnách v trestním zákoníku a trestním řádu ohledně výpovědí svědků, které byly 
učiněny výměnou za příslib státního zastupitelství (přísliby svědkům ve věcech 
trestních) nabude zákonné moci a vstoupí v platnost. 
 
 
 

HLAVA TŘETÍ A 
Důvody snížení trestu 

 
§ 44a 

 
1. Na návrh státního zastupitelství může soudce po dohodě učiněné na základě  

§ 226h, odstavce 3 trestního řádu, snížit uvažovaný trest způsobem stanoveným 
v odstavci  2. Při snížení trestu bere soudce v potaz, že učinění svědecké 
výpovědi přispěje nebo může přispět k vyšetření a stíhání závažné trestné 
činnosti. 

2. Při použití odstavce 1 může snížení trestu spočívat v: 
a) nejvýše jedné třetině nepodmínečného trestu odnětí svobody, úkolového 

trestu sestávajícího z vykonávání veřejně prospěšných prací nebo trestu 
peněžního; 

b) převedení nejvýše jedné třetiny nepodmínečného trestu odnětí svobody, 
úkolového trestu sestávajícího z vykonávání veřejně prospěšných prací nebo 
trestu peněžního v podmínečnou část; 

c) nahrazení nejvýše jedné třetiny trestu odnětí svobody nebo úkolového trestu 
sestávajícího z vykonávání veřejně prospěšných prací trestem peněžním. 

3. Při použití odstavce 2, písmene b, nebude použit § 14a, odstavec 1 a 2. 
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HLAVA ČTVRTÁ 
Pokus a příprava 

 
§ 45 

[Pokus] 
 

1. Pokus o trestný čin je trestný, jakmile se projeví pachatelův úmysl zahájením 
jeho páchání. 

2. Horní hranice trestní sazby hlavních trestů za přečiny se při pokusu  o jejich 
spáchání snižuje o třetinu. 

3. Pokud se jedná o přečin, za nějž je ukládán doživotní trest odnětí svobody, bude 
při pokusu o jeho spáchání ukládán trest nejvýše na patnáct let odnětí svobody. 

4. Tresty vedlejší zůstávají stejné při pokusu o trestný čin jako při jeho spáchání. 
 

§ 46 
[Příprava] 

 
1. Příprava trestného činu, za nějž je ukládán trest odnětí svobody na osm a více let, 

je trestná, jakmile si pachatel opatří, zhotoví, doveze, proveze, vyveze nebo 
připraví předměty, látky, nosiče dat, prostory nebo přepravní prostředky zjevně 
určené ke spáchání trestného činu. 

2. Horní hranice trestní sazby hlavních trestů za přečiny je u přípravy trestného činu 
snížena na polovinu. 

3. Pokud se jedná o přečin, za nějž je ukládán doživotní trest odnětí svobody, bude 
za jeho přípravu ukládán trest nejvýše na patnáct let odnětí svobody. 

4. Tresty vedlejší zůstávají stejné za přípravu na trestný čin jako za jeho spáchání. 
5. Předměty se rozumí veškeré věci a vlastnická práva. 

 
§ 46a 

[Pokus o návod ke spáchání trestného činu] 
 

Pokus o navedení jiné osoby ke spáchání trestného činu prostředky 
uvedenými v § 47, odstavci 1, písmenu 2e) je trestný s tím, že nebude uložen trest 
vyšší než za pokus o trestný čin, není-li takový pokus trestný, nebude uložen trest 
vyšší než za spáchání trestného činu. 

 
§ 46b 

[Dobrovolné nedokončení] 
 

Příprava ani pokus o trestný čin nejsou trestné, pokud trestný čin nebyl 
dokončen v důsledku okolností závislých na vůli pachatele. 
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HLAVA PÁTÁ 
Účast na trestném činu 

 
§ 47 

[Pachatelství, vyvolání, spolupachatelství] 
 

1. Jako pachatelé trestného činu jsou trestáni ti, 
a) kdo trestný čin spáchají, navedou  jiného ke spáchání, spáchají společně 

s jinými osobami; 
b) kdo dary, sliby, zneužitím moci, násilím, výhružkami, uvedením v omyl, 

poskytnutím příležitosti, prostředků či informací trestný čin úmyslně 
vyvolají. 

2. Osobám uvedeným v druhém bodě předchozího odstavce je přičteno jednání, 
které úmyslně vyvolaly, i jeho následky. 

 
§ 48 

[Spolupachatelství] 
 

Jako spolupachatelé trestného činu jsou trestáni ti, 
1. kdo úmyslně napomáhali spáchání trestného činu; 
2. úmyslně poskytli příležitost, prostředky nebo informace ke spáchání trestného 

činu. 
 

§ 49 
[Upřesnění trestů za spolupachatelství] 

 
Horní sazba hlavních trestů za přečiny je u spolupachatelství snížena  

o třetinu. 
1. Pokud se jedná o přečin, za nějž je ukládán doživotní trest odnětí svobody, bude 

za spolupachatelství ukládán trest nejvýše na patnáct let odnětí svobody. 
2. Tresty vedlejší zůstávají stejné za spolupachatelství trestného činu jako za jeho 

spáchání. 
3. Při určování trestní sazby se hledí na jednání, které spolupachatel úmyslně konal 

nebo podporoval, včetně následků tohoto jednání. 
 

§50 
[Osobní okolnosti] 

 
Osobní okolnosti, jež zbavují trestní odpovědnosti, snižují nebo zvyšují 

trestní odpovědnost, se v trestním zákoně vztahují výhradně na pachatele nebo 
spolupachatele, jehož osoby se přímo týkají. 
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§ 51 
[Právnické osoby] 

 
1. Trestný čin mohou spáchat osoby fyzické i právnické. 
2. Spáchá-li trestný čin právnická osoba, může být zahájeno trestní stíhání a mohou 

být uloženy zákonem stanovené tresty a opatření: 
a) právnické osobě; 
b) tomu, kdo dal ke spáchání trestného činu pokyn, tomu, kdo skutečně řídil 

trestné jednání, nebo 
c) společně osobám uvedeným v bodech 1 a 2. 

3. Pro použití předchozích odstavců se právnickou osobou rozumí taktéž společnost 
bez právní subjektivity, společenství, rejdařství, jakož i nadace nebo fondy. 

 
§ 52 

[Spolupachatelství na přestupcích] 
 

Spolupachatelství na přestupcích není trestné. 
 

§ 53 
[Vydavatelé a tiskaři] 

 
1. Za trestné činy spáchané prostřednictvím tisku není stíhán vydavatel jako takový, 

pokud tiskovina uvádí jeho jméno a adresu a pachatel činu je znám nebo byl na 
první výzvu po zahájení vyšetřování vydavatelem uveden. 

2. Toto ustanovení není použitelné, jestliže pachatel nebyl v době vydání trestně 
stíhatelný nebo pobýval mimo nizozemské státní území. 

 
§ 54 

 
1. Za trestné činy spáchané prostřednictvím tisku není stíhán tiskař jako takový, 

pokud tiskovina uvádí jeho jméno a adresu a osoba, na jejíž pokyn byla tiskovina 
vytištěna je známa nebo byla na první výzvu po zahájení vyšetřování tiskařem 
uvedena. 

2. Toto ustanovení není použitelné, jestliže se osoba, na jejíž pokyn byla tiskovina 
vytištěna, nebyla v době vydání trestně stíhatelná nebo pobývala mimo 
nizozemské státní území. 
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HLAVA ŠESTÁ 
Souběh trestných činů 

 
§ 55 

[Jednočinný souběh, lex specialis] 
 
1. Spadá-li trestný čin do více než jedné trestní sazby, bude použita pouze jedna 

z těchto sazeb a sice ta, která ukládá přísnější hlavní trest. 
2. Vztahuje-li se na spáchaný čin vedle obecné trestní sazby i mimořádná trestní 

sazba, bude užita pouze mimořádná trestní sazba. 
 

§ 56 
[Pokračující trestný čin] 

 
1. Pokud na sebe více trestných činů, z nichž každý o sobě je přečinem či 

přestupkem, navazuje tak, že musí být považovány za jedno pokračující jednání, 
bude užito pouze jedné trestní sazby a sice té, která ukládá nejpřísnější hlavní 
trest. 

2. Podobně je užito jedné trestní sazby při obvinění z falšování či penězokazectví  
a používání předmětů, na nichž bylo falšování či penězokazectví spácháno. 

  
§ 57 

[Souběh vícečinný] 
 
1. V případě souběhu více trestných činů, které musí být považovány za na sobě 

nezávislá jednání vedoucí k více přečinům, za něž jsou ukládány sourodé hlavní 
tresty, bude uložen jeden trest. 

2. Horní hranice tohoto trestu představuje součet nejvyšších trestů ukládaných za 
tyto trestné činy, avšak nesmí u trestu odnětí svobody a vazebního trestu 
překročit horní hranici nejvyššího trestu více než o třetinu. 

 
§ 58 

[Souběh vícečinný nesourodý] 
 

V případě souběhu více trestných činů, které musí být považovány za na 
sobě nezávislá jednání vedoucí k více přečinům, za něž jsou ukládány nesourodé 
hlavní tresty, může být uložen každý z těchto trestů, avšak u trestu odnětí svobody a 
trestu vazebního nesmí společně překročit délku trvání nejvyššího trestu více než o 
třetinu. 
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§ 59 
[Vedlejší tresty při trestu doživotním] 

 
Při odsouzení k doživotnímu trestu odnětí svobody nesmí být uloženy 

žádné další tresty kromě zákazu činnosti a omezení práv, propadnutí již zabavených 
předmětů a zveřejnění rozsudku. 
 

§ 60 
[Vedlejší tresty při souběhu trestných činů] 

 
V případech §§ 57 a 58 platí pro vedlejší tresty následující ustanovení: 

1. tresty zákazu téže činnosti a omezení týchž práv se spojují v jeden trest, který 
nesmí v délce trvání překročit uložený hlavní trest méně než o dva roky a více 
než o pět let. Není-li uložen jiný hlavní trest než trest peněžní v spojují se tyto 
tresty v trest v délce trvání nejméně dvou a nejvýše pěti let. 

2. tresty zákazu různých činností a omezení různých práv jsou uloženy za každý 
přečin zvlášť bez snížení sazby; 

3. tresty propadnutí předmětů jsou uloženy za každý přečin zvlášť a bez omezení; 
tresty náhradní vazby nesmí společně překročit horní hranici stanovenou § 24c, 
odstavcem 3. 

 
§ 60a 

[Opatření o odškodnění při souběhu trestných činů] 
 

Při souběhu trestných činů podle §§ 57 a 58 platí pro opatření uvedené 
 v § 36f, že tresty náhradní vazby nesmí společně překročit horní hranici stanovenou 
§ 24c, odstavcem 3. 
 

§ 61 
[Poměrná přísnost hlavních trestů] 

 
1. Poměrná přísnost nesourodých hlavních trestů je určována jejich pořadím v § 9. 
2. Tam, kde soudce rozhoduje mezi dvěma hlavními tresty, bere v potaz vždy 

přísnější z obou trestů. 
3. Poměrná přísnost stejných hlavních trestů je určována horní hranicí. 
4. Poměrná délka trestu jak u nesourodých, tak u sourodých trestů, je taktéž 

určována horní hranicí. 
  

§ 62 
[Souběh trestných činů; souběh přečinů a přestupků; souběh přestupků] 

 
1. Při souběhu trestných činů podle §§ 57 a 58 a to jak přečinů s přestupky, tak 

přestupků navzájem, je za každý přestupek zvlášť ukládán trest bez snížení 
sazby. 

2. Tresty náhradní vazby nesmějí při souběhu přečinu s přestupkem či několika 
přestupků společně překročit horní hranici stanovenou § 24c, odstavcem 3. 
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§ 63 
[Souhrnný trest s dřívějšími rozsudky] 

 
Je-li odsouzený za trestný čin opět shledán vinným  z jiného přečinu nebo 

přestupku spáchaného před vyhlášením odsuzujícího rozsudku použijí se ustanovení 
této hlavy o souhrnných trestech. 

 
 
 

 
 
 

HLAVA SEDMÁ 
Podání a stažení žaloby v přečinech stíhatelných  

na základě žaloby 
 

§ 64 
[Oprávněný žalobce] 

 
V přečinech stíhatelných na základě žaloby je k podání žaloby oprávněn 

ten, proti níž byl trestný čin namířen. 
  

§ 65 
[Žaloba podaná zákonnými zástupci] 

 
1. Pokud osoba oprávněná k žalobě podle § 64 nedosáhla šestnácti let, byla zbavena 

svéprávnosti nebo trpí zaostalostí duševního vývinu či duševní poruchou, 
natolik, že není sto posoudit, zda je podání žaloby v jejím zájmu, podává žalobu 
její zákonný zástupce ve věcech občanských. 

2. Jestliže osoba oprávněná k žalobě podle § 64 zemřela, jsou k podání žaloby 
oprávněni: její rodiče, děti a manžel/ka, není-li prokázáno, že si tato osoba 
nepřála zahájit stíhání. 

3. Má-li být podána žaloba proti zákonnému zástupci osoby oprávněné k podání 
žaloby podle § 64, jsou k podání žaloby oprávněni: manžel/ka, pokrevní příbuzní 
v přímé linii, nebo v případě jejich nedostupnosti sourozenci dotyčné osoby. 

4. Jestliže osoba určená odstavcem 2 a 3 nedosáhla šestnácti let, byla zbavena 
svéprávnosti nebo trpí zaostalostí duševního vývinu či duševní poruchou, 
natolik, že není sto posoudit, zda je podání žaloby v jejím zájmu, může být 
stíhání zahájeno za základě žaloby jejího zákonného zástupce ve věcech 
občanských. 
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§ 66 
[Lhůta podání žaloby] 

 
1. Žalobu lze podat do tří měsíců ode dne, kdy se osoba oprávněná k jejímu podání 

dozvěděla o spáchaném činu. 
2. Jestliže osoba, proti níž byl trestný čin namířen, po zahájení lhůty zemře nebo 

pozbude, nabude nebo znovu nabude právo k podání žaloby, plyne tato lhůta bez  
prodloužení dál. 

 
§ 67 

[Stažení žaloby] 
 

Ten, kdo podá žalobu, je oprávněn ji do osmi dnů ode dne podání stáhnout 
zpět. 

 
 
 

HLAVA OSMÁ 
Zánik práva na trestní řízení a trest 

 
§ 68 

[Ne bis in idem] 
 

1. Vyjma případů, kdy je odsuzující rozsudek zrušitelný, nesmí být nikdo znovu 
stíhán pro trestný čin, za nějž byl vyhlášen soudem v Nizozemsku, na 
Nizozemských Antilách nebo Arubě neodvolatelně pravomocný rozsudek. 

2. Byl-li pravomocný rozsudek vydán jiným soudem, nebude odsouzený stíhán pro 
tentýž trestný čin v případě: 
a) osvobození nebo zproštění z trestního stíhání; 
b) odsuzujícího rozsudku, jestliže po uložení trestu následoval jeho celý výkon, 

milost nebo promlčení trestu. 
3. Nikdo nesmí být stíhán za trestný čin, za který přestal být v jiném stát stíhán na 

základě splnění podmínky, uložené příslušným orgánem místo trestního postihu. 
 

§ 69 
[Smrt podezřelého] 

 
Právo na trestní řízení zaniká smrtí podezřelého. 

 
§ 70 

[Promlčení trestu] 
 

Právo na trestní řízení zaniká promlčením: 
1. po dvou letech u přestupků; 
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2. po šesti letech u přečinů postihovaných peněžním trestem, vazebním trestem  
a trestem odnětí svobody na méně než tři roky; 

3. po dvanácti letech u přečinů postihovaných trestem odnětí svobody na více než 
tři roky; 

4. po patnácti letech u přečinů postihovaných trestem odnětí svobody na více než 
deset let; 

5. po osmnácti letech u přečinů postihovaných doživotním trestem odnětí svobody. 
 

§ 71 
[Zahájení promlčecí lhůty] 

 
1. Promlčecí lhůta je zahájena dnem následujícím po spáchání trestného činu, 

vyjma následujících případů: 
a) u přečinů podle § 172, odstavce 1, § 173, odstavce 1, §173a a 173b začíná 

promlčecí lhůta dnem následujícím po vyrozumění úředníka pověřeného 
vyšetřováním trestné činnosti; 

b) u falšování a penězokazectví dnem následujícím po použití předmětu, na 
nichž bylo falšování či penězokazectví spácháno; 

c) u přečinů podle § 240b a 242 až 250a spáchaných na nezletilém dnem poté, 
co nezletilý dosáhl věku osmnácti let; 

d) u přečinů podle § 278, 279, 282 a 282a dnem následujícím po osvobození či 
smrti osoby, vůči níž byl trestný čin namířen; 

e) u přestupků podle § 465, 466 a 467 dnem poté, co byly rejstříky, z nichž 
takový přestupek vyplývá, podle předpisů vydaných z výkonu § 18c knihy 
první Občanského zákoníku zaneseny do ústředního archívu podle oddílu 8, 
kapitoly 1 Výnosu o matričních úřadech z roku 1994. 

 
§ 72 

[Zastavení promlčecí lhůty] 
 
1. Každá forma trestního stíhání zastavuje promlčecí lhůtu, jestliže je s ním stíhaný 

obeznámen nebo o něm byl vyrozuměn. 
2. Zastavením promlčecí lhůty se zahajuje nová promlčecí lhůta.   
 

§ 73 
[Pozastavení promlčecí lhůty] 

 
Pozastavení trestního stíhání ve věci prejudičního sporu pozastavuje 

promlčecí lhůtu. 
 

§ 74 
[Mimosoudní narovnání státním zastupitelstvím] 

 
1. Státní zástupce může před zahájením soudního řízení uložit jednu či více 

podmínek pro zastavení trestního stíhání pro přečiny, vyjma přečinů, za něž 
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zákon stanoví trest odnětí svobody delší šesti let, a pro přestupky. Splněním 
těchto podmínek zaniká právo na trestní řízení. 

2. Státní zástupce může uložit následující podmínky: 
a) zaplacení peněžní částky státu ve stanovené výši nejméně 2 euro a nejvýše 

maxima peněžního trestu, který lze za trestný čin uložit; 
b) postoupení předmětů, které byly zabaveny a mohou propadnout státu nebo 

být staženy z oběhu; 
c) vydání předmětů, které mají propadnout státu, nebo uhrazení jejich odhadní 

hodnoty státu; 
d) zaplacení peněžní částky státu nebo převod zabavených předmětů jako úplné 

nebo částečné propadnutí odhadovaného prospěchu – včetně úspory výdajů -, 
který podezřelému plynul z trestné činnosti; 

e) úplné nebo částečné uhrazení škody způsobené trestným činem; 
f) veřejně prospěšné práce nebo absolvování vzdělávacího projektu v trvání 

nejvýše sto dvaceti hodin. 
3. Státní zástupce informuje všechny zainteresované, kteří o to požádali, o datu, 

kdy byly tyto podmínky splněny. 
4. Pro podmínku ustanovenou odstavcem 2, bodem f shodně platí ustanovení o 

úkolových trestech podle § 22c, odstavce 1 a 4, § 22e a 22k. Veřejně prospěšné 
práce nebo vzdělávací projekt musí být dokončeny nejpozději do šesti měsíců po 
souhlasu s uloženou podmínkou. Tuto lhůtu může státní zástupce jednou 
prodloužit o šest měsíců. O prodloužení co nejrychleji vyrozumí dotyčnou 
osobu. 

5. Všeobecným správním nařízením se stanoví předpisy ohledně splnění podmínky 
podle odstavce 2, písmene a. Tyto předpisy se budou rozhodně vztahovat na 
místo a způsob zaplacení peněžní částky, lhůty, v níž má být zaplacena,  
a zdůvodnění přijatých částek. Všeobecným správním nařízením lze stanovit 
předpisy týkající se plnění ostatních podmínek stanovených odstavcem 2. 

   
§ 74 

 
1. Státní zástupce může před zahájením soudního řízení uložit jednu či více 

podmínek pro zastavení trestního stíhání pro přečiny, vyjma přečinů, za něž 
zákon stanoví trest odnětí svobody delší šesti let, a pro přestupky. Splněním 
těchto podmínek zaniká právo na trestní řízení. 

2. Státní zástupce může uložit následující podmínky: 
a) zaplacení peněžní částky státu ve stanovené výši nejméně 2 euro a nejvýše 

maxima peněžního trestu, který lze za trestný čin uložit; 
b) postoupení předmětů, které byly zabaveny a mohou propadnout státu nebo 

být staženy z oběhu; 
c) vydání předmětů, které mají propadnout státu, nebo uhrazení jejich odhadní 

hodnoty státu; 
d) zaplacení peněžní částky státu nebo převod zabavených předmětů jako úplné 

nebo částečné propadnutí odhadovaného prospěchu – včetně úspory výdajů -
, který podezřelému plynul z trestné činnosti; 

e) úplné nebo částečné uhrazení škody způsobené trestným činem; 
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f) veřejně prospěšné práce nebo absolvování vzdělávacího projektu v trvání 
nejvýše sto dvaceti hodin. 

6. U přečinů státní zástupce neprodleně informuje osoby přímo zainteresované, 
pokud jsou mu známy, v písemném vyrozumění o datu, k němuž podmínky 
stanovil. 

7. Pro podmínku ustanovenou odstavcem 2, bodem f shodně platí ustanovení o 
úkolových trestech podle § 22c, odstavce 1 a 4, § 22e a 22k. Veřejně prospěšné 
práce nebo vzdělávací projekt musí být dokončeny nejpozději do šesti měsíců po 
souhlasu s uloženou podmínkou. Tuto lhůtu může státní zástupce jednou 
prodloužit o šest měsíců. O prodloužení co nejrychleji vyrozumí dotyčnou osobu. 

8. Všeobecným správním nařízením se stanoví předpisy ohledně splnění podmínky 
podle odstavce dvě, písmene a. Tyto předpisy se budou rozhodně vztahovat na 
místo a způsob zaplacení peněžní částky, lhůty, v níž má být zaplacena, a 
zdůvodnění přijatých částek. Všeobecným správním nařízením lze stanovit 
předpisy týkající se plnění ostatních podmínek stanovených druhým odstavcem. 

 
§ 74a 

[Státní zastupitelství neodmítá narovnání] 
 

Jestliže není za trestný čin zákonem stanoven jiný hlavní trest než trest 
peněžní, a podezřelý nabízí, že v lhůtě, kterou státní zástupce stanoví, uhradí 
maximální výši peněžního trestu a splní všechny další podmínky, které mohou být 
stanoveny podle § 74, odstavce 2, nesmí státní zástupce odmítnout uložení podmínek 
podle § 74. 

 
§ 74b 

[Obnovení práva na trestní řízení] 
 

Příkaz podle § 12k Trestního řádu6 obnovuje po splnění podmínek 
stanovených v souladu s § 74 právo na trestní řízení, jako by toto nezaniklo. 
1. Po vydání příkazu podle předchozího odstavce budou částky zaplacené při 

použití § 74, odstavce 2, bodů a, c a d neprodleně vráceny osobě, která je 
uhradila. 

2. Pokud příkaz podle odstavce 1 následuje odsouzení, bere soud v potaz to, že 
odsouzený dobrovolně postoupil nebo vydal předměty podle § 74, odstavce 2, 
bodů b a c, nahradil škodu podle § 74, odstavce 2, písmene e, nebo vykonával 
veřejně prospěšné práce či absolvoval vzdělávací projekt na základě § 74, 
odstavce 2, písmene f. 

3. Jestliže je po příkazu podle odstavce 1 trestní věc, v níž byla uložena podmínka 
podle § 74, odstavce 2, písmene f, ukončena, aniž je uložen trest či opatření, 
může soudce na žádost bývalého podezřelého tomuto přiznat odškodnění na vrub 

                                                 
6 toto nařízení platí pouze pro narovnání přečinů, proti němuž zainteresovaná osoba do tří 

měsíců vznesla námitku k Vrchnímu soudu. Narovnání přestupků jsou nedotknutelná. § 74b 
byl naposledy upraven zákonem ze 7. září 2000, tato úprava vstoupila v platnost k 1. únoru 
2001.  
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státu za škodu, kterou utrpěl v důsledku vykonávání veřejně prospěšných prací 
nebo absolvováním vzdělávacího projektu. Škodou se rozumí újma mimo 
majetkovou škodu. § 89, odstavec 3 až 6, 90, 91 a 93 Trestního řádu zde mají 
shodnou platnost. 

 
§ 74c 

[Narovnání policií] 
 
1. Všeobecným správním nařízením může být úředníkům kriminální služby ve 

věcech ustanovených tímto správním nařízením týkajících se přestupků 
spáchaných osobami staršími dvanácti let, do odvolání poskytnuta pravomoc, 
která je § 74, odstavcem 1 přiřčena státnímu zástupci. 

2. Podmínka, kterou lze takto uložit, spočívá v zaplacení určité peněžní částky. 
Všeobecným správním nařízením jsou dány předpisy ohledně  místa a způsobu 
úhrady a lhůty, v níž musí proběhnout. 

3. Ustanovení odstavce 1 a 2 platí shodně ve věcech přečinů uvedených v § 74, 
odstavci 1, jednoduchého charakteru spáchaných osobami staršími osmnácti let 
s tím, že uložená částka nesmí překročit 350 euro. § 74, odstavec 3 a § 74b mají 
shodnou platnost. 

4. Úředníci pověření pravomocí podle odstavce 1 ji uplatňují podle směrnic 
stanovených Kolegiem nejvyšších státních zástupců. 

5. Všeobecným správním nařízením se stanoví předpisy týkající se pověření 
úředníků kriminální služby uvedeného v odstavci 1, dohledu nad způsobem 
výkonu poskytnuté pravomoci a ukončení pověření úředníků kriminální služby. 

6. Všeobecným správním nařízením jsou stanoveny předpisy pro odůvodnění 
částek uhrazených na základě ustanovení odstavce 2 a 3. 
 

§ 74 
 

1. Všeobecným správním nařízením může být úředníkům kriminální služby ve 
věcech ustanovených tímto správním nařízením týkajících se přestupků 
spáchaných osobami staršími dvanácti let, do odvolání poskytnuta pravomoc, 
která je § 74, odstavcem 1 přiřčena státnímu zástupci. 

2. Podmínka, kterou lze takto uložit, spočívá v zaplacení určité peněžní částky. 
Všeobecným správním nařízením jsou dány předpisy ohledně  místa a způsobu 
úhrady a lhůty, v níž musí proběhnout. 

3. Ustanovení odstavce 1 a 2 platí shodně ve věcech přečinů uvedených v § 74, 
odstavci 1, jednoduchého charakteru spáchaných osobami staršími osmnácti let 
s tím, že uložená částka nesmí překročit 350 euro.  

4. Úředníci pověření pravomocí podle odstavce 1 ji uplatňují podle směrnic 
stanovených Kolegiem nejvyšších státních zástupců. 

5. Všeobecným správním nařízením se stanoví předpisy týkající se pověření 
úředníků kriminální služby uvedeného v odstavci 1, dohledu nad způsobem 
výkonu poskytnuté pravomoci a ukončení pověření úředníků kriminální služby. 

6. Všeobecným správním nařízením jsou stanoveny předpisy pro odůvodnění částek 
uhrazených na základě ustanovení odstavce 2 a 3.  
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7. Při stanovení podmínek úředníky kriminální služby má § 74, odstavec 3 a § 74b 
shodnou platnost. 

   
§ 75 

[Smrt odsouzeného] 
 

Právo na uložení výkonu trestu nebo opatření zaniká smrtí odsouzeného 
s výjimkou opatření o zabavení nezákonně nabytého majetku. 
 

§ 76 
[Promlčení výkonu trestu] 

 
1. Právo na výkon trestu nebo opatření zaniká jeho promlčením. 
2. Promlčecí lhůta je v tomto případě o třetinu delší než promlčecí lhůta práva na 

zahájení trestního řízení. Lhůta nesmí být kratší než délka uloženého trestu. 
 

§ 76a 
[Zahájení promlčecí lhůty] 

 
1. Promlčecí lhůta je zahájena dnem poté, co lze uložit výkon trestu stanoveného 

rozsudkem. 
2. V případě útěku odsouzeného ze zařízení, v němž podstupuje výkon trestu, je 

nová promlčecí lhůta zahájena dnem následujícím po tomto útěku. V případě 
odvolání podmínečného propuštění z výkonu trestu je nová promlčecí lhůta 
zahájena dnem následujícím po tomto odvolání. 

3. Promlčecí lhůta neplyne během zákonem nařízeného pozastavení výkonu trestu, 
ani v době, kterou odsouzený byť pro jiné odsouzení stráví v zajišťovací vazbě. 

4. Pokud byl uložen peněžní trest za přestupek a soud rozhodl, že částka může být 
splácena postupně, nebo pokud státní zastupitelství na žádost odsouzeného 
poskytlo splacení trestu odložilo nebo povolilo jeho postupné splácení, 
prodlužuje se promlčecí lhůta o dva roky. 

5. Promlčecí lhůta neplyne po dobu, kdy je uložení výkonu trestu přeneseno na cizí 
stát, dokud ministerstvo spravedlnosti tohoto státu neobdrží od příslušných 
orgánů sdělení obsahující rozhodnutí o převzetí uložení výkonu trestu. 

6. Jestliže cizí stát poté, co převzal uložení výkonu trestu, své právo na uložení 
výkonu trestu postoupí Nizozemsku, je zahájena nová promlčecí lhůta dnem, kdy 
nizozemské ministerstvo spravedlnosti obdrží sdělení příslušných orgánů tohoto 
státu o postoupení práva na uložení výkonu trestu. 
 

§ 77 
[Zánik a obnovení práva na trestní řízení a výkon trestu] 

 
1. Právo na trestní řízení a právo na výkon trestu zaniká přenesením trestního 

stíhání na cizí stát v souladu s ustanoveními třetího oddílu hlavy X čtvrté knihy 
Trestního řádu. 



 55 

2. V případě uvedeném v předchozím odstavci je právo na trestní řízení a právo na 
výkon trestu obnoveno, jestliže orgány státu, který trestní stíhání převzal, toho 
rozhodnutí zpochybní nebo sdělí, že trestní stíhání nezahájí, nebo že trestní 
stíhání zastaví. 

 
 
 
 

HLAVA OSMÁ A 
Zvláštní ustanovení pro mladistvé 

 
§ 77a 

[Částečné zmírnění sankčního práva pro nezletilé] 
 

Na osoby, které v době spáchání trestného činu dosáhly věku dvanácti let, 
ale byly mladší osmnácti let, se nevztahuje § 9, odstavec 1, §§ 10 až 22a včetně, § 
24c, paragrafy 37 až 38i včetně, § 44 a §§ 57 až 62 včetně. Místo nich se použijí 
zvláštní ustanovení obsažená v §§ 77d až 77gg. 
 

§ 77b 
[Použití sankčního práva pro nezletilé ] 

 
Vůči osobám, které v době spáchání trestného činu dosáhly věku šestnácti 

let, ale byly mladší osmnácti let, nemusí soudce použít §§ 77g až 77gg a může je 
soudit v souladu s ustanoveními předchozích hlav, pakliže mu k tomu závažnost 
spáchaného činu, osobnost pachatele nebo okolnosti, za jakých čin spáchal, dávají 
důvod. 
 

§ 77c 
[Postihy pro mladistvé zletilých] 

 
Osoby, které v době spáchání trestného činu dosáhly osmnácti let, ale byly 

mladší jednadvaceti let, může soudce, pakliže mu k tomu osobnost pachatele nebo 
okolnosti, za jakých čin spáchal, dávají důvod, soudit podle §§ 77g až 77gg. Výkon 
opatření o umístění do zařízení pro mladistvé proběhne v souladu s § 37c. 

 
§ 77d 

[Zkrácení promlčecí lhůty] 
 

1. Promlčecí lhůta práva na trestní stíhání uvedená v § 70 se zkracuje u přečinů na 
polovinu. 

2. Ustanovení prvního odstavce se nevztahuje na trestné činy popsané v §§ 240b a 
242 až 250a včetně, spáchané na mladistvém osobou, která byla v době spáchání 
trestného činu starší šestnácti let. 
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§ 77e 
[Uzavření případu policií: STOP-projekt] 

 
1. Úředníci kriminální služby, kteří jsou k tomu státním zástupcem určeni, mohou 

se souhlasem státního zástupce podezřelému navrhnout, aby se zapojil do 
určitého projektu.7 Účastí v projektu lze předejít tomu, aby policie založený 
protokol předala státnímu zastupitelství. Všeobecným správním nařízením se 
určí trestné činy, které mohou být tímto způsobem uzavřeny. 

2. V návrhu podle odstavce 1 sdělí úředník kriminální služby podezřelému, že účast 
v projektu není povinná, a informuje ho o možných následcích jeho neúčasti. 
Návrh, sdělení a informace o možných následcích jsou podezřelému poskytnuty 
taktéž písemně. 

3. Státní zástupce vydává obecné pokyny ohledně způsobu uzavření případu 
v důsledku odstavce 1. Pokyny se rozhodně týkají: 
a) projektů a kategorií trestných činů, které vzhledem k charakteru projektů 

přicházejí v úvahu pro tento způsob uzavření případu; 
b) délky trvání účasti v závislosti na povaze trestného činu a projektu; a 
c) způsobu, jakým lze získat souhlas státního zástupce. 

4. Délka trvání účasti nesmí překročit dvacet hodin. 
5. Jestliže je úředník kriminální služby, jmenovaný v odstavci jedna, přesvědčen, že 

podezřelý se řádně účastnil projektu, vyrozumí o tom písemně státního zástupce i 
podezřelého. Tímto zaniká právo na zahájení trestního řízení, vyjma případů, kdy 
je vydán příkaz podle § 12i Trestního řádu. V takovém případě bere soudce 
ukládající trest v potaz dokončenou účast v projektu. 

 
 

§ 77f 
[Zvláštní podmínky při narovnání] 

 
1. Při použití § 74, odstavce jedna, může státní zástupce uložit také podmínku, že 

podezřelý: 
a) se bude řídit pokyny zařízení podle § 60, odstavce 1, písmene b Zákona o 

péči o mládež, po dobu nejvýše šesti měsíců; 
b) bude vykonávat veřejně prospěšné práce nebo práce k nápravě škod 

způsobených trestným činem, případně absolvuje vzdělávací projekt v délce 
nejvýše čtyřiceti hodin ve lhůtě ne delší než tři měsíce. 

2. Na podmínky uvedené v odstavci 1, písmenu b se vztahují ustanovení § 77m, 
odstavce 1 a 9, § 77o, odstavec 1, a 77ff, odstavec 4 o úkolových trestech. 

3. Peněžní částka uvedená v § 74, odstavci 2, písmenu a činí maximálně 2250,- 
euro. 

                                                 
7 Tato možnost se nabízí u jednoduchých trestných činů, chování méně závažného charakteru, 

drobné majetkové trestné činnosti, vandalismu, založení požáru, nedovoleného zacházení 
s ohňostrojem apod. Účast v projektu není nabízena mladistvým, kteří se již dvakrát takového 
projektu účastnili, nebo kteří se účastnili projektu v roce předcházejícím spáchání nového 
trestného činu. /komentář: str. 431-433/ 
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§ 77g 
[Zvláštní sankční systém] 

 
1. Místo trestních sazeb předepsaných za dané trestné činy, budou ukládány tresty a 

opatření podle této hlavy. 
2. Pokud je za trestný čin uloženo opatření o umístění do nápravného zařízení pro 

mladistvé, nebude za tentýž čin již uložen ani peněžní, ani úkolový trest, vyjma 
případu podle ustanovení § 77x, odstavce 1. 

3. V případě odsouzení k peněžnímu trestu nebo trestu odnětí svobody 
v nápravném zařízení pro mladistvé, vyjma náhradní detence mladistvých, jehož 
nepodmínečná část nepřekračuje tři měsíce, může soudce uložit také trest 
úkolový.  
 

§ 77h 
[Tresty pro mladistvé] 

 
1. Hlavní tresty: 

a) u přečinů: detence mladistvých, úkolový trest nebo peněžní trest; 
b) u přestupků: úkolový trest nebo peněžní trest. 

2. Úkolový trest sestává z: 
a) pracovního trestu spočívajícího ve veřejně prospěšné práci nebo práci 

k nápravě škod trestným činem způsobených, nebo 
b) učebního trestu, spočívajícího v absolvování vzdělávacího projektu, nebo 
c) kombinace pracovního a učebního trestu. 

3. Vedlejší tresty: 
a) propadnutí majetku; 
b) zákaz řízení motorových vozidel. 

4. Opatření: 
a) umístění do nápravného zařízení pro mladistvé; 
b) stažení z oběhu; 
c) zabavení nezákonně nabytého prospěchu; 
d) náhrada škod. 

 
§ 77i 

[Trvání detence mladistvých / místo výkonu trestu odnětí svobody] 
 
1. Délka trvání detence mladistvých činí: 

a) u osob, které byly v době spáchání trestného činu mladší šestnácti let: 
nejméně jeden den nejvýše dvanáct měsíců; 

b) u ostatních osob nejvýše dvacet čtyři měsíce. 
2. Délka trvání detence mladistvých je v rozsudku vyjádřena ve dnech, týdnech 

nebo měsících. 
3. V případě odsouzení k detenci mladistvých platí zde §§ 26 a 27 shodně. 
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§ 77j 
[Přerušení trestu a podmínečné propuštění na svobodu] 

 
1. V mimořádných případech může ministr spravedlnosti určit, že výkon trestu 

detence mladistvých bude na dobu nejvýše tří měsíců přerušen. 
2. Ministr spravedlnosti může stanovit bližší pravidla ohledně přerušení výkonu 

trestu podle odstavce jedna. Tato pravidla se týkají rozhodně kritérií, která musí 
dotyčná osoba splňovat, aby jí mohl být výkon trestu přerušen, pravomoci a 
způsobu jejich udělování, jakož i podmínek, které lze s přerušením spojit. 

3. Na rozhodnutí o přerušení výkonu trestu podle odstavce jedna se vztahuje hlava 
XV zákona o nápravných zařízeních pro mladistvé. 

4. Soudce, který uložit mladistvému trestu, může tohoto mladistvého kdykoli 
podmínečně propustit na svobodu. 

5. V případě podmínečného propuštění z výkonu trestu je stanovena zkušební doba 
v délce maximálně dvou let. Délka zkušební doby a uložené podmínky jsou 
odsouzenému doručeny osobně. § 77y, odstavec 3, 77z, 77aa a 77cc až 77ee 
včetně zde platí shodně. 

 
§ 77k 

[Nahrazení detence mladistvých trestem odnětí svobody nebo úkolovým 
trestem] 

 
Soudce, který uložil trest detence mladistvých jej může na návrh státního 

zástupce nebo na žádost odsouzeného zcela nebo zčásti nahradit jedním z trestů 
uvedených v § 9, odstavci 1, jestliže výkon tohoto trestu proběhne zcela nebo zčásti 
poté, co odsouzený dosáhl věku osmnácti let a soudce usoudí, že již detence 
v zařízení pro mladistvé není vhodná. 
 

§ 77l 
[Peněžní trest] 

 
1. Výše peněžního trestu činí nejméně 2 euro a nejvýše 2.250,- euro. § 24a má 

shodnou platnost s tím, že soudce může u každého peněžního trestu stanovit, že 
jej lze splácet po částech. Výši splátek stanoví soudce. 

2. Soudce může v rozhodnutí, jímž ukládá peněžní trest, nařídit, že v případě 
nezaplacení dlužné částky bude použita náhradní detence v zařízení pro 
mladistvé. 

3. Jestliže peněžní trest nebyl splacen vůbec nebo jen částečně, nebo není možné 
jeho výši na odsouzeném vymáhat, může soudce na návrh státního zastupitelství 
nahradit peněžní trest detencí v zařízení pro mladistvé nebo na žádost 
odsouzeného nahradit trestem úkolovým. Pokud soudce využil pravomoci podle 
odstavce 2, může změnit délku dříve uložené náhradní detence, pokud nebyla 
dosud zahájena. 

4. Úkolový trest podle odstavce 3 je uložen úměrně k dlužné částce. §§ 77m až 77q 
a 77ff, odstavec 4 mají shodnou platnost. Tento trest lze uložit pouze dokud 
odsouzený nedosáhl osmnácti let.  
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5. Jestliže odsouzený dosáhl věku osmnácti let, ukládá soudce náhradní vazbu, 
pokud usoudí, že náhradní detence v zařízení pro mladistvé není vhodná. 

6. Délka trvání náhradní detence v zařízení pro mladistvé nebo náhradní vazby činí 
nejméně jeden den a nejvýše tři měsíce. Za každých 15,- euro nezaplaceného 
peněžního trestu může být uložen nejvýše jeden den. Zaplacením dlužné částky 
peněžního trestu zaniká náhradní detence v zařízení pro mladistvé nebo náhradní 
vazba. § 24c, odstavec 4 zde má shodnou platnost. 

7. § 27, odstavce 3 a 4 platí při odsouzení k peněžnímu trestu shodně. 
 

§ 77m 
[Předpisy pro úkolové tresty] 

 
1. V rozsudku se uvádí, zda úkolový trest sestává z trestů veřejně prospěšných 

prací, učebního trestu nebo z kombinace obou, jakož i počet hodin délky trestu. 
V rozsudku může být uveden charakter a obsah pracovní činnosti nebo 
vzdělávacího projektu. 

2. Délka trvání veřejně prospěšných pracní nebo práce k nápravě způsobené škody 
nesmí překročit dvě stě hodin. 

3. Lhůta, během níž musí být práce vykonána, trvá nejvýše šest měsíců u trestů do 
sto hodin práce, u ostatních trestů nejvýše jeden rok. Státní zastupitelství může 
při použití § 77o, odstavce 2 lhůtu prodloužit. 

4. Délka vzdělávacího projektu nepřekročí dvě stě hodin. 
5. Lhůta, během níž musí být vzdělávací projekt uskutečněn, trvá nejvýše šest 

měsíců. 
6. Je-li uloženo více úkolových trestů, nesmí celkový počet hodin překročit dvě stě 

čtyřicet. 
7. Při odsouzení k úkolovému trestu zde má § 27, odstavec 1 a 4 shodnou platnost. 
8. Státní zastupitelství může lhůtu uvedenou v odstavci 3 a 5 ze svého úřadu nebo 

na žádost odsouzeného jednorázově prodloužit o tutéž délku. Státní zastupitelství 
o tom odsouzeného neprodleně vyrozumí. 

9. Lhůty uvedené v odstavci 3 a 5 se prodlužují o dobu, po kterou byl odsouzený 
z jiného titulu zbaven svobody, jakož i o dobu, po kterou se odsouzený takovému 
odnětí svobody vyhýbal. 

 
§ 77n 

[Náhradní detence mladistvých a úkolový trest] 
 

1. V rozsudku, jímž ukládá úkolový trest, nařídí soudce pro případ, že odsouzený 
nebude úkolový trest řádně vykonávat, použití náhradní detence mladistvých. 

2. Délka náhradní detence mladistvých je stanovena v celých dnech, týdnech nebo 
měsících. 

3. Náhradní detence mladistvých trvá nejméně jeden den a nejvýše čtyři měsíce. Za 
každé dvě hodiny úkolového trestu je uložen nejvýše jeden den. 

4. Byla-li vykonána část úkolového trestu, snižuje se délka náhradní detence 
mladistvých úměrně této části. Má-li být v důsledku tohoto snížení zkrácena 
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náhradní detence mladistvých na část dne, bude tato část zaokrouhlena nahoru na 
celý den. 

 
§ 77o 

[Uložení výkonu úkolového trestu] 
 

1. Rada pro ochranu dětí je pověřena připravovat a asistovat výkonu úkolového 
trestu. O způsobu, jakým bude odsouzený vykonávat úkolový trest, se státní 
zastupitelství informuje od rady pro ochranu dětí. Státní zastupitelství může radu 
přizvat ke spolupráci a vydat jí potřebné pokyny. 

2. Státní zastupitelství může po konzultaci s Radou pro ochranu dětí  
a s odsouzeným uložený trest – ne však jeho délku – změnit, usoudí-li, že 
odsouzený nemůže nebo nemohl úkolový trest vykonat zcela v souladu 
s rozsudkem. Při této změně se co nejvíce drží uloženého trestu. Státní 
zastupitelství o tom vyrozumí odsouzeného i Radu pro ochranu dětí. 

3. Státní zastupitelství vyrozumění neprodleně doručí odsouzenému. Vyrozumění 
obsahuje počet hodin, které byly podle názoru státního zastupitelství již řádně 
splněny, jakož i trest, který je pro zbývající dobu blíže specifikován. 

4. Proti rozhodnutím ve vyrozumění podle odstavce 4 se může odsouzený do 
čtrnácti dnů od doručení podat písemnou stížnost k soudu, který trest uložil. 
Soudce může rozhodnutí státního zastupitelství změnit. Odstavec 2 platí shodně. 

 
§ 77p 

[Uložení výkonu náhradní detence mladistvých] 
 
1. Pokud odsouzený k úkolovému trestu nezahájí jeho výkon, nebo pokud státní 

zastupitelství usoudí, že odsouzený nevykonává či nevykonával uložený úkolový 
trest řádně, může státní zastupitelství nařídit výkon náhradní detence 
mladistvých.Státní zastupitelství o tom vyrozumí odsouzeného a Radu pro 
ochranu dětí. 

2. Státní zastupitelství vyrozumění neprodleně doručí odsouzenému. Vyrozumění 
obsahuje počet hodin, které byly podle názoru státního zastupitelství splněny, 
jakož i počet dní, na které ukládá náhradní detenci mladistvých. 

3. Proti rozhodnutím ve vyrozumění podle odstavce 2 se může odsouzený do 
čtrnácti dnů od doručení podat písemnou stížnost k soudu, který trest uložil. 
Soudce může rozhodnutí státního zastupitelství změnit. Podání stížnosti 
pozastavuje uložení výkonu náhradní detence mladistvých. 

 
§ 77q 

[Časový limit pro zhodnocení výkonu] 
 
1. Státní zastupitelství může učinit rozhodnutí či podat návrh ve smyslu § 77o, 

odstavce 2, respektive § 77p, odstavce 1, do tří měsíců po vypršení lhůty, v níž 
měla být práce provedena, nebo v níž měl být absolvován vzdělávací projekt ve 
smyslu § 77m. 
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2. Jestliže byl podle názoru státního zastupitelství uložený trest řádně vykonán, 
vyrozumí o tom neprodleně odsouzeného. 

 
§ 77r 

[Odepření řidičského oprávnění] 
 

Odepření řidičského oprávnění je možné uplatnit pouze v případech 
uvedených v §§ 179, 179a a 180 zákona o silničním provozu a v § 30, odstavci 6 
zákona o povinném ručení (Sb. 1963, 228). Tyto paragrafy zde mají shodnou 
platnost. 

 
§ 77s 

[Umístění do nápravného zařízení pro mladistvé] 
 

1. Opatření o umístění do nápravného zařízení pro mladistvé může být uloženo 
pouze v případě, že: 
a) jde o trestný čin, u nějž lze uložit předběžnou vazbu; 
b) si to bezpečnost ostatních, bezpečnost veřejnosti nebo majetku vyžaduje; 
c) toto opatření je v zájmu co nejpříznivějšího dalšího vývoje podezřelého. 

2. Soudce ukládá toto opatření pouze na základě odůvodněného,datovaného a 
podepsaného posudku nejméně dvou znalců z různých disciplin zabývajících se 
chováním. Posudek mohou znalci vydat společně nebo nezávisle každý zvlášť. 
Je-li posudek datován dříve než jeden rok před konáním soudního zasedání, 
může jej soudce použít pouze se souhlasem státního zástupce a podezřelého. 

3. Toto opatření může být uloženo i v případě, že podezřelý je pro zaostalost 
duševního vývinu nebo duševní poruchu zbaven trestní zodpovědnosti. Pokud 
podezřelý v době spáchání trestného činu trpěl zaostalostí duševního vývoje 
nebo duševní poruchou, musí být při použití odstavce jedna jeden ze znalců 
psychiatr. 

4. Odstavec 2 není použit, jestliže podezřelý odmítá spolupracovat na vyšetření, 
které je třeba provést za účelem posudku. Pokud je to možné, podají znalci buď 
společně, nebo nezávisle na sobě zprávu o důvodech odmítnutí. Soudce se pak 
pokud možno řídí podle jiných posudků či lékařských zpráv, při kterých 
podezřelý neodmítl spolupracovat. 

5. Pokud je opatření uloženo určí k jeho výkonu ministr spravedlnosti zařízení 
podle § 1, písmene b) zákona o nápravných zařízení pro mladistvé, nebo určí jiné 
místo, kam bude mladistvý umístěn. 

6. Tato opatření platí na dobu dvou let. Tato lhůta je zahájena dnem, kdy 
rozhodnutí soudu nabude neodvolatelně právní moci. 

7. Lhůta opatření neplyne: 
a) po dobu, po kterou byl odsouzený z jiného titulu zbaven svobody, jakož i po 

dobu, po kterou se odsouzený takovému odnětí svobody vyhýbal; 
b) jestliže se odsouzený déle než jeden týden nedovoleně zdržuje mimo 

zařízení, kam byl umístěn k výkonu tohoto opatření. 
8. Ministr spravedlnosti může na základě doporučení Rady pro ochranu dětí toto 

opatření podmínečně či nepodmínečně ukončit. 
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§ 77t 
[Prodloužení lhůty opatření] 

 
1. Soudce, který se v první instanci obeznámil s trestným činem, pro který bylo 

opatření uloženo, může na návrh státního zástupce prodloužit lhůtu stanovenou § 
77s, odstavcem 6, vždy nejvýše o dva roky. Nejdříve dva měsíce a nejpozději 
jeden měsíc před vypršením platnosti opatření může státní zástupce podat návrh 
na jeho prodloužení. § 509a Trestního řádu zde platí shodně. 

2. Prodloužení lhůty opatření je možné pouze nepřekročí-li tím jeho trvání čtyři 
roky, vyjma případů, kdy bylo opatření uloženo podezřelému podle § 77s, 
odstavce 3. V tomto případě může být opatření prodlouženo až na šest let. 

3. Opatření může být prodlouženo pouze, bylo-li uloženo za trestný čin namířený 
nebo ohrožující fyzickou integritu jedné či více osob. § 77s, odstavec 1, písmeno 
b) a c) zde mají shodnou platnost. Opatření není možní prodloužit, bylo-li 
využito pravomoci ustanovené § 77x. 

4. Návrh na prodloužení opatření k umístění do zařízení pro mladistvé je u soudu 
projednáván před vícečlenným senátem. 

5. V návrhu je zvážen: 
a) aktuálně vystavený, odůvodněný a podepsaný posudek vedoucího zařízení 

pro mladistvé, a 
b) opis záznamů o fyzickém a psychickém stavu odsouzeného. 

6. Opatření může být prodlouženo bez použití posudku podle odstavce 4, písmene 
a, pokud tento nemůže být vystaven, protože odsouzený odmítá spolupracovat na 
jeho vystavení. 

 
§ 77u 

[Proces rozhodování o prodloužení opatření] 
 

Rozhodnutí na základě § 77t je vydáno příkazem poté, co byl vyslechnut 
nebo řádně předvolán odsouzený, a případě, že není plnoletý, také jeho zákonní 
zástupci. §§ 14h, 14i, odstavce 2 až 6, a 14j tohoto zákoníku, jakož i § 495b 
Trestního řádu zde mají shodnou platnost, stejnou měrou i §§ 502 a503 Trestního 
řádu. 
 

§ 77v 
[Místo výkonu odnětí svobody mladistvým] 

 
1. Jestliže je uložena detence mladistvého nebo jeho umístění do nápravného 

zařízení pro mladistvé, zahrne soudce do svého rozhodnutí doporučení ohledně 
místa a způsobu, jakým má být tento trest nebo opatření vykonáno. Soudce může 
zahrnout takového doporučení i do rozhodnutí ve smyslu § 77t. 

2. Odstavec 1 neplatí v případě, že výkon trestu nebo opatření není při použití § 
77x uložen vůbec nebo jen částečně. Je-li v důsledku § 77dd výkon trestu nebo 
opatření znovu uložen, zahrne soudce doporučení do příkazu k zahájení výkonu 
trestu. 
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3. Státní zastupitelství obeznámí ministerstvo spravedlnosti s rozhodnutím soudu, 
jakmile nabudou právní moci. Připojí k nim doporučení soudce ohledně umístění 
odsouzeného. 

4. Ministr spravedlnosti si může vyžádat posudek Rady pro ochranu dětí o místě 
výkonu trestu, respektive opatření. 

 
 

§ 77w 
Pozbyl platnost. 

 
§ 77x 

[Podmínečné odložení výkonu trestu] 
 
1. V případě odsouzení k detenci mladistvého, náhradní detenci mladistvého 

nepočítaje, k peněžnímu trestu nebo k umístění do nápravného zařízení pro 
mladistvé, může soudce stanovit, že výkon trestu nebude uložen vůbec nebo jen 
částečně. 

2. V případě odsouzení k detenci mladistvého nebo jeho umístění do nápravného 
zařízení pro mladistvé, za použití odstavce 1, může soudce uložit též trest 
peněžní. 

3. V případě odsouzení k detenci mladistvého, za použití odstavce 1, může soudce 
uložit též trest úkolový. 

 
§ 77y 

[Zkušební doba] 
 
1. Soudce může stanovit, že uložený trest nebo opatření nebude vykonáno,  

a stanovit zkušební dobu v délce trvání nejvýše dvou let. 
2. Zkušební doba je zahájena: 

a) bylo-li předáno nebo zasláno oznámení ve smyslu § 366a, odstavce 1 a 2 
Trestního řádu, patnáctým dnem po vynesení konečného rozsudku nebo 
usnesení, pokud proti němu nebylo včas použito opravného prostředku; 

b) bylo-li doručeno oznámení ve smyslu § 366a, odstavce 3 Trestního řádu, 
patnáctým dnem po jeho doručení, pokud proti rozsudku či usnesení nebylo 
včas použito opravného prostředku. 

3. Zkušební doba neplyne po dobu, kdy byl odsouzený ze zákona zbaven svobody. 
 

§ 77z 
[Podmínky] 

 
1. Použití § 77x je obecně podmíněno tím, že se odsouzený před skončením 

zkušební doby nesmí dopustit žádného trestného činu. Kromě toho mohou být 
kladeny zvláštní podmínky ohledně chování odsouzeného. Tyto podmínky 
nesmějí omezovat svobodu vyznání ani přesvědčení odsouzeného, jakož ani jeho 
politickou svobodu. Soudce může působnost zvláštních podmínek omezit na 
určitou část zkušební doby, kterou stanoví ve svém rozhodnutí. 
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2. Jako zvláštní podmínka může být uloženo, že se odsouzený nechá hospitalizovat 
v určitém zařízení po dobu soudem stanovenou, avšak kratší než doba zkušební. 

 
§ 77aa 

[Dozor nad dodržováním podmínek] 
 
1. Dozorem nad dodržováním podmínek je pověřeno státní zastupitelství. 
2. Soudce může pověřit právnickou osobu ve smyslu § 60, odstavce 1, písmene b) 

zákona o péči o mládež, nebo, v mimořádných případech a po poradě s takovou 
osobou, osobu fyzickou, aby odsouzenému poskytovala pomoc a podporu při 
dodržování zvláštních podmínek. 

3. V případě, že nad odsouzeným byl v důsledku § 254 Knihy první Občanského 
zákoníku ustanoven dohled, může soudce pověřit soudně ustanoveného 
poručníka, aby odsouzenému poskytoval pomoc a podporu při dodržování 
zvláštních podmínek. 

4. Pokud odsouzený dosáhl plnoletosti, platí zde § 14d, odstavec 2. 
 

§ 77bb 
[Doručení odsouzenému] 

 
§ 366a trestního řádu se zde vztahuje na oznámení odsouzenému při 

použití §§ 77x a 77z. 
 

§ 77cc 
[Změna zkušební doby nebo zvláštních podmínek] 

 
1. Na návrh státního zastupitelství nebo na žádost odsouzeného může soudce 

zkušební dobu zkrátit nebo jednou prodloužit. Zkušební doba smí být 
prodloužena nejvýše o jeden rok. 

2. Stejně tak může soudce během zkušební doby i v době, kdy je zkušební doba 
pozastavena, změnit zvláštní podmínky nebo dobu jejich trvání v rámci zkušební 
doby, může zvláštní podmínky zrušit, dodatečně stanovit a pověření ve smyslu  
§ 77aa, odstavec § vydat, změnit nebo zrušit. 

 
§ 77dd 

[Příkaz k zahájení výkonu trestu] 
 
1. Obdobně s ustanovením § 77cc může soudce na návrh státního zastupitelství 

v případě, že některá ze stanovených podmínek není dodržována a soud k tomu 
shledává důvody: 
a) vydat příkaz k zahájení výkonu trestu nebo opatření, jehož výkon byl 

podmínečně odložen; 
b) při zachování nebo změně podmínek vydat příkaz, jímž uloží výkon části 

trestu, která byla podmínečně odložena. 
2. § 14g, odstavec 2, 3 a 5 zde má shodnou platnost s tím, že pokud je za shodného 

použití § 14g, odstavce 3, písmene a trestný čin stíhán přestupkovým soudem, je 
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tento taktéž oprávněn k použití odstavce 1, jestliže ukládaný trest sestává z trestu 
peněžního nebo detence mladistvého na méně než šest měsíců. 

 
§ 77ee 

[Proces] 
 
1. Je-li v rámci uložení výkonu trestu nebo opatření přijato rozhodnutí za použití §§ 

77k, 77l, odstavce 3, 77o, odstavce 4, 77p, odstavce 3, 77cc nebo 77dd, odstavce 
1, vztahují se na něj §§ 14h, 14i, odstavec 2 až 6 a 14j tohoto zákoníku, jakož i § 
495b Trestního řádu. 

2. Jestliže odsouzený v době, kdy byl na jeho žádost nebo na návrh státního 
zastupitelství proces zahájen, nedosáhl věku osmnácti let, vztahují se na něj §§ 
496 až 498, 504 a 505 Trestního řádu. Jestliže nedosáhl věku šestnácti let, platí 
též § 503. 

 
§ 77ff 

[Pravidla uložení výkonu sankcí pro mladistvé] 
 

1. Náklady na detenci mladistvých a na umístění do nápravného zařízení pro 
mladistvé nese stát. 

2. Zákonem jsou stanovena pravidla pro výkon trestů odnětí svobody pro mladistvé 
a pro opatření omezující svobodu mladistvého ve smyslu § 77h, jakož je i 
specifikováno právní postavení mladistvých. 

3. Všeobecným správním nařízením mohou být stanovena pravidla pro poskytování 
státních příspěvků na financování přípravy a realizace: 
a) projektů podle §§ 77e a 77f, odstavce 1, písmene b), a 
b) úkolových trestů podle § 77h, odstavce 2. 

4. Všeobecným správním nařízením jsou stanovena podrobná pravidla pro obsah 
úkolových trestů, výkonu úkolových trestů a práv a povinností odsouzených 
k úkolovým trestům. Přitom počet hodin vzdělávacího projektu se může lišit od 
počtu hodin stanovených v § 77m, odstavci 4, pokud si to charakter vzdělávacího 
projektu vyžaduje. 

 
§ 77gg 

[Pokus, příprava a účast na trestném činu / souběh trestných činů] 
 

1. Tresty a opatření podle této hlavy jsou stejné za pokus, přípravu, účast a 
spolupachatelství trestného činu, jako za dokonaný trestný čin. 

2. V případě souběhu více trestných činů, které je třeba považovat za navzájem 
nezávislá jednání, jsou tyto pro použití trestů a opatření považovány za jeden 
trestný čin. Na tyto činy se vztahují ustanovení § 63. 
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HLAVA DEVÁTÁ 
Význam některých výrazů užitých v zákoníku 

 
§ 78 

[Pojem „přečin“] 
 

Tam, kde tento zákoník hovoří o přečinu obecně nebo přečinu konkrétním, 
rozumí se jím taktéž spolupachatelství, pokus a příprava tohoto přečinu, nestanoví-li 
některé z ustanovení jinak. 
 

§ 79 
[Útok] 

 
Útok vzniká, jakmile se pachatelův úmysl projevil zahájením jeho páchání 

ve smyslu § 45. 
 

§ 80 
[Spolčení] 

 
Spolčení vzniká, jakmile se dvě či více osob dohodnou na spáchání 

přečinu. 
 

§ 80bis 
[Převrat] 

 
Převratem se rozumí likvidace nebo nezákonná změna ústavní podoby 

vlády nebo následovnictví trůnu. 
 

§ 80ter 
[Zakázané místo] 

 
Zakázaným místem se rozumí každé místo, které je jako takové označeno 

v důsledku zákona o ochraně státního tajemství. 
 

 
 
 

§ 80quater 
[Státní tajemství] 

 
Údajem, jehož utajení je nařízeno ve státním zájmu, se rozumí také údaj 

náležející nebo odvozený z údajů, pomůcek, materiálů, nebo jejich prostřednictvím 
provedený výzkum či užitá metoda práce, na něž se vztahují pravidla pro utajení 
stanovená § 68 zákona o jaderné energii. 
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§ 80quinquies 
[Údaje] 

 
Údaji se rozumí jakýkoli záznam skutečností, pojmů nebo instrukcí, 

způsobem konvenčním i nekonvenčním, vhodným k přenosu, interpretaci nebo 
zpracování osobami nebo automatizovanými systémy. 
 

§ 80sexies 
[Automatizované systémy] 

 
Automatizovanými systémy se rozumí zařízení určené k elektronickému 

ukládání a zpracování dat. 
 

§ 81 
[Násilí] 

 
Uvedení do stavu bezvědomí nebo nehybnosti se rovná spáchání násilí. 

 
§ 82 

[Těžké ublížení na zdraví] 
 

1. Těžkým ublížením na zdraví se rozumí: nemoc, u níž nejsou vyhlídky na úplné 
uzdravení, trvalá pracovní neschopnost, vypuzení nebo usmrcení plodu u těhotné 
ženy. 

2. Těžkým ublížením na zdraví se také rozumí narušení rozumových schopností 
trvající déle než čtyři týdny. 

 
§ 82a 

[Zabití] 
 

Zabitím jiné osoby nebo dítěte při porodu nebo krátce po něm se rozumí: 
usmrcení plodu, který je podle reálných předpokladů schopen života mimo tělo  
matky. 
 

§ 83 
Pozbyl platnosti. 

 
§ 83bis 

Pozbyl platnosti. 
 

§ 84 
[Úředník] 

 
1. Úředníky se rozumí činitelé veřejných orgánů. 
2. Úředníky a soudci se rozumí taktéž rozhodčí soudci; soudci se rozumí osoby 

vykonávající administrativní soudní moc. 
3. Všichni příslušníci ozbrojených složek jsou zároveň považováni za úředníky. 
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§ 84bis 
[Podnikatel] 

 
Podnikatelem se rozumí každý, kdo provozuje podnik nebo živnost. 

 
§ 84ter 

[Mince] 
 

Mincemi a bankovkami se rozumí mince a bankovky, které budou mít 
platnost zákonného platidla, jakož i mince a bankovky, které tuto platnost pozbyly  
a mohou být směněny za zákonné platidlo. 
 

§ 85 
[Kapitán / posádka / pasažéři / plavidla / lodě] 

 
1. Kapitánem se rozumí každý velitel plavidla nebo jeho zástupce. 
2. Pasažéři jsou všichni, kdo jsou na palubě plavidla s výjimkou kapitána. 
3.  Posádkou jsou všichni, kdo jsou na palubě plavidla jako lodní důstojníci nebo 

námořníci. 
4. Plavidla, ani lodě, jejichž výstavba nebyla dokončena, nejsou považována za 

plavidla, respektive lodě. 
 

§ 86 
[Nizozemské lodě] 

 
Nizozemskými loděmi se rozumí veškerá plavidla, která jsou po vydání 

rejstříkového osvědčení a povolení plavit se pod nizozemskou vlajkou podle zákona 
považována za zámořské lodě. 

§ 86a 
[Nizozemská letadla] 

 
1. Nizozemskými letadly se rozumí: 

a) letadla zapsaná v nizozemských leteckých rejstřících; 
b) letadla bez posádky pronajatá nájemci, který má hlavní sídlo firmy, nebo, 

pokud nájemce sídlo nemá, trvalé bydliště na území Nizozemska. 
2. Letadlo je ve stavu letu v okamžiku, kdy jsou po nástupu zavřeny všechny vnější 

dveře, do okamžiku, kdy jsou jedny z těchto dveří otevřeny k výstupu. V případě 
nouzového přistání je let považován za trvající, dokud příslušné orgány 
nepřevezmou zodpovědnost za letadlo a osoby a předměty na jeho palubě. 

3. Letadlo je v provozu od okamžiku, kdy pozemní personál nebo posádka zahájí 
přípravy letadla k určitému letu, do okamžiku uplynutí dvaceti čtyř hodin od 
přistání letadla.Doba provozu letadla se rozhodně vztahuje na celou dobu, během 
níž je letadlo v letu ve smyslu odstavce 2. 
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§ 87 
[Nepřítel / válka / doba války] 

 
1. Nepřítelem se rozumí vzbouřenci. 
2. Válkou se rozumí občanská válka. 
3. Dobou války se rozumí doba, kdy válka hrozí. Dobou války se též rozumí doba, 

kdy jsou mimořádně povoláni do služby příslušníci vojenských složek, a doba, 
po kterou jsou ve službě nasazeni. 

 
§ 87a 

[Spřátelený stát] 
 

Spřáteleným státem se rozumí zahraniční mocnost, s níž Nizozemsko není 
v ozbrojeném konfliktu. 

 
§ 87b 

[Mezinárodně chráněné osoby / majetky] 
 
1. Mezinárodně chráněnou osobou se rozumí osoba spadající pod definici § 1, 

odstavce 1 Smlouvy o předcházení a potrestání trestných činů namířených proti 
mezinárodně chráněným osobám, včetně diplomatů ze 14. prosince 1973 (Trb. 
1981, 69). 

2. Mezinárodně chráněnou osobou se také rozumí osoba spadající pod definici § 1, 
písmene a nebo b Smlouvy o bezpečnosti zaměstnanců OSN a přidruženého 
personálu z 9. prosince 1994 (Trb. 1996, 62). 

3. Chráněnými majetky se rozumí majetky podle § 2, odstavce 1, písmene b 
smlouvy uvedené v odstavci 1 a podle § 9, odstavce 1, písmene b smlouvy 
uvedené v odstavci 2. 

 
§ 88 

[Měsíc / den] 
 

Jedním měsícem se rozumí doba třiceti dnů, jedním dnem se - s výjimkou 
použití zákona o obecných termínech – rozumí doba čtyřiadvaceti hodin. 
 

§ 89 
[Vloupání] 

 
Vloupáním se také rozumí podhrabání překážek, jakož i překročení struh a 

kanálů, které slouží jako ohrazení. 
 

§ 90 
[Paklíče] 

 
Paklíči se rozumí veškeré předměty, které nejsou určeny k otevření 

určitého zámku. 
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§ 90bis 
[Výkupčí] 

 
1. Výkupčím se rozumí osoba, která pracovně či ze záliby skupuje předměty. 
2. Skupováním se také rozumí veškerá jednání, jakkoli pojmenovaná, kterými je 

zjevně zamýšleno totéž. 
 

§ 90ter 
[Elektrárenská činnost] 

 
1. Elektrárenskou činností se rozumí veškeré činnosti sloužící k produkci, vedení, 

transformaci a dodávce elektřiny a s nimi související zabezpečovací, upevňovací, 
podpůrné práce, jakož i varování. 

2. Elektrárenskou činností se nerozumí činnosti telegrafní a telefonní. 
 

§ 90quater 
[Diskriminace] 

 
Diskriminací nebo diskriminováním se rozumí každá forma rozlišování, 

vylučování, omezování nebo upřednostňování, jejímž cílem nebo následkem může 
být pošlapání nebo porušení uznání, požívání nebo vykonávání rovnosti na základě 
lidských práv jakož i základních svobod v oblasti politické, hospodářské, 
společenské nebo kulturní či v jiných oblastech společenského života. 
 

§ 90quinquis 
[Zařízení ochranné léčby] 

 
1. Zařízením ochranné léčby se rozumí zařízení ve smyslu § 37d, odstavce 1. 
2. Soudním zařízením ochranné léčby se rozumí zařízení ve smyslu § 37d, odstavce 

1, písmene a), kde jsou náklady na léčení hrazeny ministerstvem spravedlnosti na 
základě jím schváleného rozpočtu, nebo zařízení ve smyslu § 37d, odstavce 1, 
písmene b), kde jsou náklady na celý jeho provoz hrazeny ministerstvem 
spravedlnosti. 

 
§ 90sexies. 

[Psychiatrická léčebna] 
 
Psychiatrickou léčebnou se rozumí: 
1. nemocnice, léčebna nebo ústav pro choromyslné spadající pod působnost zákona 

o nemocničním pojištění nebo zákona mimořádných léčebných výlohách, nebo 
zařízení či oddělení určené v souladu s ministerstvem spravedlnosti, pokud je 
toto zařízení zaměřeno na léčbu psychiatrických pacientů; 

2. psychiatrické oddělení fakultních nemocnic. 
 



 71 

§ 90octies 
[Registrované partnerství] 

 
Tam, kde se hovoří o manželství nebo manželích, se rozumí s výjimkou  

§ 449 taktéž registrované partnerství, čili registrovaný partner. 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 91. 
[Závěrečná ustanovení obecné části] 

 
Ustanovení hlavy I - VIIIA tohoto zákoníku se vztahují na činy trestné také 

podle dalších zákonů či nařízení, není-li určeno jinak. 
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Kniha druhá 
Přečiny 

 
HLAVA PRVNÍ 

Přečiny proti bezpečnosti státu 
 

§ 92 
[Útok na krále] 

 
Útok podniknutý se záměrem připravit krále, vládnoucí královnu nebo 

regenta o život či svobodu, nebo je zbavit vlády, bude potrestán doživotním trestem 
odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let či peněžním trestem 
páté kategorie. 
 

§ 93 
[Útok proti státu] 

 
Útok podniknutý se záměrem přivést stát zcela nebo částečně pod cizí 

vládu, nebo odtrhnout část státu, bude potrestán doživotním trestem odnětí svobody 
nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let či peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 94 

[Útok proti ústavní formě vlády] 
 

Útok podniknutý se záměrem zlikvidovat nebo nezákonně změnit ústavní 
formu vlády nebo následnictví trůnu, bude potrestán doživotním trestem odnětí 
svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let či peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 95 
[Násilí proti Státní radě8] 

 
Kdo spáchá násilí nebo hrozí násilím na zasedání státní rady s úmyslem 

zasedání rozehnat, donutit jej k přijetí či nepřijetí určitého rozhodnutí, vyvést člena 
státní rady ze zasedání nebo tomuto členovi zabránit v účasti na zasedání a ve 
svobodném a nerušeném plnění povinností na něm, bude potrestán doživotním 
trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let či peněžním 
trestem páté kategorie. 
 

                                                 
8 Státní rada je nejvyšším poradním vládním kolegiem, který musí být vyslyšen ve všech 

návrzích zákonů a všeobecných správních nařízeních; Státní radě předsedá král / královna, 
sestává z třinácti oddělení, z nichž každé je pro jedno z dvanácti ministerstev a třinácté je 
oddělení správního práva a plní tak funkci našeho Nejvyššího správního soudu. 
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§ 95a 
[Násilí proti ministerské radě] 

 
Kdo spáchá násilí nebo hrozí násilím na zasedání ministerské rady 

s úmyslem zasedání rozehnat, donutit jej k přijetí či nepřijetí určitého rozhodnutí, 
vyvést člena ministerské rady ze zasedání nebo tomuto členovi zabránit v účasti na 
zasedání a ve svobodném a nerušeném plnění povinností na něm, bude potrestán 
trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let či peněžním 
trestem páté kategorie. 
 

§ 96 
[Zločinné spolčení / jednání se záměrem k jeho přípravě a podpoře] 

 
1. Zločinné spolčení k jednomu z přečinů podle §§ 92 až 95a bude potrestáno 

trestem odnětí svobody až na deset let či peněžním trestem páté kategorie. 
2. Tentýž trest hrozí tomu, kdo se záměrem připravit nebo podpořit jeden z přečinů 

podle §§ 92 až 95a: 
a) se jiného snaží přimět, aby přečin spáchal, pověřil jiné osoby jeho spácháním 

nebo se stal jeho spolupachatelem, aby při přečinu napomáhal nebo k němu 
zajistil příležitost, prostředky či informace; 

b) se snaží sobě či jiným osobám zajistit příležitost, prostředky nebo informace 
ke spáchání tohoto přečinu; 

c) disponuje předměty, o nichž ví, že jsou určeny ke spáchání tohoto přečinu; 
d) osnuje nebo přechovává plány na spáchání tohoto přečinu, které mají být 

sděleny dalším osobám; 
e) se snaží zastavit, omezit nebo zmařit vládou přijatá opatření k prevenci nebo 

potlačení páchaného přečinu. 
3. Ten, jehož záměr prokazatelně směřoval pouze k přípravě nebo podpoře 

politických změn v obecném smyslu, není trestně stíhatelný. 
 

§ 97 
[Spojení s cizími státy v souvislosti s válkou] 

 
1. Kdo se spojí se zahraniční mocností se záměrem přimět ji k nepřátelským činům 

nebo válce proti státu, posílit ji v jejím úmyslu, přislíbit jí pomoc v jejím úmyslu 
nebo poskytnout pomoc při přípravě, bude potrestán doživotním trestem odnětí 
svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let či peněžním trestem páté 
kategorie. 

2. Jednání k přípravě přečinu popsaného v předchozím odstavci budou potrestána 
trestem odnětí svobody až na deset let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 97a. 

[Spojení s cizími státy v souvislosti s převratem] 
 

Kdo se spojí s osobou nebo institucí v zahraničí se záměrem, aby tuto 
osobu či instituci přiměl k zajištění pomoci při přípravě, podpoře nebo vyvolání 
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převratu, aby tuto osobu či instituci posílil v jejím úmyslu, přislíbil nebo poskytl 
pomoc v jejím úmyslu, nebo aby převrat připravil, podpořil či vyvolal, bude 
potrestán doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na 
dvacet let či peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 97b 

[Hmotná pomoc při převratu] 
 

Trestem odnětí svobody až na deset let nebo peněžním trestem páté 
kategorie bude potrestán: 
1. ten, kdo doveze předmět vhodný k zajištění hmotné pomoci při přípravě, podpoře 

nebo vyvolání převratu, o němž ví nebo má vážné podezření, že je k tomu určen; 
2. ten, kdo přechovává nebo smluví předmět vhodný k zajištění hmotné pomoci při 

přípravě, podpoře nebo vyvolání převratu, o němž ví nebo má vážné podezření, 
že je k tomu určen a že tento předmět byl buď za tímto účelem dovezen anebo 
k tomuto účelu určen osobou či institucí v zahraničí. 

 
§ 98 

[Porušení státního tajemství] 
 
1. Kdo úmyslně předá nebo poskytne informace, jejichž utajení je v zájmu státu 

nebo jeho spojenců, a předměty, z nichž lze takové informace získat, osobě nebo 
instituci, jež není oprávněna se s nimi seznámit, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie, pokud věděl nebo 
vzhledem ke skutečnostem měl vědět, že se jednalo o takovéto informace, 
předměty nebo údaje. 

2. Stejným trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně předá nebo poskytne 
informace, které pocházejí z míst se zakázaným přístupem a souvisejí 
s bezpečností státu a jeho spojenců, a předměty, z nichž lze takovéto informace 
či údaje získat, osobě nebo instituci, jež není oprávněna s s nimi seznámit, pokud 
věděl nebo vzhledem ke skutečnostem měl vědět , že se jednalo o takovéto 
informace, předměty nebo údaje. 

 
 

§ 98a 
[Zveřejnění / předání státního tajemství cizí mocnosti] 

 
1. Kdo úmyslně zveřejní informace, předměty nebo údaje podle § 98, bez 

oprávnění je úmyslně předá nebo poskytne zahraniční mocnosti, osobě či 
instituci se sídlem v zahraničí, nebo osobě či instituci, jež může takové 
informace a údaje vyzradit zahraniční mocnosti nebo osobě či instituci se sídlem 
v zahraničí, bude potrestán trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo 
peněžním trestem páté kategorie, pokud věděl nebo vzhledem ke skutečnostem 
měl vědět , že se jednalo o takovéto informace nebo údaje. 

2. Pokud pachatel takto jednal v době války nebo ve službách či na zakázku 
zahraniční mocnosti či osoby a instituce se sídlem v zahraničí, může být 
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potrestán doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na 
dvacet let či peněžním trestem páté kategorie. 

3. Činnosti k přípravě přečinu popsaného v předchozích odstavcích budou 
potrestány trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 98b 
[Nedbalostní porušení státního tajemství] 

 
Ten, jehož vinou byly informace, předměty nebo údaje podle §u 98 

zveřejněny nebo poskytnuty neoprávněným osobám či institucím, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na deset let nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 98c 
[Zmocnění se státního tajemství] 

 
1. Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán: 
1) ten, kdo informace, předměty nebo údaje podle § 98 neoprávněně přijme 

nebo přechovává; 
2) ten, kdo jedná se záměrem neoprávněně získat informace, předměty nebo 

údaje podle § 98; 
3) ten, kdo tajně, pod falešnou záminkou, v přestrojení nebo jinou než běžnou 

cestou pronikne nebo se snaží proniknout na zakázané místo, na takovém 
místě se nachází nebo jedním z uvedených způsobů místo opustí nebo se 
snaží opustit. 

2. Ustanovení bodu 3) se není platné, jestliže soud zjistí, že pachatel nejednal se 
záměrem podle bodu 2). 

 
§ 99 

[Vyjednávání v neprospěch státu] 
 

Ten, kdo z pověření vlády vyjednává se zahraniční mocností úmyslně 
v neprospěch státu, bude potrestán trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 100 
[Ohrožení neúčasti ve válce / bezpečnosti státu] 

 
Trestem odnětí svobody až na deset let nebo peněžním trestem páté 

kategorie bude potrestán: 
1. ten, kdo v případě války, jíž se Nizozemsko neúčastní, úmyslně svým jednáním 

způsobí nebezpečí zatažení státu do válečného konfliktu, nebo úmyslně 
překračuje mimořádná vládní nařízení k zachování neutrality; 

2. ten, kdo v době války úmyslně překračuje vládní nařízení vydaná a vyhlášená 
v zájmu bezpečnosti státu. 
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§ 101 
[Vojenská služba u cizí mocnosti s perspektivou války] 

 
Nizozemský státní příslušník, který v perspektivě válečného konfliktu se 

zahraniční mocností dobrovolně vstoupí do vojenské služby této mocnosti bude 
v případě vypuknutí války potrestán trestem odnětí svobody nejvýše na patnáct let 
nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 102 

[Poskytnutí pomoci nepříteli] 
 

Doživotním trestem odnětí svobody, trestem odnětí svobody nejvýše na 
dvacet let nebo peněžním trestem páté kategorie bude potrestán ten, kdo v době 
války úmyslně poskytuje pomoc nepříteli nebo jedná v neprospěch státu vůči 
nepříteli. 
 

§ 103 
[Zločinné spolčení k přečinu podle paragrafu 102.] 

 
Zločinné spolčení k přečinu podle § 102 bude potrestáno trestem odnětí 

svobody až na deset let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

 
 

§ 103a 
[Mimořádný důvod zproštění viny] 

 
Ten, kdo spáchá přečiny podle §§ 102 a 103 v přesvědčení, že neškodí 

nizozemským zájmům, nebude potrestán. 
 

§ 104 
[Pomoc vyzvědači / iniciování a podpora dezerce] 

 
Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté 

kategorie bude potrestán ten, kdo v době války bez záměru poskytnout nepříteli 
pomoc nebo jednat v neprospěch státu úmyslně: 
1. přijme, ukryje nebo napomůže nepřátelskému vyzvědači; 
2. iniciuje nebo podpoří dezerci vojáka ve službách státu. 
 

§ 105 
[Klamání při dodávání potřeb vojenským složkám] 

 
1. Kdo se v době války dopustí jakéhokoli klamavého jednání při dodávání potřeb 

pro účely vojenských složek, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
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2. Stejným trestem bude potrestán ten, kdo je pověřen dohledem nad dodávkami a 
takové klamavé jednání úmyslně připustí. 

 
§ 106 

[Vedlejší tresty] 
 
1. V případě odsouzení za přečin podle § 92 může být uložen zákaz činnosti podle 

§ 28, odstavce 1, bodů 1) až 4). 
2. V případě odsouzení za přečiny podle §§ 93-103 může být uložen zákaz podle § 

28, odstavce 1, bodů 1) až 3). 
3. V případě odsouzení za přečin podle § 105 může být pachateli zakázán výkon 

povolání, v němž přečin spáchal, a může být zbaven práv uvedených v § 28, 
odstavci 1, bodech 1) až 4), taktéž může být nařízeno zveřejnění rozsudku. 

 
§ 107 

[Trestné činy proti spojencům] 
 

Tresty uložené za přečiny podle §§ 102-105 se vztahují i na přečiny 
spáchané proti nebo vztahující se na spojenecké státy ve společné válce. 

 
§ 107a 

[Ozbrojený konflikt] 
 

§ 100, bod 2) a §§ 101-107 mají shodnou platnost v ozbrojeném konfliktu 
nepovažovaném za válku, jehož se Nizozemsko účastní jak pro individuální i 
kolektivní obranu, tak pro obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. 
 

 
 
 

HLAVA DRUHÁ 
Přečiny proti královskému majestátu 

 
§ 108 

[Útok na život a svobodu královské rodiny] 
 
1. Útok na život či svobodu královského manžela, předpokládaného následníka 

trůnu nebo jeho manželky bude potrestán trestem odnětí svobody s horní hranicí 
patnácti let či peněžním trestem páté kategorie. 

2. Jestliže má útok na život za následek smrt nebo je spáchán promyšleně, bude 
pachatel potrestán doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí 
svobody až na dvacet let či peněžním trestem páté kategorie. 
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§ 109 
[Skutkové zhanobení královské osoby] 

 
Každé skutkové zhanobení královské osoby, které nespadá do vyšší 

kategorie trestů, bude potrestáno  trestem odnětí svobody až na sedm let a šest 
měsíců nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 110 
[Skutkové zhanobení královské rodiny] 

 
Každé skutkové zhanobení osoby královského manžela, předpokládaného 

následníka trůnu, jeho manžely nebo regenta, které nespadá do vyšší kategorie trestů, 
bude potrestáno trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 111 
[Urážka krále] 

 
Úmyslná urážka krále bude potrestána trestem odnětí svobody až na pět let 

nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 112 
[Urážka královské rodiny] 

 
Úmyslná urážka královského manžela, předpokládaného následníka trůnu, 

jeho manžely nebo regenta bude potrestána trestem odnětí svobody až na čtyři roky 
nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 113 
[Šíření hanobících textů / vyobrazení] 

 
1. Kdo šíří, veřejně vystavuje nebo vyvěšuje texty a vyobrazení urážlivé pro krále, 

královského manžela, předpokládaného následníka trůnu, jeho manžely nebo 
regenta, či kdo přechovává takové texty a vyobrazení za účelem šíření, veřejného 
vystavení nebo vyvěšování, bude potrestán, pakliže ví nebo má vážné důvody se 
domnívat, že tyto texty či vyobrazení takovou urážku obsahují, trestem odnětí 
svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo bude se stejným vědomím nebo stejným 
důvodem domněnky obsah takového textu nebo vyobrazení veřejně vyjadřovat. 

3. Jestliže se pachatel dopustí jednoho z přečinů popsaných v tomto paragrafu při 
výkonu svého povolání a v době spáchání přečinu neuplynuly ještě dva roky od 
předešlého pravomocného odsouzení pachatele za jeden z těchto přečinů, může 
mu být výkon tohoto povolání zakázán. 

 
 
 



 79 

§ 114 
[Vedlejší tresty] 

 
1. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v § 108, 109 a 110, může 

mu být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1 bodů 1) až 4). 
2. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v § 111 a 112, může mu 

být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1 bodů 1) až 3). 
  

 
 

HLAVA TŘETÍ 
Přečiny proti hlavám spřátelených států a jiným 

mezinárodně chráněným osobám 
 

§ 115 
[Útok na život a svobodu hlavy spřáteleného státu] 

 
Útok na život a svobodu hlavy spřáteleného státu bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
Jestliže má útok na život za následek smrt nebo je spáchán promyšleně, 

bude pachatel potrestán doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí 
svobody až na dvacet let či peněžním trestem páté kategorie. 

§ 116 
[Skutkové zhanobení osoby hlavy spřáteleného státu] 

 
Každé skutkové zhanobení osoby hlavy spřáteleného státu, které nespadá 

do vyšší kategorie trestů, bude potrestáno  trestem odnětí svobody až na šest let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 
  

§ 117 
[Útok na život a svobodu mezinárodně chráněné osoby] 

 
1. Útok na život a svobodu mezinárodně chráněné osoby bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
2. Jestliže má útok na život za následek smrt nebo je spáchán promyšleně, bude 

pachatel potrestán doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí 
svobody až na dvacet let či peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 117a 

[Skutkové zhanobení mezinárodně chráněné osoby] 
 

Každé skutkové zhanobení mezinárodně chráněné osoby, které nespadá do 
vyšší kategorie trestů, bude potrestáno  trestem odnětí svobody až na tři roky nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 
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§ 117b 
[Úmyslné násilí proti chráněnému majetku mezinárodně chráněné osoby] 

 
Kdo se dopustí úmyslného násilí na chráněném majetku mezinárodně 

chráněné osoby, jímž může ohrozit bezpečnost nebo svobodu této osoby, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na osm let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 118 
[Úmyslná urážka hlavy nebo člena vlády spřáteleného státu] 

 
1. Úmyslná urážka hlavy spřáteleného státu nebo člena jeho vlády, jenž pobývá ve 

výkonu svého úřadu v Nizozemsku, bude potrestána trestem odnětí svobody až 
na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestána úmyslná urážka vyslance spřáteleného státu 
oficiálně přijatého nizozemskou vládou. 

3. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v tomto paragrafu, může 
mu být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1 bodů 1) až 2). 

 
§ 119 

[Šíření hanobícího textu nebo vyobrazení] 
 

1. Kdo šíří, veřejně vystavuje nebo vyvěšuje texty a vyobrazení urážlivé pro hlavu 
spřáteleného státu nebo člena jeho vlády, pobývající ve výkonu svého úřadu 
v Nizozemsku, či kdo přechovává takové texty a vyobrazení za účelem šíření, 
veřejného vystavení nebo vyvěšování, bude potrestán, pakliže ví nebo má vážné 
důvody se domnívat, že tyto texty či vyobrazení takovou urážku obsahují, 
trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo šíří, veřejně vystavuje nebo vyvěšuje texty 
a vyobrazení urážlivé pro vyslance spřáteleného státu oficiálně přijatého 
nizozemskou vládou, či kdo přechovává takové texty a vyobrazení za účelem 
šíření, veřejného vystavení nebo vyvěšování, bude potrestán, pakliže ví nebo má 
vážné důvody se domnívat, že tyto texty či vyobrazení takovou urážku obsahují. 

3. Jestliže se pachatel dopustí jednoho z přečinů popsaných v tomto paragrafu při 
výkonu svého povolání a v době spáchání přečinu neuplynuly ještě dva roky od 
předešlého pravomocného odsouzení pachatele za jeden z těchto přečinů, může 
mu být výkon tohoto povolání zakázán. 

 
§ 120 

[Vedlejší tresty] 
 

Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v paragrafu 115 a 
116, může mu být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1 bodů 1) až 4). 
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HLAVA ČTVRTÁ 
Přečiny proti výkonu státních povinností a práv 

 
§ 121 

[Násilí proti parlamentu] 
 

Kdo násilím nebo pod hrozbou násilí rozežene zasedání jedné nebo obou 
komor parlamentu, donutí je k přijetí či nepřijetí určitého rozhodnutí, vyvede člena 
parlamentu ze zasedání nebo tomuto členovi zabrání v účasti na zasedání a ve 
svobodném a nerušeném plnění povinností na něm, bude potrestán doživotním 
trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let či peněžním 
trestem páté kategorie. 

 
§ 122 

[Zločinné spolčení k přečinu podle paragrafu 121] 
 
1. Zločinné spolčení k přečinu podle § 121 bude potrestáno trestem odnětí svobody 

až na deset let či peněžním trestem páté kategorie. 
2. § 96, odstavce 2 a 3, zde mají shodnou platnost. 
3.  

§ 123 
[Násilí proti zastupitelstvu krajských úřadů nebo obecní radě] 

 
Kdo násilím nebo pod hrozbou násilí úmyslně rozežene zasedání 

zastupitelstva krajského úřadu nebo obecní rady, donutí je k přijetí či nepřijetí 
určitého rozhodnutí, nebo vyvede předsedu či člena ze zasedání, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 124 
[Násilí proti předsedovi zastupitelstva krajského úřadu nebo předsedovi 

městské rady] 
 

Kdo násilím nebo pod hrozbou násilí předsedovi nebo členovi 
zastupitelstva krajského úřadu či obecní rady zabrání v účasti na zasedání a ve 
svobodném a nerušeném plnění povinností na něm, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na devět či peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 125 
[Násilí při volbách] 

 
Kdo u příležitosti zákonně vypsaných voleb násilím nebo pod hrozbou 

násilí úmyslně jinému zabránit svobodně a nerušeně vykonávat své či jiného 
hlasovací právo, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 
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§ 126 
[Uplácení voliče / zmocněného voliče] 

 
1. Kdo u příležitosti zákonně vypsaných voleb darem či slibem druhého uplatí, aby 

své či jiného hlasovací právo nevykonal buď vůbec, anebo vykonal určitým 
způsobem, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán volič nebo osoba voličem zmocněná, jež se dala 
darem či slibem uplatit. 

 
§ 127 

[Klamání při volbách] 
 

Kdo se u příležitosti zákonně vypsaných voleb dopustí jakéhokoli 
klamavého jednání, jímž znehodnotí hlas nebo určí osobu jinou, než které hlas 
přísluší, k hlasování, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 

 
§ 128 

[Falešná účast ve volbách] 
 

Kdo se úmyslně vydává za jiného, aby se zúčastnil zákonně vypsaných 
voleb, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem 
třetí kategorie. 
 

§ 129 
[Zmaření hlasování / zfalšování výsledků] 

 
Kdo u příležitosti zákonně vypsaných voleb v okamžiku jejich konání 

úmyslně zmaří hlasování nebo kdo se dopustí jakéhokoli klamavého jednání, jímž 
změní výsledek hlasování daný platnými hlasy, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na jeden rok a šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 130 
[Vedlejší tresty] 

 
1. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v § 121 a 123, může mu 

být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1 bodů 1) až 3). 
2. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v § 122, 124 a 129, může 

mu být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1 bodu 3).   
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HLAVA PÁTÁ 
Přečiny proti veřejnému pořádku 

 
§ 131 

[Podněcování] 
 

Kdo na veřejnosti, slovem nebo písmem či vyobrazením, podněcuje 
k trestnému činu nebo násilnému vystoupení proti veřejnému pořádku, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 
 

§ 132 
[Šíření podněcování] 

 
1. Kdo šíří, veřejně vystavuje nebo vyvěšuje texty a vyobrazení vybízející 

k trestnému činu nebo násilnému vystoupení proti veřejnému pořádku, či kdo 
přechovává takové texty a vyobrazení za účelem šíření, veřejného vystavení 
nebo vyvěšování, bude potrestán, pakliže ví nebo má vážné důvody se domnívat, 
že tyto texty či vyobrazení takové podněcování obsahují, trestem odnětí svobody 
až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo bude se stejným vědomím nebo stejným 
důvodem domněnky obsah takového textu nebo vyobrazení veřejně vyjadřovat. 

3. Jestliže se pachatel dopustí jednoho z přečinů popsaných v tomto paragrafu při 
výkonu svého povolání a v době spáchání přečinu neuplynulo ještě pět let od 
předešlého pravomocného odsouzení pachatele za jeden z těchto přečinů, může 
mu být výkon tohoto povolání zakázán. 

 
§ 133 

[Nabízení spolupachatelství] 
 

Kdo na veřejnosti, slovem nebo písmem či vyobrazením, nabízí informace, 
příležitost nebo získání prostředků ke spáchání trestného činu, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

 
§ 134 

[Nabízení součinnosti jako trestné šíření] 
 
1. Kdo šíří, veřejně vystavuje nebo vyvěšuje texty a vyobrazení nabízející 

informace, příležitost nebo získání prostředků ke spáchání trestného činu, či kdo 
přechovává takové texty a vyobrazení za účelem šíření, veřejného vystavení 
nebo vyvěšování, bude potrestán, pakliže ví nebo má vážné důvody se domnívat, 
že tyto texty či vyobrazení takové podněcování obsahují, trestem odnětí svobody 
až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo bude se stejným vědomím nebo stejným 
důvodem domněnky obsah takového textu nebo vyobrazení veřejně vyjadřovat. 
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3. Jestliže se pachatel dopustí jednoho z přečinů popsaných v tomto paragrafu při 
výkonu svého povolání a v době spáchání přečinu neuplynulo ještě pět let od 
předešlého pravomocného odsouzení pachatele za jeden z těchto přečinů, může 
mu být výkon tohoto povolání zakázán. 

 
§ 134bis 

[Nevydařený návod] 
Zrušen. 

 
§ 135 

[Zamlčení zločinného spolčení] 
 

Kdo je obeznámen se spolčením k přečinům popsaným v jednom z § 92-
95a, 102 a 121 v době, kdy lze spáchání těchto přečinů ještě zamezit, a úmyslně o 
tom včas neinformuje ani úředníky justice či policie, ani ohroženou osobu, bude 
v případě, že dojde ke spáchání tohoto přečinu, potrestán trestem odnětí svobody až 
na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

 
§ 136 

[Neoznámení zločinného záměru] 
 
1. Kdo je obeznámen se záměrem ke spáchání jednoho z přečinů popsaných v §§ 

92-110, k dezerci v době války, k vojenské zradě, k vraždě, únosu nebo 
znásilnění, či k jednomu z přečinů popsaných v hlavě 7 této knihy, pokud jím je 
způsobeno ohrožení života, v době, kdy lze spáchání těchto přečinů ještě 
zamezit, a úmyslně o tom včas neinformuje ani úředníky justice či policie, ani 
ohroženou osobu, bude v případě, že ke spáchání tohoto přečinu dojde, potrestán 
trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo je obeznámen se spácháním jednoho 
z přečinů uvedeného v odstavci jedna, jímž je způsobeno ohrožení života, a 
v době, kdy lze následkům tohoto přečinu ještě zamezit, o tom úmyslně 
neinformuje. 

 
§ 137 

[Důvod vyloučení trestnosti] 
 

Ustanovení §§ 135 a 136 se nevztahují na toho, kdo by oznámením uvedl 
v nebezpečí trestního stíhání sebe, své pokrevní příbuzné nebo osoby v poměru 
rodinném v přímém pokolení nebo ve druhém a třetím stupni vedlejšího pokolení, 
manžela nebo bývalého manžela, či jiného, při jehož stíhání by mohl odepřít 
svědeckou výpověď z titulu svého úřadu nebo funkce. 
 

§§ 137a - 137b 
Pozbyly platnost. 
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§ 137c 
[Urážka skupiny obyvatel] 

 
Kdo se na veřejnosti, slovem, písmem nebo vyobrazením, úmyslně 

urážlivě vyjadřuje o skupině obyvatelstva pro rasu, vyznání nebo životní 
přesvědčení9, či pro jejich heterosexuální nebo homosexuální orientaci, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí 
kategorie. 
 

§ 137d 
[Podněcování k nenávisti, diskriminaci či násilí] 

 
Kdo na veřejnosti, slovem, písmen nebo vyobrazením podněcuje 

k nenávisti vůči lidem, k jejich diskriminaci nebo násilnému vystupování vůči jejich 
osobě či majetku pro jejich rasu, vyznání nebo životní přesvědčení, pro jejich 
pohlaví nebo heterosexuální či homosexuální orientaci, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 137e 
[Zveřejnění, zaslání, šíření výroků] 

 
1. Kdo jinak než pro potřeby profesionálního: 

a) zveřejní výrok, o němž ví nebo se musí domnívat, že je urážlivý pro skupinu 
obyvatel pro jejich rasu, vyznání nebo životní přesvědčení, či jejich 
heterosexuální nebo homosexuální orientaci, nebo že vybízí k nenávisti, 
diskriminaci či násilnému vystupování proti osobě či majetku lidí pro jejich 
rasu, vyznání nebo životní přesvědčení, jejich pohlaví nebo heterosexuální či 
homosexuální orientaci; 

b) jinému jinak než na jeho žádost doručí předmět, o němž ví nebo se musí 
domnívat, že takový výrok obsahuje, nebo tento předmět šíří či přechovává 
za účelem zveřejnění a šíření obsaženého výroku; 
- bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním 
trestem třetí kategorie. 

2. Jestliže se pachatel dopustí jednoho z trestných činů popsaných v tomto 
paragrafu při výkonu svého povolání a v době spáchání přečinu neuplynulo ještě 
pět let od předešlého pravomocného odsouzení pachatele za jeden z těchto 
přečinů, může mu být výkon tohoto povolání zakázán. 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Životní přesvědčení vyjadřuje zásadní životní postoje, které nejsou založeny na víře v boha. 

Vyznáním se rozumí veškerá náboženství, charakterizovaná vírou v „Boha“, v nadpřirozenou 
moc. 
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§ 137f 
[Účast, podpora diskriminujícího jednání] 

 
Kdo se účastní jednání nebo finančními či jinými hmotnými prostředky 

podporuje jednání směřující k diskriminaci lidí pro jejich rasu, vyznání, životní 
přesvědčení, pohlaví nebo heterosexuální či homosexuální orientaci, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 137g 
[Profesní diskriminace] 

 
Kdo ve výkonu úřadu, povolání či podnikatelské činnosti úmyslně 

diskriminuje osoby pro jejich rasu, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest 
měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 138 
[Porušení domovní svobody] 

 
1. Kdo nezákonně pronikne do obydlí, uzavřené místnosti nebo na pozemek 

užívaný jinou osobou, nebo kdo se v tomto místě nezákonně zdržuje a na výzvu 
oprávněné osoby místo neprodleně neopustí, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Získání přístupu prostřednictvím vloupání či násilného vniknutí na cizí pozemek, 
pomocí paklíčů, falešného příkazu nebo převleku, nebo zdržování se bez vědomí 
oprávněné osoby a jinak než nedopatřením na místě v době určené nočnímu 
klidu, bude pokládáno za proniknutí. 

3. Jestliže pachatel použije výhružek nebo předmětů vhodných k nahánění strachu, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem 
třetí kategorie. 

4. Tresty odnětí svobody ustanovené prvním a třetím odstavcem mohou být 
zvýšeny o jednu třetinu, jestliže přečin spáchají dvě či více spolčených osob. 

 
§ 138a 

[Porušení počítačové svobody] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie 

bude za porušení počítačové svobody potrestán ten, kdo úmyslně nezákonně 
pronikne do automatizovaného systému k ukládání a zpracování dat, nebo do 
jeho části, jestliže: 
a) přitom pronikne jakýmkoli zabezpečením, nebo 
b) si přístup získá technickým zásahem, pomocí falešných signálů, paklíčem 

nebo pod falešnou totožností. 
2. Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 

bude potrestáno porušení počítačové svobody, jestliže pachatel data uložená 
v automatizovaném systému, v němž se nezákonně nachází, pro sebe či jiného 
zaznamená.  
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3. Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 
bude potrestáno porušení počítačové svobody spáchané prostřednictvím veřejné 
telekomunikační sítě, jestliže pachatel poté: 
a) využije kapacity automatizovaného systému se záměrem se nezákonně 

obohatit; 
b) prostřednictvím automatizovaného systému, do něhož pronikl, získá přístup 

do automatizovaného systému třetích osob. 
 

§ 139 
[Místnost určená veřejným institucím] 

 
1. Kdo nezákonně pronikne do místnosti určené veřejné instituci, nebo kdo se 

v tomto místě nezákonně zdržuje a na výzvu oprávněného úředníka místo 
neprodleně neopustí, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři měsíce 
nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Získání přístupu prostřednictvím vloupání či násilného vniknutí na cizí pozemek, 
pomocí paklíčů, falešného příkazu nebo převleku, nebo zdržování se bez vědomí 
oprávněného úředníka a jinak než nedopatřením na místě v době určené nočnímu 
klidu, bude pokládáno za proniknutí. 

3. Jestliže pachatel použije výhružek nebo předmětů vhodných k nahánění strachu, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem 
třetí kategorie. 

4. Tresty odnětí svobody ustanovené prvním a třetím odstavcem mohou být 
zvýšeny o jednu třetinu, jestliže přečin spáchají dvě či více spolčených osob. 

 
§ 139a 

[Odposlech, nahrávka hovoru, načítání dat v obydlí] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté 

kategorie bude potrestán ten, kdo úmyslně technickým prostředkem hovor 
vedený v obydlí, uzavřené místnosti nebo na ohraničeném pozemku10: 
a) jinak než na pokyn účastníka hovoru odposlechne; 
b) jinak než na pokyn účastníka hovoru, aniž se hovoru účastní nahraje. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně technickým prostředkem 
neoprávněně načte a nahraje data přenášená automatizovaným systémem 
v obydlí, uzavřené místnosti nebo na ohraničeném pozemku. 

3. Ustanovení odstavce jedna a dva se nevztahují na načítání a nahrávání: 
a) telekomunikace ve veřejné telekomunikační síti, 
b) vyjma případů zjevného zneužití, technickým prostředkem, který se bez 

vědomí osoby, která dané obydlí, místnost nebo pozemek používá; 
c) provedená ve smyslu zákona o informačních a bezpečnostních službách 

2002. 

                                                 
10 pojem má vymezit rozlohou menší pozemky, a vylučuje tak pole, louky a lesy. 
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§ 139b 
[Odposlech, nahrávka hovoru, načítání dat mimo obydlí] 

 
1. Trestem odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžním trestem třetí kategorie 

bude potrestán ten, kdo se záměrem odposlechnout nebo nahrát hovor vedený 
jinde než v obydlí, uzavřené místnosti nebo na ohraničeném pozemku takový 
hovor technickým prostředkem tajně: 
a) odposlechne jinak než na pokyn účastníka hovoru; 
b) nahraje jinak než na pokyn účastníka hovoru, aniž se hovoru účastní. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně technickým prostředkem 
neoprávněně a tajně načte a nahraje data přenášená automatizovaným systémem 
jinde než v obydlí, uzavřené místnosti nebo na ohraničeném pozemku. 

3. Na odstavec jedna a dva se vztahují ustanovení § 139a, odstavce 3, bodu 1. a 3. 
Na odstavec jedna se vztahuje ustanovení § 139c, odstavce 2. 

 
§ 139c 

[Načítání a nahrávání dat] 
 
1. Kdo úmyslně technickým prostředkem načítá nebo nahrává přenášená 

prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě nebo prostřednictvím k ní 
připojeného přídavného zařízení, která nejsou určena ani jemu, ani osobě 
z jejíhož pokynu jedná, bude trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Ustanovení prvního odstavce se nevztahuje na načítání a nahrávání: 
a) dat přijímaných radiovým přijímačem, není-li jejich příjem ztěžován zvláštní 

činností nebo není-li k příjmu používán nedovolené přijímací zařízení. 
b) prováděné osobou oprávněnou k připojení k telekomunikačnímu kanálu nebo 

na její pokyn, vyjma případů zjevného zneužití; 
c) za účelem správného chodu veřejné telekomunikační sítě, pro potřeby 

trestního řízení, nebo ve smyslu zákona o bezpečnostních a informačních 
službách 2002. 

 
§ 139d 

[Umístění nahrávacího, načítacího a odposlechového zařízení] 
 

Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie bude potrestán ten, kdo se záměrem nezákonně odposlouchávat, načítat 
nebo nahrávat hovor, telekomunikační nebo jiný datový přenos v automatizovaném 
systému umístí na místo technický prostředek k tomu určený. 
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§ 139e 
[Přechovávání a používání dat nezákonně získaných odposlechem, načítáním 

nebo nahrávkou] 
 

Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie bude potrestán ten, 
1. kdo disponuje předměty, o nichž ví nebo má vážné důvody se domnívat, že v 

nich jsou uložena data získaná nezákonným odposlechem, načítáním nebo 
nahrávkou hovoru, telekomunikačního nebo jiného datového přenosu 
v automatizovaném systému; 

2. kdo úmyslně jinému sdělí údaje získané nezákonným odposlechem, načítáním 
nebo nahrávkou hovoru, telekomunikačního nebo jiného datového přenosu 
v automatizovaném systému, nebo údaje, o nichž ví nebo má vážné důvody se 
domnívat, že se o nich dozvěděl v důsledku nezákonného odposlechu, načítání 
nebo nahrávky; 

3. kdo předmět popsaný v bodě jedna úmyslně poskytne jinému. 
 

§ 139f 
[Použití skryté kamery v obydlí] 

 
Trestem odnětí svobody na šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté 

kategorie bude potrestán ten, 
1. kdo u příležitosti navozené lstí nebo trikem úmyslně prostřednictvím 

technického prostředku zhotoví vyobrazení osoby přítomné v obydlí nebo 
veřejnosti nepřístupné místnosti, jímž by mohl poškodit její legitimní zájem; 

kdo disponuje vyobrazením, o němž ví nebo má vážné důvody se domnívat, že bylo 
získáno jednáním podle bodu jedna nebo v jeho důsledku. 

 
§ 139g 

[Zveřejnění vyobrazení] 
 

Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie bude potrestán ten, kdo zveřejní vyobrazení uvedené v předchozím 
paragrafu, bodě dva. 
 

§ 140 
[Účast ve zločinné nebo zakázané právnické osobě] 

 
1. Účast v organizaci, jejímž záměrem je páchání  trestné činnosti, bude potrestána 

trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
2. Účast na pokračování činnosti právnické osoby, která byla pravomocným 

rozhodnutím soudu zakázána a v jeho důsledku rozpuštěna, bude potrestána 
trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

3. Pro zřizovatele, vedení nebo jednatele mohou být tresty odnětí svobody zvýšeny 
o jednu třetinu. 
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§ 141 
[Násilí na veřejnosti] 

 
1. Kdo se veřejně ve spolčení dopouštějí násilí na osobách či majetku, budou 

potrestáni trestem odnětí svobody až na čtyři roky a šest měsíců nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 

2. Pachatel bude potrestán: 
a) trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie, 

jestliže úmyslně ničí majetek nebo jím spáchané násilí má za následek újmu 
na zdraví; 

b) trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže toto násilí má za následek těžkou újmu na zdraví; 

c) trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie, jestliže toto násilí má za následek smrt. 

3. Ustanovení § 81 se na tento trestný čin nevztahuje. 
 
 

 
§ 142 

[Zneužití pohotovostních čísel] 
 
1. Kdo úmyslně poplašnými výkřiky nebo signály ruší klid, bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na dva týdny nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
2. Kdo úmyslně bez příčiny použije pohotovostní telefonní čísla veřejných služeb, 

bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva týdny nebo peněžním trestem 
druhé kategorie. 
 

§ 143 
[Bránění ve shromáždění či demonstraci] 

 
Kdo násilím nebo pod hrozbou násilí zabrání v povoleném veřejném 

shromáždění nebo demonstraci, bude potrestán trestem odnětí svobody až na devět 
měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 144 
[Rušení shromáždění nebo demonstrace] 

 
Kdo vyvoláváním zmatku nebo působením hluku úmyslně ruší povolené 

veřejné shromáždění, nebo vyvoláváním zmatku úmyslně ruší povolenou veřejnou 
demonstraci, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva týdny nebo peněžním 
trestem druhé kategorie. 
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§ 145 
[Bránění v náboženském shromáždění] 

 
Kdo násilím nebo pod hrozbou násilí buď zabrání v povoleném veřejném 

shromáždění určenému k vyznávání víry nebo životního přesvědčení, nebo zabrání 
povolenému náboženskému či civilnímu obřadu nebo pohřební ceremonii, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí 
kategorie.    
 

§ 146 
[Rušení náboženského shromáždění] 

 
Kdo vyvoláváním zmatku nebo působením hluku úmyslně ruší buď 

povolené veřejné shromáždění určené k vyznávání víry nebo životního přesvědčení, 
nebo povolený náboženský či civilní obřad nebo pohřební ceremonii, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na dva měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

 
§ 147 

[Výsměšné rouhání] 
 

Trestem odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé 
kategorie bude potrestán ten, 
1. kdo se veřejně, slovem, písmem či vyobrazením, výsměšným rouháním dotkne 

náboženského cítění; 
2. kdo se vysmívá bohoslužebníku11 při výkonu bohoslužby; 
3. kdo v místě a během výkonu bohoslužby haní předměty jí zasvěcené. 

 
§ 147a 

[Šíření textu nebo vyobrazení] 
 
1. Kdo šíří, veřejně vystavuje nebo vyvěšuje texty a vyobrazení, které se jako 

výsměšná rouhání dotkají náboženského cítění, či kdo přechovává takové texty a 
vyobrazení za účelem šíření, veřejného vystavení nebo vyvěšování, bude 
potrestán, pakliže ví nebo má vážné důvody se domnívat, že tyto texty či 
vyobrazení takové podněcování obsahují, trestem odnětí svobody až na dva 
měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo bude se stejným vědomím nebo stejným 
důvodem domněnky obsah takového textu nebo vyobrazení veřejně vyjadřovat. 

3. Jestliže se pachatel dopustí jednoho z přečinů popsaných v tomto paragrafu při 
výkonu svého povolání a v době spáchání přečinu neuplynulo ještě pět let od 
předešlého pravomocného odsouzení pachatele za jeden z těchto přečinů, může 
mu být výkon tohoto povolání zakázán. 
 

                                                 
11 bohoslužebníkem se rozumí oficiálně jmenovaní duchovní a jejich pomocníci. 
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§ 148 
[Bránění vstupu na hřbitov, převozu mrtvého na hřbitov] 

 
Kdo úmyslně zamezuje nebo brání povolenému vstupu na hřbitov či do 

krematoria, nebo povolenému převozu mrtvého na hřbitov či do krematoria, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 

 
§ 149 

[Znesvěcení hrobu] 
 

Kdo úmyslně znesvětí hrob nebo úmyslně a nezákonně zničí či poškodí 
jakýkoli pomník zřízený na hřbitově, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 150 
[Otevření hrobu, vyzvednutí a odvoz mrtvého] 

 
Kdo úmyslně a nezákonně otevře hrob a vyzvedne z něj mrtvolu, nebo kdo 

vyzvednutou mrtvolu z otevřeného hrobu přemístí nebo převeze, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 151 
[Ukrýt mrtvolu před vyšetřováním] 

 
Kdo pohřbí, spálí, zničí, ukryje, odveze nebo odstraní mrtvolu se záměrem 

zamlčet příčinu úmrtí, nebo narození mrtvého, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 151a 

[Napomáhání v předání dítěte pěstounům] 
 

Kdo ze zištných důvodů úmyslně napomáhá předání dítěte mladšího šesti 
měsíců, které není v péči žádné právnické osoby, bez předchozího písemného 
souhlasu Rady pro ochranu dětí jakýmkoli pěstounům, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na šest let nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 151b 
[Napomáhání nájemnému mateřství] 

 
1. Kdo ve výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti úmyslně iniciuje nebo 

napomůže, aby nájemná matka nebo žena, jež se jí chce stát, přímo nebo 
zprostředkovaně vyjednávala s jinou osobou nebo uzavřela dohodu za účelem 
uskutečnění záměru, uvedeného ve třetím odstavci, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
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2. Týmž trestem bude potrestán: 
a) ten, kdo veřejně nabízí služby spočívající z iniciování a napomáhání 

v jednání nebo dohodách podle odstavce jedna; 
b) ten, kdo zveřejní, že se žena chce stát nájemnou matkou, nebo je jako taková 

k dispozici, respektive, že se hledá žena, která se chce stát nájemnou matkou 
nebo je jako taková k dispozici. 

3. Za nájemnou matku je považována žena, která otěhotní se záměrem porodit dítě 
pro jiného, kdo k němu získá rodičovská práva, či kdo na sebe chce trvale převzít 
péči a výchovu takového dítěte. 

 
§ 151c 

[Napomáhání vyjednávání o nájemném mateřství] 
 
1. Kdo ve výkonu svého povolání nebo podnikatelské činnosti úmyslně iniciuje 

nebo napomáhá, aby žena přímo nebo zprostředkovaně vyjednávala nebo 
uzavírala dohody v souvislosti s jejím přáním přenechat péči a výchovu svého 
dítěte jiné osobě, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Při zachování platnosti ustanovení § 151b, odstavce 1, se odstavec 1 tohoto 
paragrafu nevztahuje na: 
a) iniciování nebo napomáhání prováděném Radou pro ochranu dětí nebo 

právnickou osobou k tomu radou určenou; 
b) iniciování a napomáhání, pakliže odkazuje na organizaci podle bodu a. 

 
 
 

HLAVA ŠESTÁ 
Souboj 

 
§ 152 

[Podněcování k přijetí výzvy, k výzvě na souboj, předání výzvy na souboj] 
 

Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí 
kategorie bude potrestán: 
1. ten, kdo jiného podněcuje k výzvě na souboj nebo k přijetí takové výzvy, jestliže 

výzvu následuje souboj; 
2. ten, kdo úmyslně předá takovou výzvu, jestliže ji následuje souboj. 
 

§ 153 
[Výčitky / vystavení posměchu] 

 
Trestem odnětí svobody až na čtyři měsíce nebo peněžním trestem druhé 

kategorie bude potrestán ten, kdo na veřejnosti nebo v přítomnosti třetích osob 
druhému činí výčitky nebo jej vystavuje posměchu, protože neučinil či nepřijal 
výzvu na souboj.  
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§ 154 
[Souboj] 

 
Kdo protivníkovi nepřivodí žádnou újmu na zdraví, bude za souboj 

potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí 
kategorie. 
1. Kdo protivníkovi způsobí újmu na zdraví, bude potrestán trestem odnětí svobody 

až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
2. Kdo protivníkovi způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán trestem odnětí 

svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
3. Kdo zabije protivníka v souboji, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 

šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie, nebo v případě souboje na život 
a na smrt trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 

4. Pokus o souboj není trestný. 
 

§ 155 
[Ublížení na zdraví nebo zabití v nečestném souboji] 

 
Kdo v souboji zabije protivníka nebo mu způsobí újmu na zdraví, podléhá 

ustanovením o vraždě, zabití nebo týrání: 
1. jestliže podmínky souboje nebyly dohodnuty předem; 
2. jestliže se souboj nekonal za přítomnosti svědků obou protivníků; 
3. jestliže se pachatel úmyslně k újmě protivníka dopustil jakéhokoli klamavého 

jednání nebo nedodržel podmínky souboje. 
 

§ 156 
[Svědci a lékaři] 

 
1. Svědci a lékaři přítomní při souboji nejsou trestně odpovědní. 
2. Svědci budou potrestáni: 

a) trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie, jestliže podmínky souboje nebyly předem dohodnuty, nebo jestliže 
podněcovali protivníky k pokračování v souboji; 

b) trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie, jestliže se úmyslně k újmě jednoho nebo obou protivníků dopustí 
jakéhokoli klamavého jednání nebo připustí klamavé jednání protivníků,  
a jestliže připustí porušení podmínek souboje. 

3. Ustanovení o vraždě, zabití a týrání se vztahují na svědka souboje, v němž je 
jeden z protivníků zabit nebo utrpí újmu na zdraví, pakliže se svědek úmyslně  
a k újmě tohoto protivníka dopustil jakéhokoli klamavého jednání nebo klamavé 
jednání připustil, anebo připustil nedodržení podmínek souboje k újmě 
poškozeného. 
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HLAVA SEDMÁ 
Přečiny ohrožení obecné bezpečnosti osob a majetku 

 
§ 157 

[Úmyslné založení požáru a další ohrožení] 
 

Kdo úmyslně založí požár, způsobí výbuch či zapříčiní záplavu, bude 
potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí obecné ohrožení majetku; 
2. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí ohrožení života nebo ohrožení těžké újmy na zdraví druhých 
osob; 

3. doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let 
nebo peněžním trestem páté kategorie, jestliže tím způsobí  ohrožení života 
druhých osob a následkem tohoto činu přivodí jinému smrt. 
 

§ 158 
[Vznik požáru a dalšího ohrožení z nedbalosti] 

 
Kdo zaviní vznik požáru, výbuchu nebo záplavy, bude potrestán: 

1. trestem odnětí svobody  nebo vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí obecné ohrožení majetku; 

2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života nebo ohrožení těžké 
újmy na zdraví druhých osob; 

3. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí  ohrožení života druhých osob a 
následkem tohoto činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 159 

[Bránění v uhašení požáru] 
 

Kdo při požáru nebo v ohrožení požárem úmyslně a nezákonně ukrývá či 
znehodnocuje hasící nářadí a prostředky, či jiným způsobem zamezuje a zabraňuje 
hašení požáru, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 

 
§ 160 

[Bránění obnovy vodohospodářského díla] 
 

Kdo při záplavě nebo v ohrožení záplavou úmyslně a nezákonně ukrývá 
nebo znehodnocuje materiál nebo nářadí na stavbu hrází, zmaří pokus o obnovu 
hráze nebo jiného vodohospodářského díla, nebo působí proti použitým prostředkům 
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k zamezení nebo odvrácení záplavy, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
šest let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 161 
[Ničení přehradních děl a propustí] 

 
Kdo úmyslně zničí, znehodnotí nebo poškodí jakékoli přehradní nebo 

propustní vodní dílo a způsobí tím ohrožení záplavou, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 161bis 
[Ničení energetických děl] 

 
Kdo úmyslně zničí, znehodnotí nebo poškodí energetické dílo, způsobí 

poruchu jeho chodu nebo funkce, či maří bezpečnostní opatření týkající se takového 
díla, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí poruchu nebo ztížení dodávek elektřiny pro potřeby 
veřejnosti; 

2. trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím způsobí obecné ohrožení majetku; 

3. trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím způsobí ohrožení života; 

4. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím způsobí ohrožení života a následkem tohoto činu přivodí jinému 
smrt. 

 
§ 161ter 

[Zavinění zničení energetických děl] 
 

Kdo zaviní zničení, znehodnocení nebo poškození energetického díla, 
poruchu jeho chodu nebo funkce, či zaviní zmaření bezpečnostního opatření 
týkajícího se takového díla, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody  nebo vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí poruchu nebo ztížení dodávek 
elektřiny pro potřeby veřejnosti, anebo způsobí obecné ohrožení majetku; 

2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života; 

3. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až  na jeden rok nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života a následkem tohoto 
činu přivodí jinému smrt. 
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§ 161quater 
[Úmyslné radioaktivní zamoření] 

 
Kdo úmyslně vystaví osoby, zvířata, rostliny či majetek ionizujícímu 

záření, anebo osoby, zvířata, rostliny, majetek, půdu, vodu nebo vzduch zamoří 
radioaktivními látkami, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí obecné ohrožení zdraví a života lidí; 
2. doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let 

nebo peněžním trestem páté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života  
a následkem tohoto činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 161quinquies 

[Nedbalostní radioaktivní zamoření] 
 

Kdo zaviní vystavení osob, zvířat, rostlin či majetku ionizujícímu záření, 
anebo zamoření osob, zvířat, rostlin, majetku, půdy, vody nebo vzduchu 
radioaktivními látkami, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí obecné ohrožení zdraví a života lidí; 
2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na dva roky nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života a následkem tohoto 
činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 161sexies 

[Úmyslné zničení automatizovaných systémů nebo telekomunikačních sítí] 
 

Kdo úmyslně zničí, znehodnotí nebo poškodí automatizovaný systém 
k ukládání a zpracování dat nebo telekomunikační systém, způsobí poruchu jeho 
chodu nebo funkce, nebo zmaří bezpečnostní opatření týkající se takového systému, 
bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím nezákonně způsobí zamezení nebo ztížení ukládání nebo zpracování 
dat pro potřeby veřejnosti, anebo poruchu veřejné telekomunikační sítě nebo sítě 
provozované veřejnými telekomunikacemi; 

2. trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím způsobí obecné ohrožení majetku nebo poskytování služeb; 

3. trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím způsobí ohrožení života; 

4. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím způsobí ohrožení života a následkem tohoto činu přivodí jinému 
smrt. 
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§ 161septies 
[Nedbalostní zničení automatizovaných systémů nebo telekomunikačních sítí] 

 
Kdo zaviní zničení, znehodnocení nebo poškození automatizovaných 

systémů k ukládání a zpracování dat nebo telekomunikačních systémů, způsobí 
poruchu jejich chodu nebo funkce, nebo zaviní zmaření bezpečnostních opatření 
týkajících se takového systému, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody  nebo vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí zamezení nebo ztížení ukládání 
nebo zpracování dat pro potřeby veřejnosti, anebo poruchu veřejné 
telekomunikační sítě nebo sítě provozované veřejnými telekomunikacemi, anebo 
způsobí obecné ohrožení majetku; 

2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života; 

3. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až  na jeden rok nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života a následkem tohoto 
činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 162 

[Úmyslné zničení dopravních komunikací] 
 

Kdo úmyslně zničí, znehodnotí nebo poškodí jakékoli dílo sloužící veřejné 
nebo letecké dopravě, zahradí pozemní či vodní komunikaci, nebo zmaří 
bezpečnostní opatření týkající se těchto děl či komunikací, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí ohrožení bezpečnosti provozu; 
2. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí ohrožení bezpečnosti provozu a následkem tohoto činu 
přivodí jinému smrt. 

 
§ 162a 

[Úmyslné zničení na letišti] 
 

Kdo na letišti úmyslně zničí, znehodnotí nebo poškodí letadlo, které není 
v provozu, nebo jiné zařízení, anebo naruší služby letiště, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí ohrožení bezpečnosti letového provozu; 
2. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí ohrožení bezpečnosti letového provozu a následkem tohoto 
činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 163 

[Nedbalostní zničení dopravních komunikací] 
 

Kdo zaviní zničení, znehodnocení nebo poškození jakéhokoli díla 
sloužícího veřejné nebo letecké dopravě, zahrazení pozemní či vodní komunikace, 
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nebo zaviní zmaření bezpečnostních opatření týkajících se těchto děl či komunikací, 
bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení bezpečnosti provozu; 
2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení bezpečnosti provozu a 
následkem tohoto činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 164 

[Úmyslné ohrožení železničního provozu] 
 
1. Kdo úmyslně ohrozí provoz strojů poháněných mechanickou silou po železnici, 

bude potrestán trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem 
páté kategorie. 

2. Jestliže následkem tohoto činu přivodí jinému smrt, bude potrestán doživotním 
trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 165 

[Nedbalostní ohrožení železničního provozu] 
 
1. Kdo zaviní ohrožení provozu strojů poháněných mechanickou silou po železnici, 

bude potrestán trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců 
nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže následkem tohoto činu přivodí jinému smrt, bude potrestán trestem 
odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním trestem 
čtvrté kategorie. 

 
§ 166 

[Úmyslné zničení bezpečnostního značení pro lodní a leteckou dopravu] 
 

Kdo úmyslně zničí, poškodí, odstraní nebo přemístí bezpečnostní značení 
nebo pomůcky pro lodní a leteckou dopravu, naruší jejich funkci nebo je nahradí 
jiným značením, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže svým činem ohrozí bezpečnost lodní a letecké dopravy; 
2. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže činem ohrozí bezpečnost lodní a letecké dopravy a následkem svého činu 
přivodí potopení respektive zřícení, ztroskotání respektive nouzové přistání, 
nebo nehodu plavidla respektive letadla; 

3. doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let 
nebo peněžním trestem páté kategorie, jestliže činem ohrozí bezpečnost lodní a 
letecké dopravy a následkem činu přivodí jinému smrt. 
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§ 167 
[Nedbalostní zničení bezpečnostního značení pro lodní a leteckou dopravu] 

 
Kdo zaviní zničení, poškození, odstranění nebo přemístění bezpečnostního 

značení nebo pomůcky pro lodní a leteckou dopravu, zaviní narušení jejich funkce 
nebo nahrazení jiným značením, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže svým činem ohrozí bezpečnost lodní a letecké 
dopravy; 

2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže činem ohrozí bezpečnost lodní a letecké dopravy 
a následkem svého činu přivodí potopení respektive zřícení, ztroskotání 
respektive nouzové přistání, nebo nehodu plavidla respektive letadla; 

3. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže činem ohrozí bezpečnost lodní a letecké dopravy 
a následkem činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 168 

[Úmyslné způsobení letecké/lodní nehody] 
 
Kdo úmyslně a nezákonně způsobí potopení respektive zřícení, ztroskotání 

respektive nouzové přistání nebo nehodu plavidla respektive letadla, kdo plavidlo 
respektive letadlo zničí, znehodnotí nebo poškodí, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže činem způsobí ohrožení života; 
2. doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let 

nebo peněžním trestem páté kategorie, jestliže činem způsobí ohrožení života 
a následkem činu přivodí jinému smrt.  

 
§ 169 

[Nedbalostní způsobení letecké/lodní nehody] 
 

Kdo zaviní potopení respektive zřícení, ztroskotání respektive nouzové 
přistání nebo nehodu plavidla respektive letadla, kdo zaviní zničení, znehodnocení 
nebo poškození plavidla respektive letadla, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže činem způsobí ohrožení života; 
2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže činem způsobí ohrožení života a následkem činu 
přivodí jinému smrt. 
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§ 170 
[Zničení budov] 

 
Kdo úmyslně zničí nebo poškodí budovu, bude potrestán: 

1. trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím způsobí obecné ohrožení majetku; 

2. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím způsobí ohrožení života; 

3. doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let 
nebo peněžním trestem páté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života a 
následkem činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 171 

[Nedbalostní zničení budov] 
 

Kdo zaviní zničení nebo poškození budovy, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí obecné ohrožení majetku; 
2.  trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže činem způsobí ohrožení života; 
3.  trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže činem způsobí ohrožení života a následkem činu 
přivodí jinému smrt. 

 
§ 172 

[Úmyslné otrávení vodních nádrží] 
 
1. Kdo úmyslně a nezákonně vypustí látku do zásobárny pitné vody či do 

vodovodního rozvodu určeného ke společnému užívání, anebo zamezí výrobě a 
rozvodu pitné vody ze zásobárny pitné vody, bude potrestán: 

2. trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže pachatel ví nebo má vážné důvody se domnívat, že tím způsobí ohrožení 
jiných osob; 

3. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže pachatel ví nebo má vážné důvody se domnívat, že tím způsobí ohrožení 
života a následkem činu přivodí jinému smrt. 

4. Kdo úmyslně zničí, poškodí nebo znehodnotí jakékoli dílo určené k obecnému 
zásobování pitnou vodou, způsobí poruchu jeho chodu nebo funkce, nebo zmaří 
bezpečnostní opatření týkající se takového díla, a způsobí tím nebezpečí 
zamezení nebo ztížení obecného zásobování pitnou vodou, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
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§ 173 
[Nedbalostní otrávení vodních nádrží] 

 
1. Kdo zaviní nezákonné vypustí látky do zásobárny pitné vody či do vodovodního 

rozvodu určeného ke společnému užívání, bude potrestán: 
a) trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo 

peněžním trestem čtvrté kategorie, jestliže pachatel ví nebo má vážné důvody 
se domnívat, že tím způsobí ohrožení jiných osob; 

b) trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na dva roky nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie, jestliže pachatel ví nebo má vážné důvody 
se domnívat, že tím způsobí ohrožení života a následkem činu přivodí jinému 
smrt. 

2. Kdo zaviní zničení, poškození nebo znehodnocení jakéhokoli díla určeného 
k obecnému zásobování pitnou vodou, zaviní poruchu jeho chodu nebo funkce, 
nebo zmaření bezpečnostních opatření týkajících se takového díla, a způsobí tím 
nebezpečí zamezení nebo ztížení obecného zásobování pitnou vodou, bude 
potrestán trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na tři měsíce nebo 
peněžním trestem druhé kategorie. 

 
§ 173a 

[Úmyslné znečištění životního prostředí] 
 

Kdo úmyslně a nezákonně vypustí látku do půdy, ovzduší nebo 
povrchových vod, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže pachatel ví nebo má vážné důvody se domnívat, že tím způsobí obecné 
ohrožení zdraví a života; 

2. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže pachatel ví nebo má vážné důvody se domnívat, že tím způsobí ohrožení 
života a následkem činu přivodí jinému smrt. 

 
§ 173b 

[Nedbalostní znečištění životního prostředí] 
 

Kdo zaviní nezákonné vypuštění látky do půdy, ovzduší nebo povrchových 
vod, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže pachatel ví nebo má vážné důvody se domnívat, 
že tím způsobí obecné ohrožení zdraví a života; 

2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na dva roky nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže pachatel ví nebo má vážné důvody se domnívat, 
že tím způsobí ohrožení života a následkem činu přivodí jinému smrt. 
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§ 174 
[Úmyslný prodej škodlivého zboží] 

 
1. Kdo prodává, nabízí k prodeji, dodává nebo rozdává zboží s vědomím, že je 

životu a zdraví nebezpečné, a tento škodlivý charakter zamlčí, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

2. Jestliže následkem svého činu přivodí jinému smrt, bude pachatel potrestán 
doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let 
nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 175 

[Nedbalostní prodej škodlivého zboží] 
 
1. Kdo zaviní, že je zboží životu a zdraví nebezpečné prodáváno, nabízeno 

k prodeji, dodáváno nebo rozdáváno, aniž je prodejce nebo nabyvatel obeznámen 
se škodlivým charakterem zboží, bude potrestán trestem odnětí svobody nebo 
vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže následkem svého činu přivodí jinému smrt, bude pachatel potrestán 
trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 175a 

[Úmyslné porušení pravidel na ochranu bezpečnosti obyvatel] 
 

Kdo v případě války úmyslně poruší zveřejněný rozkaz vydaný ve smyslu 
článku 7 zákona o ochraně obyvatelstva (Sb. 1952, 404) nebo všeobecné správní 
nařízení ve smyslu § 29 zákona o bezpečnosti občanů (Sb. 1986, 312), bude 
potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí obecné ohrožení majetku; 
2.   trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí ohrožení života; 
3. trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím způsobí ohrožení života a následkem činu přivodí jinému smrt. 
4.  

§ 175b 
[Nedbalostní porušení pravidel na ochranu bezpečnosti obyvatel] 

 
Kdo v případě války zaviní porušení zveřejněného rozkazu vydaného ve 

smyslu článku 7 zákona o ochraně obyvatelstva (Sb. 1952, 404) nebo všeobecného 
správního nařízení ve smyslu § 29 zákona o bezpečnosti občanů (Sb. 1986, 312), 
bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí obecné ohrožení majetku; 
2. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života; 
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3. trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden rok nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie, jestliže tím způsobí ohrožení života a následkem činu 
přivodí jinému smrt. 

 
§ 176 

[Vedlejší tresty] 
 
1. V případě odsouzení za jeden z přečinů uvedených v této hlavě může být 

pachateli zakázán výkon povolání, v němž tento přečin spáchal. 
2. V případě odsouzení za jeden z přečinů popsaných v § 174 a 175 může soud 

rozhodnout o zveřejnění rozsudku. 
 

 
 

HLAVA OSMÁ 
Přečiny proti veřejným činitelům 

 
§ 177 

[Pokus o uplácení úředníků] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán: 
a) ten, kdo dá úředníku dar či příslib, poskytne nebo nabídne službu, se 

záměrem přimět ho v jeho funkci učinit nebo dát vykonat úkon v rozporu 
s jeho povinnostmi; 

b) ten, kdo dá úředníku dar či příslib, poskytne nebo nabídne službu 
v návaznosti na to nebo na základě toho, co tento ve své stávající nebo 
předchozí funkci učinil nebo opomenul v rozporu s jeho povinnostmi. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo se dopustí trestného činu podle bodu 1) 
vůči osobě, která se má stát úředníkem a následně se jím stane. 

3.  Může být udělen zákaz činnosti a zbavení práv podle § 28, odstavce 1a, bodů 1), 
2) a 4). 

 
§ 177a 

[Uplácení úředníků] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 

bude potrestán: 
a) ten, kdo dá úředníku dar či příslib, poskytne nebo nabídne službu, se 

záměrem přimět ho v jeho funkci učinit nebo dát vykonat úkon, který není 
v rozporu s jeho povinnostmi; 

b) ten, kdo dá úředníku dar či příslib, poskytne nebo nabídne službu 
v návaznosti na to nebo na základě toho, co tento ve své stávající nebo 
předchozí funkci učinil nebo opomenul, a nejednal v rozporu s jeho 
povinnostmi. 
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2.  Týmž trestem bude potrestán ten, kdo se dopustí trestného činu podle bodu 1) 
vůči osobě, která se má stát úředníkem a následně se jím stane. 

3.   Může být udělen zákaz činnosti a zbavení práv podle § 28, odstavce 1, bodů 1), 
2) a 4). 
 

§ 178 
[Pokus o uplácení soudce] 

 
1. Kdo dá soudci dar či příslib, poskytne nebo nabídne službu se záměrem ovlivnit 

jeho rozhodnutí ve věci podléhající jeho soudu, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže pachatel dá dar či příslib, poskytne nebo nabídne službu se záměrem 
přimět soudce k odsouzení v trestní věci, bude potrestán trestem odnětí svobody 
až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

3. Může být udělen zákaz činnosti a zbavení práv podle § 28, odstavce 1, bodů 1), 
2) a 4). 

 
§ 178a 

[Osoby soudcům a úředníkům rovné] 
 

1. Úředníkům jsou v §§ 177 a 177a postaveny naroveň osoby ve veřejných 
službách cizích států a mezinárodněprávních organizací. 

2. Úředníkům jsou v § 177, odstavci 1, bodě 2) a v § 177a, odstavci 1, bodě 2) 
postaveni naroveň bývalí úředníci. 

3. Soudci je v § 178 postaven naroveň soudce cizího státu nebo 
mezinárodněprávní organizace. 

 
§ 179 

[Násilné vymáhání] 
 

Kdo násilím nebo pod hrozbou násilí na úředníku vymáhá provedení 
úředního úkonu nebo jeho neprovedení, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 180 

[Vzdorování] 
 

Kdo se násilím nebo pod hrozbou násilí postaví úředníku činnému 
v zákonném výkonu jeho funkce, nebo osobě, která mu ze zákonné povinnosti nebo 
na jeho žádost asistuje, bude pro vzdorování úřední moci potrestán trestem odnětí 
svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
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§ 181 
[Zvýšení trestu při násilném vymáhání a vzdorování] 

 
Trestné činy popsané v §§ 179 a 180 budou potrestány: 

1. trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie, 
jestliže je následkem trestného činu a s ním spojených skutečností způsobena 
újma na zdraví; 

2.  trestem odnětí svobody až na sedm let a šest měsíců nebo peněžním trestem páté 
kategorie, jestliže je následkem trestného činu a s ním spojených skutečností 
způsobena těžká újma na zdraví; 

3.  trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže je následkem trestného činu a s ním spojených skutečností způsobena 
smrt. 

 
§ 182 

[Násilné vymáhání a vzdorování ve spolčení] 
 
1. Trestné činy popsané v §§ 179 a 180 spáchané dvěma a více osobami spojenými 

silami, budou potrestány trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 

2. Pachatel bude potrestán: 
a)  trestem odnětí svobody až na sedm let a šest měsíců nebo peněžním trestem 

páté kategorie, jestliže následkem trestného činu a s ním spojených 
skutečností způsobí újmu na zdraví; 

b) trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie, jestliže následkem trestného činu a s ním spojených skutečností 
způsobí těžkou újmu na zdraví; 

c) trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie, jestliže následkem trestného činu a s ním spojených skutečností 
způsobí smrt. 

 
§ 183 

[Osoby úředníkům rovné] 
 
1. Úředníkům jsou v §§ 179-182 postaveni naroveň řídící pracovníci, jakož i 

pověření úředníci a pracovníci drah. 
2. V těchto paragrafech jsou dále úředníkům postaveni naroveň kapitáni lodi nebo 

letadla, kteří vykonávají pravomoc nebo povinnosti, jež je jim jako takovým 
uložena ustanovením Trestního zákoníku. Kapitánem lodi se rozumí ten, kdo má 
nejvyšší velení na zařízení určeném v souladu s § 136a, odstavcem 2 trestního 
řádu. 
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§ 184 
[Neuposlechnutí úředního rozkazu] 

 
1. Kdo úmyslně neuposlechne úřední rozkaz nebo výzvu, učiněné podle zákonných 

předpisů úředníkem pověřeným výkonem dohledu nebo úředníkem pověřeným 
či zmocněným k pátrání a vyšetřování trestných činů, jakož i ten, kdo úmyslně 
brání, překáží nebo maří činnost těchto úředníků prováděnou podle zákonných 
předpisů, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžním 
trestem druhé kategorie. 

2. Úředníku podle první části předchozího odstavce je postaven naroveň každý, kdo 
je podle zákonných předpisů trvale či dočasně pověřen veřejnou službou. 

3. Výzvě nebo činnosti podle odstavce 1 je postavena naroveň výzva  nebo činnost 
kapitána lodi či letadla, vykonávajícího pravomoc nebo plnícího povinnost, 
kterou mu jako takovou uděluje nebo ukládá ustanovení trestního řádu. 
Kapitánem lodi se rozumí ten, kdo má nejvyšší velení na zařízení určeném 
v souladu s § 136a, odstavcem 2 trestního řádu. 

4. Jestliže v době spáchání tohoto přečinu neuplynuly ještě dva roky od předešlého 
pravomocného odsouzení pachatele za stejný přečin, může mu být trest odnětí 
svobody prodloužen o jednu třetinu. 

 
§ 185 

[Ztěžování úředních úkonů] 
 

Kdo během soudního stání nebo v místě, kde úředník veřejně provádí 
zákonný výkon své funkce, způsobí výtržnost a na výzvu oprávněného veřejného 
činitele neopustí místo, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva týdny nebo 
peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 185a 
[Osoby úředníkům rovné] 

 
Úředníkům jsou v §§ 179 až 182, 184 a 185 postaveny naroveň veřejní 

činitelé cizích států nebo mezinárodně-právních organizací, kteří vykonávají svou 
funkci v Nizozemsku podle mezinárodního práva. 
 

§ 186 
[Účast na srocení] 

 
Kdo se při nepovoleném shromáždění úmyslně po třetí výzvě veřejného 

činitele nevzdálí z místa, bude obviněn z účasti na srocení a potrestán trestem odnětí 
svobody až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
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§ 187 
[Poškozování oznámení vydaných úřední mocí] 

 
Kdo nezákonně strhne, učiní nečitelnými nebo poškozuje oznámení, 

vydaná oprávněnými veřejnými orgány, se záměrem zabránit nebo ztížit ostatní 
veřejnosti, aby se s nimi seznámila,  bude potrestán trestem odnětí svobody až ne 
jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

 
§ 188 

[Podání falešného oznámení nebo křivého obvinění] 
 

Kdo provede oznámení nebo obvinění ze spáchání trestného činu 
s vědomím, že takový čin nebyl spáchán, bude potrestán trestem odnětí svobody až 
na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 189 
[Nadržování] 

 
1. Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie 

bude potrestán ten, 
a) kdo osobu, která je obviněna z trestného činu nebo stíhána pro trestný čin, 

ukryje nebo jí napomůže uniknout vyšetřování nebo zadržení úředníky 
justice nebo policie; 

b) kdo po spáchání trestného činu, se záměrem tento čin zakrýt nebo zabránit či 
překážet jeho vyšetřování a stíhání, zničí, odstraní nebo ukryje před 
vyšetřováním úředníky justice nebo policie předměty, na nichž nebo jimiž 
byl trestný čin spáchán, anebo zahladí stopy po spáchání trestného činu.   

c) kdo úmyslně ukryje, zničí, odstraní nebo znepřístupní vyšetřování úředníky 
policie nebo justice předměty, které mohou sloužit k odhalení pravdivých 
skutečností nebo k prokázání nezákonně nabytého majetku podle paragrafu 
36e, se záměrem zabránit, překážet nebo zmařit jejich zabavení, nebo 
úmyslným poskytnutím údajů třetím osobám jejich zabavení zabrání, ztíží 
nebo zmaří. 

2. Tato ustanovení se nevztahují na toho, kdo takto jedná, aby unikl nebezpečí 
trestního stíhání nebo aby jej odvrátil od přímých pokrevních příbuzných, 
přiženěných příbuzných v přímé linii, nebo v druhém a třetím pokolení vedlejší 
linie, od svého manžela nebo bývalého manžela. 

3. Úředníkům justice a policie jsou postaveni naroveň: osoby ve veřejných 
službách mezinárodního soudu, jehož pravomoc je založena v dohodě uzavřené 
s Nizozemským královstvím a jež je pověřen vyšetřováním či stíháním trestného 
činu. 
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§ 190 
[Zabránění v pitvě] 

 
Kdo úmyslně zabrání, překáží nebo zmaří soudní pitvu, bude potrestán 

trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 191 
[Osvobození vězně] 

 
Kdo úmyslně osvobodí nebo napomůže k osvobození osoby, které byla 

veřejným orgánem nebo usnesením soudu odňata svoboda, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 192 

[Nesplnění zákonné povinnosti svědka, znalce nebo tlumočníka] 
 
1. Kdo je ze zákona předvolán jako svědek, znalec nebo tlumočník a úmyslně 

nesplní povinnost, kterou mu zákon ukládá, bude potrestán: 
a) ve věcech trestních trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním 

trestem třetí kategorie; 
b) v ostatních věcech trestem odnětí svobody až na čtyři měsíce nebo peněžním 

trestem druhé kategorie. 
2. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahují na stranu v civilním procesu, 

která je vyslýchána jako svědek a odmítne na položené otázky odpovídat. 
 

§ 192a 
[Nesplnění výzvy parlamentní vyšetřující komise] 

 
Kdo úmyslně neuposlechne výzvy parlamentní vyšetřující komise 

k nahlédnutí do listin nebo kopírování listin, bude potrestán trestem odnětí svobody 
až na čtyři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 193 
[Zatajování důkazu v souvislosti s falšováním] 

 
Kdo úmyslně neuposlechne platného příkazu k předložení důkazu, o němž 

existuje domněnka, že je falešný nebo byl zfalšován, nebo který má sloužit 
k porovnání s jiným důkazem, který je údajně falešný či zfalšovaný, nebo jehož 
pravost je popírána nebo není uznána, bude potrestán: 
a) ve věcech trestních trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním 

trestem třetí kategorie; 
b) v ostatních věcech trestem odnětí svobody až na čtyři měsíce nebo peněžním 

trestem druhé kategorie. 
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§ 194 
[Nepodání informací o úpadku] 

 
1. Ten, komu byl vyhlášen úpadek, nebo jeho manžel ve svazku, kdy manželé mají 

společné jmění, nebo jednatel či člen dozorčí rady právnické osoby zákonem 
povolaný k podávání informací, je buď bez platného důvodu úmyslně 
nepřítomen, nebo odmítá požadované informace podat či podá úmyslně 
nesprávné informace, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok 
nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Za trestný čin uvedený v odstavci 1 bude týmž trestem potrestán ten, na něhož se 
vztahuje opatření o zaplacení dluhu fyzických osob, nebo jeho manžel ve svazku, 
kdy manželé mají společné jmění. 

 
§ 195 

[Neoprávněné vykonávání funkce nebo práva] 
 

Kdo vykonává funkci nebo právo, s vědomím, že jich byl soudním 
usnesením zbaven, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 196 
[Neoprávněné osobování si práv] 

 
Kdo úmyslně nosí odznaky nebo provádí úkony příslušející určitému 

úřadu, který nezastává či v jehož výkonu byl pozastaven, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 197 
[Návrat nežádoucí osoby] 

 
Cizinec, který pobývá v Nizozemsku, ačkoli si je vědom nebo má vážné 

důvody se domnívat, že byl na základě zákonných předpisů prohlášen za nežádoucí 
osobu, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním 
trestem třetí kategorie. 

 
 

§ 197a 
[Pašování lidí]12 

 
1. Kdo jinému ze zištných důvodů napomáhá při překročení nizozemských hranic 

nebo v pobytu na nizozemském státním území nebo na území státu, který má 
provádět hraniční kontroly pro ostatní státy včetně Nizozemska, nebo k tomu ze 

                                                 
12 toto ustanovení bylo přidáno zákonem z 24. února 1993, Sb. 141, naposledy změněno 

zákonem ze 7. října 1996, Sb. 505, vstoupilo v platnost 15. listopadu 1996. 
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zištných důvodů zajistí příležitost, prostředky nebo informace, ačkoli si je vědom 
nebo má vážné důvody se domnívat, že takové překročení hranic nebo takový 
pobyt je v rozporu se zákonem, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 

2. Jestliže tento trestný čin spáchá ve výkonu funkce nebo povolání, bude pachatel 
potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté 
kategorie a může být zbaven práva vykonávat tento úřad nebo povolání a soud 
může uložit zveřejnění rozsudku. 

3. Jestliže tento trestný čin spáchá osoba, která si z něj činí obživu či zvyklost, nebo 
jej spáchá více osob ve spolčení, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
osm let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 197b 

[Práce nelegálních cizinců] 
 

Kdo jinému, který nezákonně překročil hranice nebo nezákonně pobývá na 
území nizozemského státu, na základě dohody nebo úvazku nechá vykonávat práci, 
ačkoli si je vědom nebo má vážné důvody se domnívat, že takové překročení hranic 
nebo takový pobyt je v rozporu se zákonem, bude potrestán trestem odnětí svobody 
až na jeden rok nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§197c 

[Zvýšení trestu při zaměstnávání nelegálních cizinců] 
 

Kdo si z trestného činu podle § 197b činí obživu nebo zvyklost, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 197d 
[Vedlejší tresty při zaměstnávání nelegálních cizinců] 

 
Jestliže pachatel trestných činů podle §§ 197b a 197c tyto činy spáchá ve 

výkonu úřadu či povolání, může mu soud také uložit zákaz výkonu tohoto úřadu či 
povolání, jakož i  zveřejnit rozsudek. 
 

§ 198 
[Nevydání předmětů k zabavení]13 

 
1. Kdo úmyslně nevydá předměty, které mají být v souladu se zákonem zabaveny, 

soudní úschově nebo je s vědomím, že nebyly vydány zabavení, ukryje, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně zničí, poškodí nebo znehodnotí 
předmět, který má být zabaven. 

                                                 
13 v podstatě jeden z aspektů maření výkonu úředního rozhodnutí 
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3. Týmž trestem bude potrestán přechovávatel, který jeden z uvedených činů 
spáchá nebo dopustí nebo který pachateli napomáhá jako spolupachatel. 

 
§ 199 

[Porušení pečetí] 
 
1. Kdo úmyslně zlomí, odstraní nebo poškodí pečeti, kterými jsou zapečetěny 

předměty příslušným orgánem, nebo kdo pečetí opatřenou uzávěru jiným 
způsobem zmaří, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva roky nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Přechovávatel, který tento trestný čin úmyslně spáchá nebo dopustí, či jako 
spolupachatel napomáhá pachateli, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

3. Jestliže dojde ke spáchání činu v důsledku nedbalosti přechovávatele, bude tento 
potrestán vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 

 
§ 200 

[Odstranění důkazních materiálů] 
 
1. Kdo úmyslně zničí, poškodí, znehodnotí či odstraní předměty určené příslušné 

moci jako důkazní či průkazný materiál, listiny, doklady nebo rejstříky, které 
jsou v permanentní či dočasné úschově veřejných orgánů nebo které jsou 
poskytnuty k dispozici úředníkům či jiným osobám v zájmu veřejných orgánů, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem 
čtvrté kategorie. 

2. Příslušnou mocí se rozumí také mezinárodní soud, jehož pravomoc je založena 
v dohodě uzavřené s Nizozemským královstvím. 

 
§ 201 

[Zamezení doručení dopisů / zásilek] 
 

Kdo úmyslně zamezí doručení dopisů či jiných zásilek podaných 
poštovnímu úřadu či vhozených do poštovní schránky, kdo je otevře či poškodí, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí 
kategorie. 
 

§ 202 
[Zvýšení trestu v souvislosti s paragrafem 198 až 201] 

 
Jestliže si pachatel jednoho z trestných činů popsaných v §§ 198-201 získá 

přístup na místo činu  nebo k zabaveným předmětům vloupáním, násilným 
vniknutím, násilným vniknutím na cizí pozemek, paklíči, falešným příkazem nebo 
převlekem, může mu být zvýšen trest až o jeden rok odnětí svobody.  
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§ 203 
[Podněcování k dezerci v době míru] 

 
Kdo v době míru úmyslně podněcuje vojáka ve vojenské službě 

nizozemského státu prostředky uvedenými v § 47, odstavci 1, bodě 2), nebo jeho 
dezerci napomáhá způsobem uvedeným v § 48, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 204 
[Podněcování nepokojů nebo vzpoury v době míru] 

 
Kdo v době míru úmyslně podněcuje vojáky ve vojenské službě 

nizozemského státu k nepokojům nebo vzpouře prostředky uvedenými v § 47, 
odstavci 1, bodě 2), nebo jim napomáhá způsobem uvedeným v § 48, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

 
§ 205 

[Rekrutovat do cizí armády] 
 

Kdo bez souhlasu hlavy státu (krále) jiného rekrutuje do cizí armády, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 
 

§ 206 
[Úmyslná nezpůsobilost k vojenské službě] 

 
1. Trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 

bude potrestán: 
a) ten, kdo se úmyslně učiní nezpůsobilým nebo se dá učinit nezpůsobilým 

k výkonu vojenské služby nebo k výkonu činnosti v civilní službě; 
b) ten, kdo na žádost jiného úmyslně učiní nezpůsobilým k výkonu vojenské či 

civilní služby. 
2. Pokud má v druhém případě skutek za následek smrt, bude pachateli uložen trest 

odnětí svobody až na šest let nebo peněžní trest čtvrté kategorie. 
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HLAVA DEVÁTÁ 
Křivá přísaha 

 
§ 207 

[Křivá výpověď] 
 
1. Kdo v případech, kdy si zákonný předpis vyžaduje výpověď pod přísahou a pojí 

s tím právní následky, úmyslně učiní ústně či písemně, osobně nebo 
prostřednictvím osoby k tomu přímo zmocněné křivou výpověď, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže je křivá výpověď učiněna v trestní věci v neprospěch obžalovaného nebo 
podezřelého, bude pachatel potrestán tretem odnětí svobody až na devět let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 

3. Přísaze je roven slib či potvrzení, které ze zákona zastupuje přísahu. 
4. Může být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1), 2) a 4). 
 

§ 207a 
[Křivá výpověď před mezinárodním soudem] 

 
1. Kdo v případech, kdy si dohoda uzavřená s Nizozemským královstvím vyžaduje 

výpověď pod přísahou nebo slibem či potvrzením, které ze zákona přísahu 
zastupuje, úmyslně učiní před mezinárodním soudem ústně či písemně, osobně 
nebo prostřednictvím osoby k tomu přímo zmocněné křivou výpověď, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

2. Odstavce 2 a 4 § 207 mají shodnou platnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLAVA DESÁTÁ 
Falšování mincí a bankovek 

 
§ 208 

[Kopírování / falšování mincí / bankovek] 
 

Kdo kopíruje nebo falšuje mince či bankovky se záměrem tyto vydávat či 
nechat vydávat za pravé a nefalšované, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
devět let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
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§ 209 
[Vydávání / přechovávání / dovážení] 

 
Kdo úmyslně vydává mince a bankovky, které sám kopíroval nebo 

zfalšoval, či jejich falešnost či zfalšování jsou mu byly při jejich přijetí známy, za 
mince a bankovky pravé a nezfalšované, nebo tyto se záměrem vydávat je za pravé a 
nezfalšované přijme, opatří si, přechovává, přepravuje, dováží, prováží nebo vyváží, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 210 
[Nezákonné vydávání pravých peněz] 

 
Kdo úmyslně a protiprávně vydává do oběhu mince a bankovky, které mají 

být vydány do oběhu jako zákonné platidlo, nebo je za účelem vydání do oběhu 
přijme, opatří si, přechovává, přepravuje, dováží, prováží nebo vyváží, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 211 
Zrušen. 

 
§ 212 

Zrušen. 
 

§ 213 
[Vydávání] 

 
Kdo úmyslně vydává zpět do oběhu falešné nebo zfalšované mince a 

bankovky, a nedopustil se trestného činu podle § 209,14 bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 214 
[Látky / předměty / údaje určené k zfalšování] 

 
Kdo přijme, opatří si nebo má k dispozici látky, předměty nebo údaje, o 

nichž ví, že jsou určeny ke kopírování nebo falšování mincí a bankovek, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

                                                 
14 Pachatelovým záměrem nesmí být vlastní obohacení, nýbrž jen neutrpění škody. (viz. 

komentář str. 788) 
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§ 214bis 
[Propadnutí věci] 

 
Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v této hlavě,  

1. falešné nebo zfalšované mince; 
2. falešné nebo zfalšované bankovky; 
3. látky, předměty nebo údaje ze své povahy určené ke kopírování nebo falšování 

mincí nebo bankovek; 
pokud jimi byl spáchán přečin nebo byly jeho předmětem, propadají státu bez ohledu 
na to, komu patřily. 
 

§ 215 
[Zákaz činnosti] 

 
Je-li pachatel odsouzen ze jeden z přečinů popsaných v paragrafech 208 až 

210, může mu být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1), 2) a 4). 
 
 
 
 
 

HLAVA JEDENÁCTÁ 
Falšování známek a značek 

 
§ 216 

[Kopírování a falšování známek] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán: 
a) ten, kdo kopíruje nebo falšuje státem vydávané známky se záměrem tyto 

použít nebo poskytnout k použití jiným jako pravé a nefalšované. 
b) ten, kdo s týmž záměrem takové známky vyrobí protiprávním použitím 

pravých razidel. 
2. Ustanovení odstavce 1 platí shodně pro známky vydané podle § 2a, odstavce 2, 

písmene b poštovního zákona. 
 

§ 217 
[Platinové, zlaté a stříbrné punce] 

 
Trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán: 
1. ten, kdo umístí na platinová, zlatá nebo stříbrná díla státní nebo zákonem 

vyžadovaný mistrovský punc nebo pravý punc zfalšuje se záměrem použít či 
poskytnout k použití tato díla, jako by jejich punci byly pravé a nefalšované; 
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2. ten, kdo s týmž záměrem na uvedená díla umístí punci nezákonným použitím 
pravých razidel; 

3. ten, kdo zasadí, připojí nebo přenese státní nebo zákonem vyžadované 
mistrovské punci na jiná platinová, zlatá či stříbrná díla, než ne jakých byly 
původně umístěny, se záměrem tato díla použít nebo poskytnout k použití, 
jakoby na nich byly uvedené punci původně umístěny. 

 
§ 218 

[Cejch] 
 

Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté 
kategorie bude potrestán: 
1. ten, kdo na předměty podléhající cejchování umístí falešné cejchy nebo jejich 

pravé zfalšuje se záměrem tyto předměty použít nebo poskytnout k použití 
jinými, jakoby by cejchy na nich umístěné byly pravé a nefalšované; 

2. ten, kdo s týmž záměrem na uvedené předměty umístí cejchy nezákonným 
použitím pravých razidel. 

 
 

§ 219 
[Ostatní značky] 

 
Trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem páté 

kategorie bude potrestán ten: 
1. ten, kdo falešně umístí značky jiné než uvedené v §§ 217 a 218, které mají nebo 

smějí být podle zákonných předpisů umístěny na zboží či jeho obal, nebo pravé 
značky zfalšuje se záměrem dotyčné zboží použít nebo poskytnout k použití, 
jako by značky na něm umístěné byly pravé a nezfalšované; 

2. ten, kdo s týmž záměrem na dotyčné zboží nebo jeho obal umístí značky 
nezákonným použitím pravých razidel; 

3. ten, kdo použije pravé značky na zboží nebo jeho obal, jemuž nejsou tyto značky 
určeny, se záměrem zboží použít nebo poskytnout k použití, jako by mu dotyčné 
značky byly určené. 

 
§ 220 

[Používání falešných známek / značek] 
 

Kdo úmyslně používá, prodává, nabízí k prodeji, dodává, skladuje za 
účelem prodeje nebo dováží do Nizozemska falešné, zfalšované nebo nezákonně 
vyrobené známky, punci nebo značky, či předměty k nimž jsou nezákonně připojeny, 
jako by tyto známky, punci nebo značky byly pravé, nefalšované a nebyly nezákonně 
vyrobeny ani k předmětům nezákonně připojeny, bude potrestán týmiž tresty, jako je 
ustanoveno v §§ 216-219, dle rozlišení v těchto paragrafech. 
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§ 221 
[Označení nevyhovující kvality] 

 
1. Kdo zbaví předměty podléhající puncování značky o nevyhovující kvalitě na 

nich umístěné, se záměrem tyto předměty použít nebo poskytnout k použití, jako 
by nebyly vyřazené, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně používá, prodává, nabízí 
k prodeji, dodává nebo skladuje za účelem prodeje předměty zbavené značky o 
nevyhovující kvalitě, jako by nebyly vyřazené. 

 
§ 222 

[Orazítkované známky] 
 

Kdo ze známek podle § 216, které již byly použity, odstraní označení, 
sloužící k jejich vyřazení z dalšího použití, se záměrem tyto známky použít nebo 
poskytnout k použití, jako by ještě byly nepoužité, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 

Týmž trestem bude potrestán ten, kdo takovéto označení zbavené známky 
používá, prodává, nabízí k prodeji, dodává, skladuje za účelem prodeje nebo dováží 
do Nizozemska jako nepoužité. 
 

§ 222bis 
[Zahraniční známky / značky] 

 
Ustanovení §§ 216, 219, 220 a 222 se vztahují taktéž na přečiny v nich 

popsané spáchané se známkami a značkami Nizozemských Antil, Aruby, zahraniční 
mocnosti nebo mezinárodněprávní organizace. 
 

§ 223 
[Látky / předměty určené k falšování] 

 
Kdo disponuje látkami či předměty, o nichž ví, že jsou určeny k páchání 

jednoho z přečinů popsaných v § 216, nebo § 222bis v souvislosti s § 216, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 
 

§ 224 
[Zákaz činnosti] 

 
Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v §§ 216-222bis, 

může mu být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodu 1), 2) a 4). 
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HLAVA DVANÁCTÁ 
Falšování písemností, poskytnutí nepravdivých údajů  

a nedodržení povinnosti poskytnutí údajů 
 
 
 

§ 225 
[Falšování písemností] 

 
1. Kdo falešně vystaví nebo zfalšuje písemnost, která má sloužit jako důkaz 

nějakého trestného činu, se záměrem použít ji jako pravou a nefalšovanou nebo ji 
jako takovou poskytnout jiným k použití, bude obviněn z falšování písemností a 
potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně použije falešných nebo 
zfalšovaných písemností jako pravých a nefalšovaných, nebo kdo úmyslně 
takovou písemnost odevzdá nebo jí disponuje, ačkoli ví nebo si má být vědom, 
že písemnost je určena k takovému použití. 

 
§ 226 

[Falšování za přitěžujících okolností] 
 
1. Pachatel falšování písemností bude potrestán trestem odnětí svobody až na sedm 

let nebo peněžním trestem páté kategorie, jestliže falšování spáchá: 
a) na pravých listinách; 
b) na dluhopisech nebo jejich certifikátech vydaných státem, krajem, obcí nebo 

veřejnou institucí; 
c) na podílech nebo dluhopisech či jejich certifikátech nebo podílových 

certifikátech vydaných sdružením, nadací či společností; 
d) na talónech, podílových či úrokových knížkách náležejících k dokladům 

popsaným v předchozích bodech, nebo na směnkách vydávaných místo 
těchto dokladů; 

e) na akreditivech nebo směnných papírech určených k oběhu. 
2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně použije falešné nebo zfalšované 

písemnosti uvedené v odstavci jedna jako pravé a nefalšované, nebo kdo 
úmyslně takovou písemnost odevzdá nebo jí disponuje, ačkoli ví nebo si má být 
vědom, že písemnost je určena k takovému použití. 

  
§ 227 

[Uvedení falešných údajů v pravé listině] 
 
1. Kdo do pravé listiny falešně uvede skutečnost, jejíž pravdivost má z této listiny 

vyplývat, se záměrem tuto listinu použít nebo poskytnout k použití, jako by 
uvedené skutečnosti byly pravdivé, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
šest let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
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2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně použije takovouto listinu, jako by 
její obsah byl pravdivý, nebo kdo takovou listinu úmyslně odevzdá nebo jí 
disponuje, ačkoli ví nebo si má být vědom, že písemnost je určena k takovému 
použití. 

 
§ 227a 

[Poskytnutí nepravdivých údajů] 
 

Kdo jinak než falšováním písemností úmyslně podá nepravdivé údaje 
tomu, kdo je poskytuje nebo zprostředkuje jakékoli dávky a podpory, ačkoli ví nebo 
si má být vědom, že poskytované údaje jsou podstatné pro stanovení práva na 
poskytnutí dávek či podpor nebo pro stanovení délky trvání jejich poskytnutí, a tento 
čin může vést k obohacení vlastnímu nebo obohacení jiného, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 227b 
[Neposkytnutí údajů] 

 
Kdo v rozporu s povinností uloženou zákonnými předpisy úmyslně 

neposkytne včas potřebné údaje, ačkoli ví nebo si má být vědom, že tyto údaje jsou 
podstatné pro stanovení práva na poskytnutí dávek či podpor nebo pro stanovení 
délky trvání jejich poskytnutí, a tento čin může vést k obohacení vlastnímu nebo 
obohacení jiného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 228 
[Falešná lékařská zpráva] 

 
1. Lékař nebo porodník, který úmyslně podá falešnou lékařskou zprávu o narození, 

příčině úmrtí či o existenci a neexistenci chorob, vad nebo postižení, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

2. Jestliže podá takovou lékařskou zprávu se záměrem hospitalizovat jiného 
v psychiatrické léčebně nebo jej nepropustit z takové léčebny, bude mu uložen 
trest odnětí svobody až na sedm let nebo peněžní trest páté kategorie. 

3. Týmiž tresty bude potrestán ten, kdo falešnou lékařskou zprávu použije, jako by 
měla pravdivý obsah. 

 
§ 229 

[Zfalšování lékařské zprávy] 
 
1. Kdo falešně vystaví nebo zfalšuje lékařskou zprávu o narození, příčině úmrtí či o 

existenci a neexistenci chorob, vad nebo postižení se záměrem uvést veřejný 
orgán či pojišťovnu v omyl, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky 
nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
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2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo se stejným záměrem použije falešnou či 
zfalšovanou lékařskou zprávu jako pravou a nefalšovanou. 

 
§ 230 

[Falešné osvědčení] 
 
1. Kdo falešně vystaví nebo zfalšuje osvědčení o bezúhonnosti, způsobilosti, 

chudobě, postižení nebo jiných okolnostech se záměrem použít jej nebo 
poskytnou k použití za účelem získání zaměstnání, přízně či pomoci, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí 
kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně použije falešného či zfalšovaného 
osvědčení uvedeného v odstavci jedna jako pravého a nefalšovaného. 

 
§ 231 

[Falešný cestovní doklad] 
 
1. Kdo falešně vystaví nebo zfalšuje nebo nechá na základě falešných údajů 

vystavit cestovní doklad, nebo kdo poskytne třetím osobám vlastní cestovní 
doklad či cestovní doklad jiné osoby se záměrem použít jej jako pravý, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo vlastní cestovní doklad, o němž ví nebo si 
má být vědom, že je falešný či zfalšovaný, nebo ten, kdo úmyslně použije 
cestovního dokladu, který není vystaven na jeho jméno. 

 
§ 232 

[Falešná platební karta / kreditní karta] 
 
1. Kdo úmyslně falešně vystaví nebo zfalšuje platební nebo kreditní kartu určenou 

k provádění plateb automatizovanou cestou se záměrem obohatit sebe nebo 
jiného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně použije falešnou nebo 
zfalšovanou platební nebo kreditní kartu jako pravou a nefalšovanou, nebo ten , 
kdo úmyslně takovou platební nebo kreditní kartu dodá nebo jí disponuje, ačkoli 
ví nebo si má být vědom, že tato platební či kreditní karta je k tomuto použití 
určena. 

 
§ 234 

[Látky / předměty určené k falšování] 
 

Kdo disponuje látkami či předměty, o nichž ví, že jsou určeny k páchání 
jednoho z přečinů popsaných v § 226, odstavci 1, bodech 2-5, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
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§ 235 
[Zákaz činnosti] 

 
Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v §§ 225-229, může 

mu být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodu 1), 2) a 4). 
 
 
 

HLAVA TŘINÁCTÁ 
Přečiny proti  rodinnému stavu 

 
§ 236 

[Zapření původu] 
 

1. Kdo svým jednáním úmyslně zapře původ druhé osoby, bude obviněn ze 
zakrývání rodinného stavu a potrestán trestem odnětí až na pět let nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 

2. Může být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodu 1, 2 a 4. 
3. Ke stíhání nedojde, byla-li podána žádost o přiřčení nebo zpochybnění rodinného 

stavu a civilní soud v této žádosti přijal konečné rozhodnutí. Avšak nepostupuje-
li žádost nečinností stran, může být zahájeno stíhání poté, co civilní soud 
rozhodne, že se objevil důkaz. 

 
§ 237 

[Bigamie] 
 

1. Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 
bude potrestán ten, 
a) kdo úmyslně uzavře dvojitý sňatek; 
b) kdo uzavře sňatek s vědomím, že jeho partner tím bude dvojitě sezdán. 

2. Jestliže ten, kdo uzavřel úmyslně dvojitý sňatek, svému partnerovi svůj 
manželský stav zamlčí, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 

3. Může být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 
 

§ 238 
[Zamlčení překážky v manželství] 

 
Svobodný, jenž uzavírá sňatek a svému partnerovi zamlčí zákonnou 

překážku, která mu v jeho uzavření brání a na jejím základě bude manželství 
prohlášeno za neplatné, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 
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HLAVA ČTRNÁCTÁ 
Mravnostní přečiny 

 
§ 239 

[Veřejné pohoršení] 
 

Trestem odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé 
kategorie se trestá vzbuzení veřejného pohoršení: 
1.  na místě veřejně přístupném; 
2.  jiném místě než v bodě 1, přístupném osobám mladším šestnácti let; 
3.  na neveřejném místě, jsou-li při tom proti své vůli přítomny jiné osoby. 

 
§ 240 

[Pornografie] 
 

Trestem odnětí svobody až na dva měsíce nebo peněžním trestem třetí 
kategorie bude potrestán ten, kdo ví nebo má vážné důvody se domnívat, že 
vyobrazení nebo předmět budí veřejné pohoršení a toto vyobrazení nebo předmět: 
1.  veřejně vystavuje nebo nabízí na místě veřejně přístupném; 
2.  bez vyžádání jinému zasílá. 

 
§ 240a 

[Ochrana mladistvých mladších 16 let] 
 

Trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie bude potrestán ten, kdo poskytne, nabídne, ukáže nezletilému, o němž ví 
nebo si má být vědom, že je mladší šestnácti let, vyobrazení, předmět nebo nosič 
obsahující vyobrazení, které je považováno za škodlivé osobám mladším šestnácti 
let. 
 

§ 240b 
[Dětská pornografie] 

 
1. Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán ten, kdo šíří, veřejně vystavuje, zhotoví, doveze, proveze, vyveze 
nebo přechovává vyobrazení – či nosič obsahující takové vyobrazení – 
sexuálního chování, jehož účastníkem je osoba, která zjevně nedosáhla věku 
šestnácti let. 

2. Kdo taková vyobrazení přechovává pro prokazatelně vědecké, vzdělávací nebo 
terapeutické účely, není trestně odpovědný. 

3. Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie 
bude potrestán ten, kdo si z přečinů uvedených v odstavci jedna učiní obživu 
nebo zvyklost. 
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Až vstoupí v platnost návrh zákona 27 745, bude znění § 240b následující: 
 

§ 240b 
 
1. Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán ten, kdo šíří, veřejně vystavuje, zhotoví, doveze, proveze, vyveze 
nebo vlastní vyobrazení – či nosič obsahující takové vyobrazení – sexuálního 
chování, jehož účastníkem nebo zdánlivým účastníkem je osoba, která zjevně 
nedosáhla věku osmnácti let. 

2. Zrušen. 
3. Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie bude 

potrestán ten, kdo si z přečinů uvedených v odstavci jedna učiní obživu nebo 
zvyklost. 

 
§ 241 

Zrušen. 
 

§ 242 
[Znásilnění] 

 
Kdo násilím nebo jiným trestným skutkem, pod hrozbou násilí nebo jinými 

trestnými skutky jiného přinutí k jednání spočívajícího či mimo jiné spočívajícího ze 
sexuálního vniknutí15 do těla, bude obviněn ze znásilnění a potrestán trestem odnětí 
svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 243 
[Sexuální vniknutí do osoby ve stavu bezvědomí, bezmoci nebo psychického 

narušení] 
 

Kdo se s jiným, o němž ví, že se nachází ve stavu bezvědomí nebo tělesné 
bezmoci, či že trpí tak nedostatečným duševním vývojem nebo duševní poruchou, že 
není stavu vůbec nebo dostatečně určit nebo dát najevo svou vůli nebo odpor, 
dopustí takového jednání, které spočívá či mimo jiné spočívá v sexuálním vniknutí 
do těla, bude potrestán trestem odnětí svobody až na osm let nebo peněžním trestem 
páté kategorie. 

                                                 
15 Vniknutí může být genitální, orální i anální. Vniknutí mužského pohlavního orgánu není 

podmínkou. Jde o vniknutí do těla se sexuálním záměrem. Podle rozhodnutí Nejvyššího 
soudu z 1998 spadá do tohoto rámce i tzv. „francouzský polibek“, jakož i vniknutí oběti do 
pachatele. Vniknutí může být provedeno i předmětem či zvířetem. (viz. komentář str. 863) 
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§ 244 
[Sexuální vniknutí s osobou mladší dvanácti let] 

 
Kdo se s osobou mladší dvanácti let dopustí jednání spočívajícího či mimo 

jiné spočívajícího v sexuálním vniknutí do těla, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 245 
[Sexuální vniknutí s osobou mladší šestnácti let] 

 
1. Kdo se s osobou starší dvanácti, avšak mladší šestnácti let dopustí nemravného 

jednání, které spočívá nebo mimo jiné spočívá v sexuálním vniknutí do těla, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na osm let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 

2. Vyjma případů podle §§ 248 a 249, v nichž osoba, na níž je čin spáchán, se 
propůjčí k takovému jednání za úplatu, bude trestní stíhání zahájeno pouze na 
základě trestního oznámení. 

3. K podání trestního oznámení podle odstavce dva je kromě zákonného zástupce 
v civilních věcech podle uvedeného v § 65, odstavci 1, oprávněna také Rada pro 
ochranu dětí. 

4. Nehledě na ustanovení §§ 64 až 66 je osoba, na níž byl čin spáchán, vždy 
oprávněna podat trestní oznámení s tím, že lhůta ne jeho končí dnem promlčení 
skutku podle § 70. 

 
Až vstoupí v platnost návrh zákona 27 745, bude znění § 245 následující: 

 
§ 245 

 
Kdo se s osobou starší dvanácti, avšak mladší šestnácti let mimo svazek 

manželský dopustí nemravného jednání, které spočívá nebo mimo jiné spočívá 
v sexuálním vniknutí do těla, bude potrestán trestem odnětí svobody až na osm let 
nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

 
§ 246 

[Pohlavní zneužití] 
 

Kdo násilím nebo jiným trestným skutkem, pod hrozbou násilí nebo jinými 
trestnými skutky jiného přinutí k provádění nebo snášení nemravného jednání16 bude 
obviněn z pohlavního zneužití a potrestán trestem odnětí svobody až na osm let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 

                                                 
16 nemravné jednání má mít širší záběr než sexuální vniknutí. Jde o jednání sexuální povahy, 

které je v rozporu se společensky-etickou normou, při němž nemusí dojít k těsnému 
tělesnému kontaktu (donucení k močení do úst, zaujetí sexuálně zabarvené polohy apod.) (viz 
komentář 871-872) 
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§ 247 
[Pohlavní zneužití osoby ve stavu bezvědomí, 

 bezmoci nebo psychického narušení] 
 

1. Kdo se s jiným, o němž ví, že se nachází ve stavu bezvědomí nebo tělesné 
bezmoci, či že trpí tak nedostatečným duševním vývojem nebo duševní 
poruchou, že není stavu vůbec nebo dostatečně určit nebo dát najevo svou vůli 
nebo odpor, nebo s osobou mladší šestnácti let mimo svazek manželský dopustí 
nemravného jednání, nebo takovou osobu k provedení nebo snášení takového 
jednání s třetí osobou zláká, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let 
nebo peněžním trestem čtvrté kategorie.  

2. Jestliže je osoba mladší šestnácti let, uvedená v prvním odstavci, starší dvanácti 
let, bude trestní stíhání, vyjma případů podle §§ 248 a 249, v nichž osoba, na níž 
je čin spáchán, se propůjčí k takovému jednání za úplatu, zahájeno pouze na 
základě trestního oznámení. 

3. Odstavec 3 a 4 § 245 zde mají shodnou platnost. 
 

Až vstoupí v platnost návrh zákona 27 745, bude znění § 247 následující: 
 

§ 247 
 
Kdo se s jiným, o němž ví, že se nachází ve stavu bezvědomí nebo tělesné 

bezmoci, či že trpí tak nedostatečným duševním vývojem nebo duševní poruchou, že 
není stavu vůbec nebo dostatečně určit nebo dát najevo svou vůli nebo odpor, nebo 
s osobou mladší šestnácti let mimo svazek manželský dopustí nemravného jednání, 
nebo takovou osobu k provedení nebo snášení takového jednání s třetí osobou zláká, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie.  
 

§ 248 
[Zvýšení trestu] 

 
1. Jestliže mají přečiny popsané v §§ 243 a 245-247 na následek těžké ublížení na 

zdraví, bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 

2. Jestliže mají přečiny popsané v §§ 243 a 245-247 na následek smrt, bude 
pachatel potrestán trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 

 
§ 248a 

[Zlákání] 
 
1. Kdo darem nebo příslibem peněžité či materiální odměny, zneužitím převahy 

vyplývající ze skutečných poměrů nebo klamáním nezletilého, o jehož 
nezletilosti ví nebo si jí má být vědom, úmyslně přiměje k nemravnému jednání 



 127 

na jeho osobě nebo snášení nemravného jednání, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Odstavce 2, 3 a 4 § 245 zde mají shodnou platnost. 
 
Až vstoupí v platnost návrh zákona 27 745, bude znění § 248a následující: 
 

§ 248a 
 

Kdo darem nebo příslibem peněžité či materiální odměny, zneužitím 
převahy vyplývající ze skutečných poměrů nebo klamáním nezletilého, o jehož 
nezletilosti ví nebo si jí má být vědom, úmyslně přiměje k nemravnému jednání na 
jeho osobě nebo snášení nemravného jednání, bude potrestán trestem odnětí svobody 
až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 248b 
[Prostituce nezletilých] 

 
Kdo se dopustí nemravného jednání s osobou, která se k takovému jednání 

propůjčuje za úplatu a je starší šestnácti let, avšak nedosáhla osmnácti let, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 
 

Až vstoupí v platnost návrh zákona 27 745, bude znění § 248c následující: 
 
 
 

§ 248c 
[Přítomnost na sexshow s nezletilými] 

 
Kdo je úmyslně přítomen předvádění nemravného jednání nezletilými, o 

jejichž nezletilosti ví nebo si jí má být vědom, nebo je přítomen předvádění 
vyobrazení takového jednání na místě tomu vyhrazeném, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie.17 
 

§ 248bis 
Zrušen. 

 
§ 248ter 
Zrušen. 

 

                                                 
17 Tento paragraf potírá účast ne promítání dětské pornografie, jakož i trestné zneužívání dětí, 

které pod nátlakem vystupují v erotických show, tím, že vystavuje trestním stíhání 
návštěvníky těchto produkcí. (viz komentář str. 879) 
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§ 249 
[Pohlavní zneužití za zneužití moci nebo důvěry] 

 
1. Kdo se dopustí nemravného jednání se svým nezletilým dítětem, nevlastním 

dítětem nebo svěřencem, dítětem v pěstounské péči nebo svěřeným do výchovy, 
dítětem svěřeným jeho péči, výuce nebo dohledu, se svým nezletilým 
zaměstnancem nebo podřízeným, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán: 
a) úředník, který se dopustí nemravného jednání s osobou podléhající jeho 

moci, svěřené nebo doporučené jeho dohledu; 
b) ředitel, lékař, pedagog, úředník, dozorce nebo zřízenec ve vězení, státním 

ústavu na ochranu dětí, dětském domově, nemocnici nebo v charitativním 
zařízení, který se dopustí nemravného jednání s osobou tam umístěnou; 

c) pracovník zdravotnického či sociálního sektoru, který se dopustí nemravného 
jednání s pacientem či klientem svěřeným jeho pomoci či péči. 

 
§ 250 

[Kuplířství] 
 
1. Za kuplířství bude potrestán: 

a) trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie ten, kdo úmyslně podněcuje nebo podporuje nemravné jednání třetí 
osoby se svým nezletilým dítětem, nevlastním dítětem nebo svěřencem, 
dítětem v pěstounské péči nebo svěřeným do výchovy, dítětem svěřeným 
jeho péči, výuce nebo dohledu, se svým nezletilým zaměstnancem nebo 
podřízeným; 

b) trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 
ten, kdo vyjma případů uvedených v bodě 1, úmyslně podněcuje nebo 
podporuje nemravné jednání třetí osoby s nezletilým, o jehož nezletilosti ví 
nebo si jí má být vědom. 

2. Jestliže si pachatel z tohoto přečinu učiní zvyklost, může mu být trest odnětí 
svobody zvýšen o třetinu. 

 
§ 250a 

[Obchod s lidmi a trestné provozování prostituce] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán ten, 
a) kdo násilím nebo jiným trestným skutkem, pod hrozbou násilí nebo jinými 

trestnými skutky jiného přinutí, nebo kdo zneužitím převahy vyplývající ze 
skutečných poměrů nebo klamáním jiného úmyslně přiměje k provádění 
pohlavního aktu s třetí osobou za úplatu, nebo ten, kdo se za výše uvedených 
okolností dopustí takového jednání, o němž ví nebo si má být vědom, že jím 
jiného přiměje k tomu, aby se k takovému jednání propůjčil; 
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b) kdo získá, odvede či unese osobu se záměrem přimět ji v jiné zemi, aby se 
propůjčila třetím osobám k provádění pohlavního aktu za úplatu; 

c) kdo jiného přiměje, aby se propůjčil k provádění pohlavního aktu se třetími 
osobami za úplatu, nebo se na jiném dopustí takového jednání, o němž ví 
nebo si má být vědom, že jím jiného přiměje, aby se k takovému jednání 
propůjčil, ačkoli ví, že tento je nezletilý; 

d) kdo úmyslně získává prospěch z pohlavního aktu jiného se třetí osobou za 
úplatu, ačkoli ví nebo si má být vědom, že tento se k tomuto jednání 
propůjčuje za okolností uvedených v bodě 1; 

e) kdo úmyslně získává prospěch z pohlavního aktu nezletilé osoby se třetí 
osobou za úplatu; 

f) kdo násilím nebo jiným trestným skutkem, pod hrozbou násilí nebo jinými 
trestnými skutky jiného přinutí, nebo kdo zneužitím převahy vyplývající ze 
skutečných poměrů nebo klamáním jiného úmyslně přiměje k tomu, aby mu 
z výnosu z provozování pohlavního aktu s třetími osobami za úplatu 
poskytoval prospěch. 

2. Pachatel bude potrestán trestem odnětí svobody až na osm let nebo peněžním 
trestem páté kategorie, jestliže: 
a) činy popsané v odstavci jedna spáchá ve spolčení s dvou či více osob; 
b) nezletilý nedosáhl šestnácti let; 
c) násilí či jiné skutky podle odstavce 1 mají za následek těžkou újmu na 

zdraví. 
3. Přečiny popsané v odstavci 1 dvěma či více osobami ve spolčení za okolností 

uvedených v odstavci 2, bodech 2 a 3 budou potrestány trestem odnětí 
svobody až na deset let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
Až vstoupí v platnost návrh zákona 27 745, bude znění § 250a následující: 

 
§ 250a 

 
Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté 

kategorie bude potrestán ten, 
1. kdo násilím nebo jiným trestným skutkem, pod hrozbou násilí nebo jinými 

trestnými skutky jiného přinutí, nebo kdo zneužitím převahy vyplývající ze 
skutečných poměrů nebo klamáním jiného úmyslně přiměje k provádění 
pohlavního aktu s třetí osobou za úplatu, nebo ten, kdo se za výše uvedených 
okolností dopustí takového jednání, o němž ví nebo si má být vědom, že jím 
jiného přiměje k tomu, aby se k takovému jednání propůjčil; 

2. kdo získá, odvede či unese osobu se záměrem přimět ji v jiné zemi, aby se 
propůjčila třetím osobám k provádění pohlavního aktu za úplatu; 

3. kdo jiného přiměje, aby se propůjčil k provádění pohlavního aktu se třetími 
osobami za úplatu, nebo se na jiném dopustí takového jednání, o němž ví nebo si 
má být vědom, že jím jiného přiměje, aby se k takovému jednání propůjčil, ačkoli 
ví, že tento je nezletilý; 
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4. kdo úmyslně získává prospěch z pohlavního aktu jiného se třetí osobou za úplatu, 
ačkoli ví nebo si má být vědom, že tento se k tomuto jednání propůjčuje za 
okolností uvedených v bodě 1; 

5. kdo úmyslně získává prospěch z pohlavního aktu nezletilé osoby se třetí osobou 
za úplatu; 

6. kdo násilím nebo jiným trestným skutkem, pod hrozbou násilí nebo jinými 
trestnými skutky jiného přinutí, nebo kdo zneužitím převahy vyplývající ze 
skutečných poměrů nebo klamáním jiného úmyslně přiměje k tomu, aby mu 
z výnosu z provozování pohlavního aktu se třetími osobami za úplatu poskytoval 
prospěch. 

 
§ 250bis 
Zrušen. 

 
§ 250ter 
Zrušen. 

 
 

§ 251 
[Vedlejší tresty] 

 
1. V případě odsouzení za přečin podle § 242 až 247 a 248a až 250a může být 

uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1), 2) a 4). 
2. V případě odsouzení za jeden z přečinů uvedených v §§ 248a až 250a může být 

pachateli zakázán výkon povolání, v němž tento přečin spáchal. 
 

§ 251bis 
Zrušen. 

 
§ 252 

[Podání alkoholického nápoje18] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na devět měsíců nebo peněžním trestem třetí 

kategorie bude potrestán ten, 
a) kdo osobě, která se zjevně nachází ve stavu opilosti, prodá či podá 

alkoholický nápoj; 
b) kdo opije dítě mladší šestnácti let; 
c) kdo násilím nebo pod hrozbou násilí jiného přinutí k požití alkoholického 

nápoje. 
2. Jestliže má tento čin za následek těžkou újmu na zdraví, bude pachatel potrestán 

trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

                                                 
18 alkoholickými nápoji se zde míní alkoholické nápoje určené k běžné konzumaci (tedy ne 

tekutá léčiva), které mají opojný účinek (vyloučeno je např. pivo s nízkým obsahem 
alkoholu) (viz komentář str. 892) 
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3. Jestliže má tento čin za následek smrt, bude pachatel potrestán trestem odnětí 
svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

4. Jestliže se pachatel tohoto přečinu dopustí ve výkonu povolání, může mu být 
jeho výkon zakázán. 

 
§ 253 

[Přenechání dítěte] 
 

Kdo dítě mladší dvanácti let, jehož je zákonným zástupcem přenechá či 
postoupí jinému s vědomím, že bude použito k žebrání, k nebezpečným artistickým 
atrakcím nebo k nebezpečné, zdraví ohrožující práci, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 254 
Zrušen. 

 
§ 254bis 
Zrušen. 

 
 
 

HLAVA PATNÁCTÁ 
Neposkytnutí pomoci. 

 
§ 255 

[Neposkytnutí pomoci] 
 

Kdo osobu, o níž je ze zákona nebo na základě dohody povinen pečovat, 
živit ji nebo zaopatřovat, úmyslně uvede do stavu bezmoci19 nebo ji v něm zanechá, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

 
§ 256 

[Odložení nebo opuštění dítěte] 
 

Kdo odloží dítě mladší sedmi let nebo jej opustí se záměrem se jej zbavit, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky a šest měsíců nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 

                                                 
19 stav bezmoci nastává v případě, že dojde k ohrožení na zdraví a životě poškozeného, který si 

sám nedokáže pomoci.  
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§ 257 
[Těžká újma na zdraví a smrt jako přitěžující okolnosti] 

 
1. Jestliže trestné činy popsané v §§ 255 a 256 mají za následek těžkou újmu na 

zdraví, bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody až na sedm let a šest 
měsíců nebo peněžním trestem páté kategorie. 

2. Jestliže mají tyto činy za následek smrt, bude pachatel potrestán trestem odnětí 
svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 258 

[Rodiče oběti jako přitěžující okolnost] 
 

Jestliže je pachatel přečinu popsaného v § 256 otcem či matkou oběti, 
mohou jim být tresty odnětí svobody ukládané §§ 256 a 257 zvýšeny o třetinu. 
 

§ 259 
[Strach z odhalení porodu jako polehčující okolnost] 

 
Jestliže matka ze strachu před odhalením skutečnosti, že porodila dítě, dítě 

krátce po porodu odloží, nebo jej opustí se záměrem se jej zbavit, bude horní hranice 
trestů ukládaných §§ 256 a 257 snížena na polovinu a peněžní trest uvedený v § 257 
snížen na trest čtvrté kategorie. 
 

§ 260 
[Vedlejší trest] 

 
V případě odsouzení za přečiny podle §§ 255-259 může být pachatel 

zbaven práv podle § 28, odstavce 1, bodů 4). 
 
 
 

HLAVA ŠESTNÁCTÁ 
Urážka 

 
§ 261 

[Hanopis] 
 
1. Kdo úmyslně pošpiní jiného čest nebo dobré jméno tím, že jej nařkne z určitého 

skutku, se zjevným cílem tuto zprávu šířit, bude obviněn z hanobení a potrestán 
trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Jestliže hanobení šíří písemně či vyobrazením, veřejně vystaveným nebo 
vyvěšeným, či texty, jejichž obsah je veřejně šířen, bude pachatel obviněn 
z šíření hanopisu a potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 
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3. Pachatel není obviněn z hanobení ani hanopisu, pokud jednal v nutné obraně 
nebo v dobré víře mohl předpokládat, že nařčení bylo pravdivé a vyžadoval si jej 
obecný zájem. 

 
§ 262 

[Pomluva] 
 
1. Kdo spáchá přečin hanobení a šíření hanopisu s vědomím, že nařčení je 

nepravdivé, bude obviněn z pomluvy a potrestán trestem odnětí svobody až na 
dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Pachateli může být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce jedna, bodů 1 a 2. 
 

 
§ 265 

[Průkaznost výroků soudu] 
 
1. Jestliže byl poškozený pravomocným rozsudkem soudu uznán vinným za skutek, 

z něhož byl nařčen, je odsouzení za pomluvu vyloučené. 
2. Jestliže byl pravomocným rozsudkem soudu zbaven obvinění ze skutku, z něhož 

byl nařčen, je tento rozsudek považován za důkaz nepravdivosti nařčení. 
3. Bylo-li proti poškozenému zahájeno trestní stíhání pro skutek, z něhož byl 

nařčen, bude stíhání pro pomluvu pozastaveno, dokud nebude vydán 
pravomocný rozsudek stran tohoto skutku. 
  

§ 266 
[Urážka] 

 
1. Každá úmyslná urážka, která nemá povahu hanobení nebo hanopisu, učiněná na 

veřejnosti slovem, písmem nebo vyobrazením, nebo učiněná někomu buď v jeho 
přítomnosti slovem či skutkem anebo zasláním či předáním textu či vyobrazení, 
bude potrestána trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem 
druhé kategorie. 

2. Jako urážka se netrestá chování, které slouží k vyjádření názoru na hájení 
obecného zájmu a nesměřuje k urážce v jiném ohledu nebo těžšího charakteru, 
než z vyjádření vyplývá.  

 
§ 267 

[Urážka veřejné správě / veřejného orgánu / veřejné instituce / úředníka / 
předsedy nebo člena vlády spřáteleného státu] 

 
Tresty odnětí svobody ustanovené předchozími paragrafy této hlavy 

mohou být zvýšeny o třetinu, jestliže jsou popsané činy namířeny proti: 
1. veřejné správě, veřejnému orgánu nebo veřejné instituci; 
2. úředníku v zákonném výkonu jeho funkce; 
3. předsedovi nebo členovi vlády spřáteleného státu. 
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§ 268 
[Křivé nařčení] 

 
1. Kdo úmyslně podá státnímu orgánu písemnou nepravdivou žalobu nebo 

nepravdivé trestní oznámení na určitou osobu, jejíž čest a dobré jméno je tím 
pošpiněno, bude obviněn z křivého nařčení a potrestán trestem odnětí svobody až 
na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Pachateli může být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce jedna, bodů 1 a 2. 
 

§ 269 
[Nutnost oznámení] 

 
Urážky trestné na základě ustanovení této hlavy budou stíhány pouze na 

základě oznámení poškozeného, vyjma případů podle § 267, bodu 1 a 2. 
 

§ 270 
[Hanopis na zesnulého] 

 
1. Kdo spáchá ne zesnulém čin, který by byl, kdyby tato osoba byla naživu, 

považován za hanopis nebo hanobení, bude potrestán trestem odnětí svobody až 
na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Tento přečin je stíhatelný pouze na základě oznámení pokrevního příbuzného, 
osoby v poměru rodinném v přímém pokolení nebo ve druhém stupni vedlejšího 
pokolení, nebo manžela zesnulého. 

 
§ 271 

[Šíření, veřejné vystavení atd. hanopisů na zesnulého] 
 
1. Kdo šíří, veřejně vystavuje nebo vyvěšuje texty a vyobrazení urážející či 

hanobící zesnulého , či kdo přechovává takové texty a vyobrazení za účelem 
šíření, veřejného vystavení nebo vyvěšování, bude potrestán, pakliže ví nebo má 
vážné důvody se domnívat, že tyto texty či vyobrazení takovou urážku obsahují, 
trestem odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo bude se stejným vědomím nebo stejným 
důvodem domněnky obsah takového textu nebo vyobrazení veřejně vyjadřovat. 

3. Jestliže se pachatel dopustí jednoho z přečinů popsaných v tomto paragrafu při 
výkonu svého povolání a v době spáchání přečinu neuplynuly ještě dva roky od 
předešlého pravomocného odsouzení pachatele za jeden z těchto přečinů, může 
mu být výkon tohoto povolání zakázán. 

4. Tento přečin je stíhatelný pouze na základě oznámení osob uvedených v § 269 a 
v odstavci 2 § 270, vyjma případů podle § 267, bodu 1 a 2. 
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HLAVA SEDMNÁCT 
Porušení tajemství 

 
 
 

§ 272 
[Úmyslné porušení zákonné povinnosti utajení / profesní nebo úřední tajemství] 
 

Kdo úmyslně poruší tajemství, o němž ví nebo si má být vědom, že je 
k jeho zachování povinen z titulu svého úřadu, povolání nebo zákonného předpisu, 
anebo z titulu bývalého úřadu či povolání, bude potrestán trestem odnětí svobody až 
na jeden rok nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

Jestliže je tento přečin spáchán proti určité osobě, bude stíhán pouze na 
základě jejího oznámení. 

 
§ 273 

[Porušení podnikového tajemství / překupování počítačových dat podniků] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté 

kategorie bude potrestán ten, kdo úmyslně: 
a) vyzradí specifika ohledně podnikatelského subjektu, obchodní, průmyslové 

společnosti či služby, kde je nebo byl zaměstnán, a jejich utajení mu bylo 
uloženo nebo; 

b) vyzradí nebo se zištným záměrem použije data protizákonně získaná 
z automatizovaného systému podnikatelského subjektu, obchodní, 
průmyslové společnosti či služby, týkající se těchto subjektů, jestliže v době 
jejich vyzrazení nebo použití nebyla obecně známa a tímto vyzrazením nebo 
použitím mohla vzniknout škoda. 

2. Trestně stíhán nebude ten, kdo mohl v dobré víře předpokládat, že vyzrazení je 
v obecném zájmu. 

3. Trestní stíhání bude zahájeno pouze na základě oznámení zmocněných zástupců 
podnikatelského subjektu. 

 
Návrh zákona 26 671 s ohledem na nový vývoj informačních technologií 

(počítačová kriminalita II) navrhuje zařazení následujících paragrafů za § 273. 
 

§ 273a 
[Otevření poštovní zásilky] 

 
Osoba činná u veřejného přepravce, která úmyslně a protiprávně otevře 

dopis, uzavřenou zásilku nebo balík tomuto přepravci svěřené, nahlédne do nich 
nebo jejich obsah vyzradí jinému, bude potrestána trestem odnětí svobody až na 
jeden rok a šest měsíců nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
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§ 273b 
[Zapření spáchané poštovním úředníkem] 

 
1. Osoba činná u veřejného přepravce, která úmyslně předá jiné než oprávněné 

osobě, zničí, odstraní, přivlastní si dopis, pohlednici, zásilku či balík přepravci 
svěřené, změní jejich obsah nebo si přivlastní předmět v nich uzavřený, bude 
potrestána trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

2. Jestliže má taková zásilka nebo předmět peněžní hodnotu, bude její přivlastnění 
potrestáno trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

 
§ 273c 

[Porušení telegrafního tajemství] 

 
Osoba pověřená službou v telegrafním úřadě určenému službám veřejnosti 

bude potrestána: 
a) trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem čtvrté kategorie, 

jestliže úmyslně a protiprávně jinému vyzradí obsah zprávy svěřené takovému 
úřadu, úmyslně a protiprávně otevře telegram, nahlédne do něj nebo jeho obsah 
vyzradí jinému; 

b) trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie, 
jestliže zprávu nebo telegram svěřené takovému úřadu úmyslně předá jiné než 
oprávněné osobě, zničí, odstraní, přivlastní si nebo změní její obsah. 

 
 

§ 237d 
[Porušení telefonního tajemství] 

 
Trestem odnětí svobody až na jeden rok a šest měsíců nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie bude potrestána osoba činná u provozovatele veřejné 
telekomunikační sítě nebo veřejné telekomunikační služby: 
a) která se úmyslně a protiprávně obeznamuje s údaji, které jsou prostřednictvím 

takové sítě či služby ukládány, zpracovávány nebo přenášeny a nejsou jí určeny, 
která tyto údaje pro sebe či jiného přebírá, snímá nebo nahrává; 

b) která disponuje předmětem, o němž ví nebo si má být vědoma, že z něj lze získat 
údaje opatřené nezákonným přejímáním, snímáním nebo nahráváním; 

c) která úmyslně a protiprávně jinému vyzradí obsah takových údajů; 
d) která úmyslně a protiprávně jinému poskytne předmět, z něhož lze získat údaj o 

obsahu těchto údajů. 
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§ 237e 
[Spolupachatelství na porušení poštovního, telegrafního a telefonního tajemství] 

 
Osoba činná v institucích podle §§ 273a až 273d, která úmyslně připustí, 

aby jiný páchal přečiny popsané v těchto paragrafech, nebo mu jako spolupachatel 
napomáhá, bude potrestána tresty podle jednotlivých paragrafů. 
 
 
 
 

HLAVA OSMNÁCTÁ 
Přečiny proti osobní svobodě 

 
§ 274 

[Otrokářství] 
 

Kdo provozuje na vlastní či cizí účet obchod s otroky nebo se na něm 
úmyslně přímo či nepřímo podílí, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 275 
[Otrokářské lodě] 

 
1. Kdo jako kapitán nastoupí do služby nebo vykonává  službu na plavidle 

s vědomím, že je určené k provozování obchodu s otroky, nebo toto plavidlo 
k takovému obchodu používá, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

2. Jestliže má přeprava za následek smrt jednoho či více otroků, bude kapitán 
plavidla potrestán trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 

 
§ 276 

 
Kdo jako člen posádky nastoupí do služby nebo vykonává službu na 

plavidle, o němž ví, že je určené nebo používané k obchodu s otroky, nebo kdo poté, 
co se o účelu a použití takového plavidla dozví, dobrovolně zůstane ve službě, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 277 
 

Kdo na vlastní či cizí účet přímo či nepřímo spolupracuje na pronájmu, 
nakládání nebo zajištění plavidla s vědomím, že je určeno k provozování obchodu 
s otroky, bude potrestán trestem odnětí svobody až na osm let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 
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§ 278 
[Odvlečení] 

 
Kdo jiného převede přes hranice nizozemského státu se záměrem předat jej 

do moci jiného nebo jej v bezmocném stavu přemístit, bude obviněn z odvlečení a 
potrestán trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 279 
[Odejmutí nezletilého zákonnému zástupci / příslušnému dozoru] 

 
1. Kdo nezletilého úmyslně odejme zákonnému zástupci nebo osobě, jejímuž 

dozoru je svěřen, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie 
bude potrestán pachatel, který při činu použije lsti, násilí nebo hrozbu násilím, 
nebo je-li nezletilý mladší dvanácti let. 

 
§ 280 

[Ukrývání nezletilých] 
 
1. Kdo úmyslně ukryje nezletilého, který unikl nebo byl neoprávněně odejmut 

zákonnému zástupci nebo osobě, jejímuž dozoru byl svěřen, nebo jej skryje pře 
pátráním soudních a policejních úředníků, bude potrestán trestem odnětí svobody 
až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. Jestliže je nezletilý mladší 
dvanácti let, trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

2. Předchozí ustanovení se nevztahuje na toho, 
a) kdo neprodleně uvědomí Radu pro ochranu dětí o místě pobytu nezletilého; 
b) kdo je financován na základě zákona o poskytování pomoci mládeži a jednal 

v souladu s §§ 25 a 26 tohoto zákona; 
c) kdo jedná v zájmu starostlivé péče o mladistvého. 

3. Součástí starostlivé péče o mladistvého je neprodlené vyrozumění zákonného 
zástupce o  tom, že mladistvému je poskytnuta péče, jakož i oznámení totožnosti, 
místa pobytu či sídla pečujícího. 
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§ 281 
[Únos ženy]20 

 
1. Obviněn z únosu ženy a potrestán: 

a) trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 
bude ten, kdo proti vůli rodičů či pěstounů, avšak se svolením unesené, unese 
nezletilou ženu se záměrem zmocnit se jí ve svazku manželském nebo 
mimomanželsky; 

b) trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie 
bude potrestán ten, kdo lstí, násilím nebo pod hrozbou násilí unese ženu se 
záměrem se jí zmocnit ve svazku manželském nebo mimo něj. 

2. Trestní stíhání je zahájeno pouze na základě trestního oznámení. 
3. Trestní oznámení podává: 

a) v případě, že unesená je v době únosu nezletilá, buď ona sama nebo osoba, 
jejíž souhlas potřebuje k uzavření manželství; 

b) v případě plnoletosti unesené buď ona sama, nebo její manžel. 
4.  Jestliže únosce s unesenou uzavřel sňatek, nemůže být odsouzen, dokud nebude 

manželství prohlášeno za neplatné. 
 

§ 282 
[Úmyslné omezování osobní svobody] 

 
1. Kdo úmyslně omezí nebo omezuje osobní svobodu jiného, bude potrestán 

trestem odnětí svobody až na osm let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
2. Jestliže má čin za následek těžkou újmu na zdraví, bude pachatel potrestán 

trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
3. Jestliže má čin za následek smrt, bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody 

až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
4. Tresty ustanovené tímto paragrafem se vztahují také na toho, kdo k omezování 

osobní svobody jiného úmyslně poskytne prostor. 
 

§ 282a 
[Rukojmí] 

 
Kdo úmyslně omezí nebo omezuje nezákonně osobní svobodu jiného se 

záměrem jiného přinutit, aby něco konal nebo nekonal, bude obviněn z braní rukojmí 
a potrestán trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 

                                                 
20 V praxi je častým motivem únosu ženy získání povolení k pobytu v Nizozemsku. Donucením 

„legální“ ženy k sňatku získává únosce nárok na povolení k pobytu. Kulturní zázemí hraje 
významnou roli při zjišťování, zda žena s únosem souhlasila. V turecké komunitě často žena 
zapře, že byla unesena násilím, proti své vůli, protože se cítí zneuctěna a má strach 
z vyloučení z komunity. (viz komentář str. 948) 
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1. Jestliže je následkem tohoto činu smrt, bude potrestán doživotním trestem odnětí 
svobody nebo trestem odnětí svobody až na dvacet let nebo peněžním trestem 
páté kategorie. 

2. Odstavec 4 § 282 zde má shodnou platnost. 
 

§ 283 
[Zavinění omezování osobní svobody] 

 
1. Kdo zaviní, že je omezena nebo omezována osobní svoboda jiného, bude 

potrestán vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 

2. Jestliže má tento čin za následek těžkou újmu na zdraví, bude pachatel potrestán 
vazebním trestem až na devět měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

3. Jestliže má tento čin za následek smrt, bude pachatel potrestán vazebním trestem 
až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

 
§ 284 

[Vydírání] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na devět měsíců nebo peněžním trestem třetí 

kategorie bude potrestán ten, 
a) kdo jiného násilím nebo jiným trestným skutkem, či pod hrozbou násilí nebo 

jiného trestného skutku, namířených proti němu či třetím osobám nezákonně 
donutí, aby něco konal, nekonal nebo trpěl; 

b) kdo jiného pod pohrůžkou pohanění nebo hanopisu donutí, aby něco konal, 
nekonal nebo trpěl. 

2. Přečin podle bodu 2 předchozího odstavce bude stíhán jen za základě trestního 
oznámení poškozeného. 

 
§ 284a 

[Vyhrožování krádeží nebo vymáháním štěpných materiálů] 
 

Kdo jiného pod hrozbou krádeže nebo vymáhání štěpného materiálu, ve 
smyslu § 1, odstavce 1, písmene b zákona o jaderné energii (Sb. 1963, 82), 
namířenou proti němu nebo třetím osobám nezákonně donutí, aby něco konal, 
nekonal nebo trpěl, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok a šest 
měsíců nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

 
§ 285 

[Vyhrožování závažnými přečiny] 
 
1. Vyhrožování veřejným násilím ve spolčení více osob na osobách či majetku, 

násilím na  mezinárodně chráněné osobě nebo jejím chráněném majetku, 
přečinem ohrožujícím obecnou bezpečnost osob či majetku, znásilněním, 
skutkovým zhanobením, přečinem proti životu, vzetím rukojmí, těžkým 
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ublížením na zdraví nebo založením požáru se trestá trestem odnětí svobody až 
na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže se vyhrožování děje písemně nebo pod určitou podmínkou, trestá se 
trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 285a 

[Projevy omezující svobodu výpovědi jednotlivce] 
 
1. Kdo se úmyslně slovem, posunky, písmem či vyobrazením namířeným k jiné 

osobě projevuje tak, aby ovlivnil její svobodu vypovídat pravdivě a podle svého 
svědomí před soudem nebo úředníkem, ačkoli ví nebo má vážné důvody se 
domnívat, že taková výpověď bude učiněna, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Soudci a úředníkovi je postaven naroveň soudce mezinárodního soudu nebo 
osoby ve veřejných službách mezinárodního soudu, jehož pravomoc je založena 
v dohodě uzavřené s Nizozemským královstvím. 

 
§ 285b 

[Narušování soukromí] 
 
1. Kdo nezákonně systematicky a úmyslně narušuje soukromí jiného se záměrem 

přinutit jej, aby něco konal, nekonal nebo trpěl, nebo se záměrem zastrašit jej, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem 
čtvrté kategorie. 

2. Trestní stíhání bude zahájeno pouze na základě oznámení poškozeného. 
 

§ 286 
[Vedlejší tresty] 

 
V případě odsouzení za přečiny podle §§ 274-282 a podle odstavce 2 § 285 

může být pachateli uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 
 

 
 
 

HLAVA DEVATENÁCTÁ 
Přečiny proti životu 

 
§ 287 

[Zabití] 
 

Kdo připraví úmyslně jiného o život, bude obviněn ze zabití a potrestán 
trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
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§ 288 
[Zabití za přitěžujících okolností] 

 
Zabití následované, spojené nebo předcházené jiným trestným činem a 

spáchané se záměrem tento trestný čin připravit nebo usnadnit, nebo při dopadení při 
činu se záměrem zajistit sobě či spolupachatelům beztrestnost nebo zajistit si 
nezákonně nabytý majetek, se trestá doživotním trestem odnětí svobody nebo 
trestem odnětí svobody až na dvacet let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 289 
[Vražda] 

 
Kdo úmyslně a úkladně jiného připraví o život, bude obviněn z vraždy a 

potrestán doživotním trestem odnětí svobody nebo trestem odnětí svobody až na 
dvacet let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 290 
[Zabití dítěte] 

 
Matka, která ze strachu před odhalením porodu, při porodu nebo krátce po 

něm své dítě úmyslně připraví o život, bude obviněna ze zabití dítěte a potrestána 
trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 291 
[Vražda dítěte] 

 
Matka, která se ze strachu před odhalením nastávajícího porodu rozhodne, 

že při porodu nebo krátce po něm své dítě úmyslně připraví o život, a toto vykoná, 
bude obviněna z vraždy dítěte a potrestána trestem odnětí svobody až na devět let 
nebo peněžním trestem páté kategorie 

 
 
 

§ 292 
[Účast na zabití nebo vraždě dítěte] 

 
Přečiny popsané v §§ 290 a 291 budou druhým osobám, které se jich 

účastnily přičítány jako zabití nebo vražda. 
 

§ 293 
[Ukončení života na žádost / euthanasie] 

 
1. Kdo úmyslně ukončí život jiného na jeho výslovné a vážné přání, bude potrestán 

trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
2. Skutek uvedený v prvním odstavci není trestný, jestliže se jej dopustil lékař, 

který při něm splnil požadavky na svědomitost ustanovené článkem 2 zákona o 
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prověřování ukončení života na požádání a pomoci při sebeusmrcení, a toto 
sdělil příslušnému patologovi v souladu s § 7, odstavcem 2 zákona o 
pohřebnictví. 

 
§ 294 

[Pomoc při sebeusmrcení] 
 
1. Kdo úmyslně jiného podněcuje k sebeusmrcení, bude v případě, že sebeusmrcení 

nastane, potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem 
čtvrté kategorie. 

2. Kdo jinému úmyslně napomáhá při sebeusmrcení nebo mu k tomu opatří 
prostředky, bude v případě, že sebeusmrcení nastane, potrestán trestem odnětí 
svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. § 293, odstavec 2 
zde má shodnou platnost. 

§ 295 
[Vedlejší tresty] 

 
V případě odsouzení za přečiny podle §§ 293, odstavce 1, 296 může být 

pachateli uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 
 
 
 

 

HLAVA DEVATENÁCTÁ A 
Přerušení těhotenství 

 
§ 296 

[Abortus provocatus] 
 
1. Kdo poskytne ženě takový zákrok, o němž ví nebo si má být vědom, že jím může 

být přerušeno těhotenství, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky 
nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže má čin za následek smrt ženy, bude potrestán trestem odnětí svobody až 
na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

3. Jestliže byl čin spáchán bez souhlasu ženy, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

4. Jestliže byl čin spáchán bez souhlasu ženy a má za následek její smrt, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 

5. Čin uvedený v prvním odstavci není trestný, jestliže zákrok provede lékař 
v nemocnici nebo na klinice, kde smí být na základě zákona o přerušení 
těhotenství prováděn. 

 
§§ 297-299. 

Zrušeny. 
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HLAVA DVACÁTÁ 
Týrání 

 
§ 300 

[Týrání] 
 

1. Týrání21 se trestá trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem 
čtvrté kategorie. 

2. Jestliže má čin za následek těžkou újmu na zdraví, bude pachatel potrestán 
trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

3. Jestliže má čin za následek smrt, bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody 
až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

4. Týrání je postaveno naroveň úmyslné poškozování zdraví. 
§ 301 

[Úkladné týrání] 
 
1. Úkladné týrání se trestá trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním 

trestem čtvrté kategorie. 
2. Jestliže má čin za následek těžkou újmu na zdraví, bude  pachatel potrestán 

trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
3. Jestliže má čin za následek smrt, bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody 

až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 302 
[Těžké ublížení na zdraví] 

 
1. Kdo jinému způsobí těžkou újmu na zdraví, bude obviněn z těžkého ublížení na 

zdraví a potrestán trestem odnětí svobody až na osm let nebo peněžním trestem 
páté kategorie. 

2. Jestliže má čin za následek smrt, bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody 
až na deset let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 303 
[Úkladné těžké ublížení na zdraví] 

 
1. Úkladné těžké ublížení na zdraví se trestá trestem odnětí svobody až na dvanáct 

let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
2. Jestliže má čin za následek smrt, bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody 

až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

                                                 
21 Týráním se rozumí úmyslné způsobení tělesné bolesti nebo zranění nebo úmyslné 

poškozování zdraví jiné osoby (viz komentář str. 994) 
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§ 304 
[Přitěžující okolnosti] 

 
Tresty odnětí svobody ustanovené §§ 300-303 mohou být zvýšeny o 

třetinu: 
1. u pachatele, jenž přečin spáchá na své matce, otci, k němuž se nachází podle 

rodinného práva v příbuzenském vztahu,22na svém manželovi / manželce nebo 
na svém dítěti; 

2. jestliže je čin spáchán na úředníkovi v právoplatném výkonu funkce; 
3. jestliže je čin spáchán podáním životu či zdraví nebezpečných látek. 
 

 
§ 305 

[Zákaz činnosti jako vedlejší trest] 
 

V případě odsouzení za přečiny podle §§ 301 a 303 může být pachateli 
uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 
 

§ 306 
[Účast na napadení nebo rvačce] 

 
Kdo se úmyslně účastní napadení nebo rvačky, do nichž je zapojeno více 

osob, bude kromě vlastní odpovědnosti za činy spáchané přímo jím potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie, 

jestliže má napadení nebo rvačka za následek těžkou újmu na zdraví; 
2. trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie, 

jestliže má napadení nebo rvačka za následek smrt. 
 
 
 
 

HLAVA DVACÁTÁPRVNÍ 
 

Nedbalostí zavinění smrti  
nebo těžkého ublížení na zdraví 

 
§ 307 

[Nedbalostní zavinění smrti] 
 

Kdo zaviní smrt jiného, bude potrestán trestem odnětí svobody nebo 
vazebním trestem až na devět měsíců nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

                                                 
22 Tímto se vylučuje biologický otec, který své otcovství nepřiznal (viz komentář str. 1002) 
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§ 308 
[Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti / pracovní neschopnost] 

 
Kdo zaviní, že jiný utrpí těžkou újmu na zdraví nebo takovou újmu na 

zdraví, kterou způsobí dočasnou nemoc nebo pracovní neschopnost, bude potrestán 
trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 309 
[Nedbalostní přečin ve výkonu úřadu nebo povolání] 

 
Jestliže budou přečiny popsané v této hlavě spáchány ve výkonu úřadu 

nebo povolání, může být trest odnětí svobody zvýšen o třetinu a pachateli může být 
uložen zákaz výkonu povolání, v němž přečin spáchal, a soud může nařídit 
zveřejnění rozsudku. 

 
 

HLAVA DVACÁTÁDRUHÁ 
Krádež 

 
§ 310 

[Krádež] 
 

Kdo odcizí majetek, který zcela nebo zčásti náleží jinému, se záměrem si 
jej nezákonně přivlastnit, bude obviněn z krádeže a potrestán trestem odnětí svobody 
až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 311 
[Krádež za přitěžujících okolností] 

 
1. Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 

bude potrestána: 
a) krádež dobytka z pastvy; 
b) krádež u příležitosti požáru, výbuchu, povodně, ztroskotání, leteckého či 

železničního neštěstí, nepokojů, vojenské vzpouře nebo ohrožení válkou; 
c) krádež v době nočního klidu, v obydlí nebo na uzavřeném pozemku, na němž 

se obydlí nachází, spáchaná osobou, která se v těchto místech zdržuje bez 
vědomí nebo proti vůli oprávněné osoby; 

d) krádež ve spolčení dvou či více osob; 
e) krádež, při níž pachatel pronikl na místo činu nebo odcizil majetek 

prostřednictvím vloupání, násilného vniknutí na cizí pozemek, paklíče, 
falešného příkazu nebo převleku. 

2. Jestliže je krádež podle bodu 3 spáchána za okolností podle bodu 4 a 5, bude 
potrestána trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
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§ 312 
[Loupež] 

 
1. Trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestána krádež, které předchází, kterou provází nebo následuje násilí 
nebo pohrůžka násilím proti osobám se záměrem krádež připravit nebo usnadnit, 
nebo v případě přistižení při činu se záměrem zajistit sobě nebo dalším 
spolupachatelům únik nebo získání odcizeného majetku. 

2. Trest odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžní trest páté kategorie bude 
uložen: 
a) jestliže je čin spáchán v době nočního klidu v obydlí nebo na uzavřeném 

pozemku, na němž se obydlí nachází, anebo v jedoucím vlaku; 
b) jestliže je čin spáchán ve spolčení dvou a více osob; 
c) jestliže pachatel pronikl na místo činu nebo odcizil majetek prostřednictvím 

vloupání, násilného vniknutí na cizí pozemek, paklíče, falešného příkazu 
nebo převleku; 

d) jestliže má čin za následek těžkou újmu na zdraví. 
3. Trest odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžní trest páté kategorie bude 

uložen, jestliže má čin za následek smrt. 
 

§ 313 
[Vedlejší trest] 

 
V případě odsouzení za krádež může být pachateli uložen zákaz činnosti 

podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 
 

§ 314 
[Krádež zemědělských produktů] 

 
1. Kdo bez použití násilí a bez pohrůžek násilím odcizí hlínu, jíl, rašelinu, písek, 

zeminu, štěrk, suť, hnojivo, drny, vřes, ostřici, mořské řasy, rákos, mech, 
neopracované a nesvezené chroští, nenačesané nebo spadané plody nebo listy, 
trávu na poli, plodiny na poli nebo zbylé po sklizni, patřící zcela nebo zčásti jiné 
osobě se záměrem si je nezákonně přisvojit, bude obviněn z krádeže 
zemědělských produktů a potrestán trestem odnětí svobody až na jeden měsíc 
nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Jestliže v době spáchání přečinu neuplynuly ještě dva roky od předešlého 
pravomocného odsouzení pachatele za stejný přečin, bude pachatel potrestán 
trestem odnětí svobody až na dva měsíce nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 
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§ 315 
[Krádež zemědělských produktů za přitěžujících okolností] 

 
1.  Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 

bude potrestána: 
a) krádež zemědělských produktů spáchaná pomocí vozidel, vozů a tažných 

zvířat nebo nákladních zvířat; 
b) krádež zemědělských produktů spáchaná za okolností uvedených v § 311, 

odstavci 1, bodech 2-5. 
2. Pachateli může být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 
 

§ 316 
[Krádež mezi manželi] 

 
1. Jestliže je pachatel jednoho z přečinů popsaných v této hlavě manželem 

nerozvedeným od stolu a lože, nebo manželem s nerozděleným majetkem osoby, 
na níž byl přečin spáchán, je trestní stíhání pachatele nebo spolupachatele 
vyloučené. 

2. Jestliže je pachatel manželem rozvedeným od stolu a lože, manželem 
s rozděleným majetkem, pokrevním příbuzným, osobou v poměru rodinném 
v přímém pokolení nebo ve druhém vedlejšího pokolení, osoby, na níž přečin 
spáchal, bude trestní stíhání zahájeno pouze na základě trestního oznámení 
poškozené osoby. 

3. V případě použití ustanovení předchozího odstavce, bude lhůta podle § 66 
zahájena dnem, kdy osoba oprávněná k podání oznámení zjistila totožnost 
pachatele. 

 
 
 

HLAVA DVACÁTÁTŘETÍ 
 

Vydírání a vyhrožování 
 

§ 317 
[Vydírání] 

 
Kdo se záměrem nezákonně obohatit sebe nebo jiného násilím nebo pod 

pohrůžkou násilí jiného nutí, aby mu vydal majetek, který zcela nebo zčásti náleží 
této nebo třetí osobě, aby se zadlužil nebo zrušil svou pohledávku, aby poskytl údaje 
s peněžní hodnotou v obchodním styku, bude obviněn z vydírání a potrestán trestem 
odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
1. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo jiného vydírá, jak je popsáno v odstavci 1, 

pod pohrůžkou, že zničí, znehodnotí, znepřístupní nebo smaže data uložená 
prostřednictvím automatizovaného systému. 

2. Na tento přečin se vztahují ustanovení odstavce 2 a 3 § 312. 
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§ 318 
[Vyhrožování] 

 
1. Kdo se záměrem nezákonně obohatit sebe nebo jiného pod pohrůžkou 

zhanobení, hanopisu nebo zveřejnění tajemství jiného nutí, aby mu vydal 
majetek, který zcela nebo zčásti náleží této nebo třetí osobě, aby se zadlužil nebo 
zrušil svou pohledávku, aby poskytl údaje s peněžní hodnotou v obchodním 
styku, bude obviněn z vydírání a potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky 
nebo peněžním trestem páté kategorie. 

2. Trestní stíhání pro tento přečin bude zahájeno pouze na základě trestního 
oznámení poškozeného. 

 
§ 319 

[Vydírání a vyhrožování mezi manželi] 
 

Na přečiny popsané v této hlavě se vztahuje ustanovení § 316. 
 

§ 320 
[Vedlejší trest] 

 
V případě odsouzení za přečiny podle této hlavy může být pachateli uložen 

zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 
 
 
 
 
 
 

HLAVA DVACÁTÁČTVRTÁ 
Zpronevěra 

 
§ 321 

[Zpronevěra] 
 

Kdo si úmyslně protiprávně přivlastní majetek náležející zcela nebo zčásti 
jinému a nabytý jinak než trestnou činností, bude obviněn ze zpronevěry a potrestán 
trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 322 
[Zpronevěra spáchaná ve funkci] 

 
Zpronevěra spáchaná osobou, která dotyčný majetek přechovává z titulu 

své funkce nebo povolání, nebo bez platného povolení, bude potrestána trestem 
odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 
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§ 323 
[Zpronevěra pěstounem nebo ustanoveným kurátorem] 

 
Zpronevěra spáchaná osobou, které byl majetek svěřen do opatrování, 

pěstounem, soudem ustanoveným kurátorem, správcem majetku, vykonavatelem 
poslední vůle nebo správcem charitativní organizace či nadace na majetku, který jim 
byl svěřen, bude potrestána trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 
 

§ 323a 
[Zneužití dotace Evropského společenství] 

 
Kdo úmyslně a protiprávně použije dotaci poskytnutou za určitým účelem 

Evropským společenstvím k jinému účelu, než byla poskytnuta, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 324 
[Zpronevěra mezi manželi] 

 
Na přečiny popsané v této hlavě se vztahují ustanovení § 316. 

 
§ 325 

[Vedlejší trest] 
 
1. V případě odsouzení za jeden z přečinů popsaných v této hlavě může soud  uložit 

zveřejnění rozsudku a pachateli uložit zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, 
bodů 1, 2 a 4. 

2. Jestliže pachatel spáchá přečin ve výkonu svého povolání, může mu být uložen 
zákaz výkonu tohoto povolání. 

 
 
 

HLAVA DVACÁTÁPÁTÁ 
Podvod 

 
§ 326 

[Podvod] 
 

Kdo se záměrem nezákonně obohatit sebe nebo jiného pod falešným 
jménem nebo falešnou totožností, lstí nebo výmysly jiného přiměje, aby mu vydal 
majetek, který zcela nebo zčásti náleží této nebo třetí osobě, aby se zadlužil nebo 
zrušil svou pohledávku, aby poskytl údaje s peněžní hodnotou v obchodním styku, 
bude obviněn z podvodu a potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 
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§ 326a 
[Podvodné objednávky] 

 
Kdo si učiní obživu nebo zvyklost z nákupu zboží na objednávku se 

záměrem, získat toto zboží pro sebe nebo pro jiného bez řádného zaplacení, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 326b 
[Zfalšování jména autora nebo umělce] 

 
Trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem páté 

kategorie bude potrestán ten, 
1. kdo do díla nebo na dílo literární, vědecké, umělecké nebo průmyslové falešně 

umístí jméno či značku nebo pravé jméno či značku zfalšuje se záměrem vydávat 
toto dílo za dílo nositele tohoto falešného či zfalšovaného jména; 

2. kdo úmyslně prodává, nabízí k prodeji, dodává, skladuje za účelem prodeje nebo 
doveze na území Nizozemska dílo literární, vědecké, umělecké nebo 
průmyslové, v němž nebo na němž je umístěno falešné jméno či značka nebo 
jsou pravé jméno či značka zfalšovány, jako by to bylo dílo nositele tohoto 
falešného či zfalšovaného jména. 

 
§ 326c 

[Podvodné využívání telekomunikačních služeb] 
 
1. Kdo technickým zásahem nebo pomocí falešných signálů využívá veřejných 

telekomunikačních služeb se záměrem vyhnout se jejich řádnému placení, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 

2. Trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie 
bude potrestán ten, kdo úmyslně: 
a) veřejně nabízí k šíření 
b) disponuje, aby šířil nebo dovezl; 
c) přechovává nebo zhotoví ze zištných důvodů předmět zjevně určený nebo 

údaje zjevně určené ke spáchání přečinu podle odstavce jedna. 
3. Kdo si z přečinu podle odstavce dva učiní obživu nebo kdo tyto přečiny 

vykonává jako povolání, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky a 
peněžním trestem páté kategorie, nebo jedním z obou trestů. 

 
§ 327 

[Podvod v pojištění] 
 

Kdo uvede lstí pojišťovatele v omyl ohledně okolností týkajících se 
pojistky tak, že tento uzavře pojistnou smlouvu, kterou by jinak neuzavřel vůbec 
nebo ne za těchto podmínek, kdyby znal skutečný stav věcí, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem páté kategorie. 
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§ 328 
[Žhářství a zničení letadla / plavidla] 

 
Kdo se záměrem nezákonně obohatit sebe nebo jiného ke škodě 

pojišťovatele založí požár nebo způsobí explozi v majetku pojištěném proti požáru, 
anebo kdo způsobí potopení, ztroskotání či nehodu pojištěného plavidla či letadla, 
nebo letadla či plavidla , na nichž se nachází pojištěné předměty nebo náklad, kdo 
takové letadlo či plavidlo zničí, znehodnotí nebo poškodí, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 328bis 

[Nekalá soutěž klamáním veřejnosti] 
 

Kdo se dopustí podvodného jednání klamáním veřejnosti nebo určité 
osoby, aby tak sobě nebo jinému zajistil, udržel nebo rozšířil obchodní či 
průmyslový odbyt, a tímto jednáním mohl poškodit konkurenci nebo jinou osobu, 
bude potrestán z nekalé soutěže a potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok 
nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 328ter 
[Uplácení jiných osob než úředníků] 

 
1. Jiná osoba než úředník, v zaměstnaneckém poměru nebo zplnomocněné 

k jednání, která  na základě toho, co ve výkonu zaměstnání nebo zmocnění 
učinila nebo opomenula, anebo učiní či opomene, přijme dar či příslib, anebo 
jeho přijetí v rozporu s dobrými úmysly zamlčí svému zaměstnavateli nebo 
zmocniteli, bude potrestána trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo jiné osobě než úředníku 
v zaměstnaneckém poměru nebo zplnomocněné k jednání, na základě toho, co ve 
výkonu zaměstnání nebo zmocnění učinila nebo opomenula, anebo učiní či 
opomene, dá dar či příslib takové povahy a za takových okolností, o nichž ví 
nebo má vědět, že jejich přijetí bude v rozporu s dobrými úmysly zamlčeno 
zaměstnavateli nebo zmocniteli. 

 
§ 328quater 

[Úplatky a telekomunikace] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán ten, kdo přijme dar či příslib na základě toho, co učinil nebo 
opomenul, anebo učiní či opomene v souvislosti se zákonnou povinností 
a) poskytování informací ohledně telekomunikace úředníkům justice a policie, 

nebo 
b) poskytování spolupráce při odposlouchávání a nahrávání telekomunikace. 
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2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo dá jinému dar nebo příslib na základě 
toho, co tento učinil nebo opomenul, anebo učiní či opomene, v souvislosti se 
zákonnou povinností podle odstavce 1. 

 
§ 329 

[Podvod při prodeji] 
 

Trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem páté 
kategorie bude potrestán prodejce, který podvede kupujícího: 
a) tím, že mu místo určitého předmětu, který kupuje, úmyslně dodá jiný; 
b) ho klame o charakteru, jakosti nebo množství dodaného zboží. 

 
§ 329bis 

[Podvod s konosementy] 
 

Držitel konosementu, jenž úmyslně disponuje různými exempláři za 
protislužbu určenými různým nabyvatelům, bude potrestán trestem odnětí svobody 
až na dva roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 330 
[Falšování potravin a léčiv] 

 
1. Kdo prodává, nabízí k prodeji nebo dodává potraviny, nápoje či léčiva 

s vědomím, že jsou falšovaná, a toto zfalšování zamlčí, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 

2. Potraviny, nápoje nebo léčiva jsou zfalšovaná,  jestliže se přidáním cizích složek 
sníží jejich hodnota či upotřebitelnost. 

 
§331 

[Podvod při stavbě] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán stavitel nebo stavbyvedoucí nebo prodejce stavebnin, který se při 
realizaci stavby nebo dodání materiálu dopustí klamavého jednání, v jehož 
důsledku může být ohrožena bezpečnost osob nebo majetku nebo bezpečnost 
státu v době války. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo je pověřen dozorem nad stavbou nebo nad 
dodávkou materiálu a klamavé jednání úmyslně připustí. 
 

§ 332 
[Podvod s vojenskými dodávkami] 

 
1. Kdo se v dodávkách potřeb pro námořnictvo nebo armádu dopustí klamavého 

jednání, v jehož důsledku může být ohrožena bezpečnost státu v době války, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
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2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo je pověřen dozorem nad těmito dodávkami 
a klamavé jednání připustí. 

 
§ 333 

[Přemístění pozemkových hranic] 
 

Kdo se záměrem nezákonně obohatit sebe nebo jiného přemístí, odstraní 
nebo znehodnotí ohraničení pozemků, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
dva roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 334 
[Lživá zpráva] 

 
Kdo se záměrem nezákonně obohatit sebe nebo jiného šíří lživou zprávu, 

aby tak zvýšil nebo snížil cenu zboží, kapitálových prostředků nebo cenných papírů, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 
 

§ 335 
Zrušen. 

 
§ 336 

[Podvod s účetní závěrkou a vyúčtováním zisků a ztrát] 
 

Obchodník, jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady právnické 
osoby, který úmyslně zveřejní nepravdivý stav nebo nepravdivou účetní závěrku, 
nepravdivé vyúčtování zisků a ztrát nebo nepravdivé vysvětlivky k těmto dokladům, 
nebo takové zveřejnění úmyslně dovolí, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
jeden rok nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 337 

[Podvod s obchodním jménem nebo značkou] 
 
1. Kdo úmyslně doveze, proveze nebo vyveze, prodá, nabízí k prodeji, dodá, rozdá 

nebo přechovává: 
a) falešné, zfalšované nebo protiprávně zhotovené značky, 
b) zboží, které je na povrchu nebo na obalu opatřeno obchodním jménem jiného 

nebo obchodní značkou, na níž má právo jiný, 
c) zboží, které je opatřeno falešným jménem místa původu a smyšleným 

obchodním jménem, 
d) zboží, na jehož povrchu nebo obalu je napodobeno, byť s malou odchylkou, 

obchodní jméno jiného nebo obchodní značka, na níž má právo jiný, 
e) zboží nebo jeho součásti, které má stejnou podobu, byť s drobnými rozdíly, 

jako kresba nebo model, na něž má právo jiný, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem páté kategorie. 
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2. Přechovávání několika kusů zboží, součástí nebo značek podle odstavce 1 
výhradně pro vlastní potřebu není trestné. 

3. Jestliže pachatel přečinu podle odstavce jedna si z něho učiní obživu, nebo 
přečin vykonává jako své povolání, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 

4. Jestliže spácháním přečinu podle odstavce jedna hrozí obecné ohrožení osob 
nebo majetku, bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky 
nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 338 

[Podvod mezi manželi] 
 

Na přečiny popsané v této hlavě se vztahují ustanovení § 316. 
 

§ 339 
[Vedlejší tresty] 

 
1. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaný v této hlavě, může soud 

nařídit zveřejnění rozsudku a pachateli může být uložen zákaz výkonu povolání, 
v němž přečin spáchal. 

2. Je-li pachatel odsouzen na přečiny podle § 326, 328, 331 a 332, může mu být 
uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 

 
 
 
 

 
HLAVA DVACÁTÁŠESTÁ 

 
Poškozování věřitele nebo oprávněné osoby 

 
§ 340 

[Prostý úpadek] 
 

Ten, nad kým je vyhlášen úpadek, bude obviněn z prostého úpadku  
a potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem páté 
kategorie: 
1. jestliže jeho výdaje dosáhly mimořádné výše; 
2.  jestliže se záměrem oddálit úpadek a s vědomím, že mu tímto nezabrání, přijme 

peněžní půjčky za nevýhodných podmínek; 
3. jestliže v neporušeném stavu nepředloží knihy, doklady a další nosiče dat, jimiž 

vedl v souladu s § 15a knihy 3 Občanského zákoníku účetnictví a které má 
v souladu s tímto paragrafem uchovávat. 
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§ 341 
[Falešný úpadek] 

 
Obviněn z falešného úpadku a potrestán trestem odnětí svobody až na šest 

let a peněžním trestem páté kategorie, nebo jedním z těchto trestů, bude ten: 
1. nad nímž je prohlášen úpadek, jestliže podvodně zkrátí práva věřitelů tím: 

a)  že vytvoří smyšlená pasiva, nepřizná aktiva, nebo z konkurzní podstaty 
odebere majetek; 

b) že zcizí majetek zjevně pod jeho hodnotou; 
c) že v úpadku nebo v době, kdy věděl, že úpadku již nelze zabránit, jakkoli 

upřednostnil jednoho z věřitelů; 
d) nesplnil nebo neplní povinnosti podle § 15a knihy 3 Občanského zákoníku o 

řádném vedení účetnictví a o ukládání a předkládání knih, dokladů a nosičů 
dat; 

2.  na něhož se vztahuje vyhláška o úvěrech na umoření dluhů fyzických osob, 
jestliže pro podvodné zkrácení práv, která mohou věřitelé k jeho majetku 
uplatnit: 
a) vytvoří smyšlená pasiva, nepřizná aktiva, nebo z konkurzní podstaty odebere 

majetek; 
b) zcizí majetek zjevně pod jeho hodnotou; 
c) za použití vyhlášky o úvěrech na umoření dluhů fyzických osob nebo v době, 

kdy již věděl, že nebude moci pokračovat v umořování svých dluhů, jakkoli 
upřednostní jednoho z věřitelů; 

d) nesplnil nebo neplní povinnosti podle § 15a knihy 3 Občanského zákoníku o 
řádném vedení účetnictví a o ukládání a předkládání knih, dokladů a nosičů 
dat. 

 
§ 342 

[Prostý úpadek právnických osob] 
 

Jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady právnické osoby, nad níž 
byl vyhlášen úpadek, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo 
peněžním trestem páté kategorie: 
1. jestliže spolupracoval na nebo dal svolení k jednání v rozporu s platnými 

ustanoveními stanov nebo řádu právnické osoby, které zcela nebo z větší části 
zapříčinilo ztráty, které právnická osoba utrpěla; 

2. jestliže se záměrem oddálit úpadek právnické osoby a s vědomím, že mu tímto 
nelze zabránit, spolupracoval na nebo dal svolení k přijetí peněžní půjčky za 
nevýhodných podmínek; 

3. jestliže jeho vinou nebyly splněny povinnosti podle § 10, odstavce 1, knihy 
druhé Občanského zákoníku, § 15a, odstavce 1, knihy třetí Občanského zákoníku 
nebo § 5, odstavce 1 zákona o zahraničních společnostech, v souvislosti s § 10, 
odstavcem 1, knihy druhé Občanského zákoníku, nebo že nebyly uchovány a ne 
neporušeném stavu předloženy knihy, doklady a jiné nosiče dat, jimiž bylo podle 
těchto paragrafů vedeno účetnictví nebo které mají být podle těchto paragrafů 
uchovány. 
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§ 343 
[Falešný úpadek právnických osob] 

 
Jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady právnické osoby, nad níž 

byl vyhlášen úpadek, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo 
peněžním trestem páté kategorie, jestliže pro podvodné zkrácení práv věřitelů 
společnosti: 
1. vytvoří smyšlená pasiva, nepřizná aktiva, nebo z konkurzní podstaty odebere 

majetek; 
2. zcizí majetek zjevně pod jeho hodnotou; 
3. v úpadku nebo v době, kdy věděl, že úpadku již nelze zabránit, jakkoli 

upřednostní jednoho z věřitelů; 
4. nesplnil nebo neplní povinnosti ohledně vedení účetnictví podle § 10, odstavce 1, 

knihy druhé Občanského zákoníku, § 15a, odstavce 1, knihy třetí Občanského 
zákoníku nebo § 5, odstavce 1 zákona o zahraničních společnostech, 
v souvislosti s § 10, odstavcem 1, knihy druhé Občanského zákoníku, nebo 
povinnosti ohledně uchování a předložení knih, dokladů a jiných nosičů dat 
podle těchto paragrafů. 

 
 

§ 344 
[Úpadek třetích osob] 

 
Trestem odnětí svobody až na čtyři roky a šest měsíců a peněžním trestem 

páté kategorie, nebo jedním z obou trestů bude potrestán ten, kdo: 
1. v případě úpadku nebo v jeho očekávání podvodně zkrátí práva věřitelů, odebere 

majetek z konkurzní podstaty nebo přijme platbu nevymahatelného dluhu, 
případně dluhu vymahatelného a to buď s vědomím, že již bylo navrženo 
vyhlášení úpadku dlužníka, nebo na základě dohody s dlužníkem; 

2. při ověřování pohledávek v případě úpadku uvede neexistující pohledávku nebo 
uplatní vyšší částku existující pohledávky; 

3. v případě použití vyhlášky o úvěrech na umoření dluhů fyzických osob nebo 
v očekávání jejího použití k podvodnému zkrácení práv věřitelů odebere 
z konkurzní podstaty majetek, přijme umoření nevymahatelné pohledávky, na 
niž je použito vyhlášky o úvěrech na umoření dluhů fyzických osob, případně 
vymahatelné pohledávky s vědomím, že žádost o použití vyhlášky již byla 
podána, nebo na základě dohody s dlužníkem; 

4. při ověřování pohledávek v rámci vyhlášky o úvěrech na umoření dluhů 
fyzických osob uvede neexistující pohledávku nebo uplatní vyšší částku 
existující pohledávky. 

 
§ 345 

[Nekalá dohoda] 
 
1. Věřitel, který přistoupí k nabídnutému soudnímu urovnání po dohodě buď 

s dlužníkem, nebo s třetí osobou, kterou si vymínil mimořádné výhody, bude 
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v případě přijetí urovnání potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok  nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 

2. Týmž trestem bude v tomtéž případě potrestán dlužník nebo, pokud je 
právnickou osobou, jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady, který 
takovou dohodu uzavřel. 

 
§ 346 

Zrušen. 
 

§ 347 
[Spolupráce jednatele/představenstva na zakázaných transakcích] 

 
Jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady právnické osoby, který - 

vyjma případu § 342 – spolupracoval nebo vydal souhlas s jednáním, jež je 
v rozporu s platnými ustanoveními stanov nebo řádu společnosti a právnickou osobu 
vážně poškodilo, bude potrestán peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 348 

[Nevydání oprávněným osobám] 
 
1. Kdo svůj majetek nebo majetek jiného v jeho prospěch nevydá oprávněným 

osobám, jež na ně mají zástavní právo, právo na výnos nebo uživatelského právo, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok a šest měsíců. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně zničí, poškodí nebo znehodnotí 
majetek podléhající zástavnímu právu, právu na výnos nebo uživatelskému 
právu. 

3. Na tyto přečiny se vztahuje ustanovení § 316. 
 

§ 349 
[Zákaz činnosti] 

 
1. Je-li pachatel odsouzen na přečiny podle § 341, 343 a 344, může mu být uložen 

zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4. 
2. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů podle §§ 340-345, může soud nařídit 

zveřejnění rozsudku. 
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HLAVA DVACÁTÁSEDMÁ 
Ničení a poškozování 

 
§ 350 

[Poškozování věci / zvířat] 
 
1. Kdo úmyslně a nezákonně zničí, poškodí, znehodnotí nebo odstraní věc, která 

zcela nebo zčásti náleží jinému, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva 
roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Tentýž trest bude použit na toho, kdo úmyslně a nezákonně zabije, poškodí, učiní 
nepoužitelným nebo odstraní zvíře, které zcela nebo zčásti náleží jinému. 

 
§ 350a 

[Počítačové údaje / úmyslný čin] 
 
1. Kdo úmyslně a nezákonně změní, smaže, znehodnotí nebo znepřístupní údaje 

uložené, zpracovávané nebo přenášené prostřednictví automatizovaného 
systému, nebo k nim připojí jiné údaje, bude potrestán trestem odnětí svobody až 
na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie.  

2. Kdo spáchá trestný čin podle odstavce 1 tím, že prostřednictvím veřejné 
telekomunikační sítě nezákonně vnikne do automatizovaného systému a v něm 
způsobí vážnou škodu v souvislosti s těmito údaji, bud potrestán trestem odnětí 
svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

3. Kdo úmyslně a nezákonně poskytne nebo šíří údaje určené k tomu, aby 
způsobily škodu svým množením v automatizovaném systému, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 

4. Kdo čin podle odstavce tři spáchá se záměrem omezit škodu jako důsledek 
množení těchto údajů, není trestně odpovědný. 

 
§ 350b 

[Počítačové údaje / nedbalostní čin] 
 

1. Kdo zaviní, že údaje uložené, zpracovávané nebo přenášené automatizovaným 
systémem budou nezákonně změněny, smazány, znehodnoceny nebo 
znepřístupněny, čímž způsobí vážnou škodu v souvislosti s těmito údaji, bude 
potrestán trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na jeden měsíc nebo 
peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Kdo zaviní, že údaje, které jsou určené k tomu, aby způsobily škodu svým 
množením v automatizovaném systému, jsou nezákonně poskytovány nebo 
šířeny, bude potrestán trestem odnětí svobody nebo vazebním trestem až na 
jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
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§ 351 
[Poškozování děl komunálních služeb / obrany státu] 

 
Kdo úmyslně a nezákonně zničí, poškodí, znehodnotí, rozebere nebo 

odstraní železniční nebo elektrická díla, automatizované systémy pro ukládání nebo 
zpracování dat nebo díla telekomunikační, díla přehradní, díla vypouštěcí, vodovodní 
nebo plynovodní či kanalizační, pokud jsou tato určena veřejnému prospěchu, jakož i 
majetek či díla sloužící obraně státu, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři 
roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 351 bis 

[Zavinění poškození] 
 

Kdo zaviní zničení, poškození, znehodnocení, rozebrání nebo odstranění 
majetku či díla uvedeného v předchozím paragrafu, bude potrestán trestem odnětí 
svobody nebo vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 
 

 
§ 352 

[Poškozování budov / letadel / plavidel / zařízení na moři] 
 

Kdo úmyslně a nezákonně zničí, poškodí, znehodnotí nebo rozebere 
budovu, plavidlo nebo jeho náklad, zařízení na moři nebo letadlo, které náleží zcela 
nebo zčásti jinému, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 353 

[Vyloučení / omezení stíhání] 
 

Na přečiny popsané v této hlavě se vztahují ustanovení § 316. 
 

§ 354 
[Přitěžující okolnosti: úskočný čin a ohrožení života] 

 
Jestliže je přečin popsaný v této hlavě spáchán úskočně, nebo je jím 

způsobeno ohrožení života jiných osob, může být trest odnětí svobody zvýšen o 
třetinu. 



 161 

HLAVA DVACÁTÁOSMÁ 
Úřední přečiny 

 
§ 355 

[Přečin ministra] 
 

Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie budou potrestáni nejvyšší představitelé ministerstev: 
1. kteří spolupodepíší královská usnesení nebo královská nařízení s vědomím, že je   

jimi porušována ústava nebo jiné zákony či všeobecná správní nařízení státu; 
2. kteří vykonávají královská usnesení nebo královská nařízení s vědomím, že tato 

nejsou opatřena požadovaným podpisem jednoho z ministrů; 
3. kteří přijímají nařízení nebo vydávají příkazy, či zachovávají stávající nařízení a 

příkazy s vědomím, že je jimi porušována ústava nebo jiné zákony či všeobecná 
správní nařízení státu; 

4. kteří úmyslně nevykonávají ústavní ustanovení nebo jiná zákonná ustanovení 
nebo všeobecná správní nařízení státu, pokud jejich výkon patří pro svou povahu 
do jejich ministerstva nebo jim byl výslovně uložen. 

 
 

§ 356 
[Nedbalostní zanedbání výkonu] 

 
Vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie 

budou potrestáni nejvyšší představitelé ministerstev, jejichž hrubým zaviněním došlo 
k zanedbání výkonu podle § 355, bodu 4. 

 
§ 357 

[Odmítnutí ozbrojené pomoci] 
 

Velitel ozbrojených složek, který odmítne nebo úmyslně zanedbá 
zákonnou výzvu příslušného civilního orgánu, aby nasadil ozbrojené síly pod svým 
velením, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 358 

[Neoprávněné přivolání ozbrojené pomoci] 
 
1. Úředník, který úmyslně přivolá pomoc ozbrojených složek proti výkonu 

zákonných předpisů, zákonných příkazů veřejných orgánů nebo soudních 
usnesení nebo soudních příkazů, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže je tím výše uvedenému výkonu zabráněno, bude pachatel potrestán 
trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
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§ 359 
[Zpronevěra peněz a cenných papírů] 

 
Úředník, či jiná osoba pověřená trvale nebo dočasně veřejnou službou, 

který úmyslně zpronevěří peníze nebo cenné papíry, jimiž ve své funkci disponuje, 
nebo dovolí jinému, aby je vzal či zpronevěřil, nebo jinému jako spolupachatel 
napomáhá, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 
 

§ 360 
[Falšování knih a rejstříků] 

 
Úředník, či jiná osoba pověřená trvale nebo dočasně veřejnou službou, 

který úmyslně falešně vystaví nebo zfalšuje knihy a rejstříky výlučně určené ke 
kontrole administrativy, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 361 
[Odstranění důkazů] 

 
1. Úředník, či jiná osoba pověřená trvale nebo dočasně veřejnou službou, který 

úmyslně ukryje, zničí, poškodí, znehodnotí doklady určené jako důkazní materiál 
pro příslušné orgány, listiny, dokumenty nebo rejstříky, kterými ve své funkci 
disponuje, nebo jinému dovolí, aby je odstranil, zničil, poškodil nebo 
znehodnotil, nebo jinému jako spolupachatel napomáhá, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 

2. Příslušným orgánem se mimo jiné rozumí: mezinárodní soud, jehož pravomoc je 
založena v dohodě uzavřené s Nizozemským královstvím. 

 
§ 362 

[Přijímání úplatků] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán úředník: 
1) který přijme dar, příslib nebo službu, ačkoli ví nebo má vědět, že je mu 

činěn, poskytován či nabízen, aby jej přiměl v jeho funkci něco učinit nebo 
zanedbat, aniž jedná v rozporu se svými povinnostmi; 

2) který přijme dar, příslib nebo službu, ačkoli ví nebo má vědět, že je mu 
činěn, poskytován či nabízen v důsledku nebo na základě toho, co ve své 
současné nebo minulé funkci učinil nebo zanedbal, aniž jednal v rozporu se 
svými povinnostmi; 

3) který vyžaduje dar, příslib nebo službu zato, že ve své funkci něco učiní nebo 
zanedbá, aniž jedná v rozporu se svými povinnostmi; 

4) který vyžaduje dar, příslib nebo službu v důsledku nebo na základě toho, co 
ve své současné nebo minulé funkci učinil nebo zanedbal, aniž jednal 
v rozporu se svými povinnostmi. 
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2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo v očekávání nástupu do úřednické funkce, 
v případě, že se úředníkem stane, spáchá trestný čin podle odstavce 1, bodů 1 a 
3. 

3. Kdo spáchá trestný čin podle odstavce 1 v souvislosti se svou funkcí ministra, 
státního tajemníka, královského komisaře, poslance, starosty, člena městského 
zastupitelstva, člena obecně zastupitelského orgánu, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 363 

[Přijímání úplatků za přitěžujících okolností] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie 

bude potrestán úředník: 
1) který přijme dar, příslib nebo službu, ačkoli ví nebo má vědět, že je mu 

činěn, poskytován či nabízen, aby jej přiměl v jeho funkci něco učinit nebo 
zanedbat, a jednal tak v rozporu se svými povinnostmi; 

2) který přijme dar, příslib nebo službu, ačkoli ví nebo má vědět, že je mu 
činěn, poskytován či nabízen v důsledku nebo na základě toho, co ve své 
současné nebo minulé funkci učinil nebo zanedbal, a jedná tak v rozporu se 
svými povinnostmi; 

3) který vyžaduje dar, příslib nebo službu zato, že ve své funkci něco učiní nebo 
zanedbá, a jedná tak v rozporu se svými povinnostmi; 

4) který vyžaduje dar, příslib nebo službu v důsledku nebo na základě toho, co 
ve své současné nebo minulé funkci učinil nebo zanedbal, a jednal tak 
v rozporu se svými povinnostmi. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo v očekávání nástupu do úřednické funkce, 
v případě, že se úředníkem stane, spáchá trestný čin podle odstavce 1, 
 bodů 1 a 3. 

3. Kdo spáchá trestný čin podle odstavce 1 v souvislosti se svou funkcí ministra, 
státního tajemníka, královského komisaře, poslance, starosty, člena městského 
zastupitelstva, člena obecně zastupitelského orgánu, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

 
§ 364 

[Přijímání úplatků soudci] 
 
1. Soudce, který přijme dar, příslib či službu, ačkoli ví a nebo má vědět, že je mu 

činěn, poskytován nebo nabízen, aby ovlivnil jeho rozhodnutí v jím 
projednávané kauze, bude potrestán trestem odnětí svobody až na devět let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 

2. Soudce, který vyžaduje dar, příslib či službu, které mají ovlivnit jeho rozhodnutí 
v jím projednávané kauze, bude potrestán trestem odnětí svobody až na devět let 
nebo peněžním trestem páté kategorie. 

3. Jestliže soudce přijme dar, příslib či službu, ačkoli ví anebo má vědět, je mu 
činěn, poskytován či nabízen, aby došlo k odsouzení v trestní věci, bude 
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potrestán trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie. 

4. Jestliže soudce vyžaduje dar, příslib či službu, aby došlo k odsouzení v trestní 
věci, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 

 
 

§ 364a 
[Pojem úředníka] 

 
1. V §§ 361, 362 a 363 jsou úředníkům postaveni naroveň osoby ve veřejných 

službách cizího státu nebo mezinárodněprávní organizace. 
2. V §§ 361, 362, body 2 a 4, 363, body 2 a 4, jsou úředníkům postaveni naroveň 

bývalí úředníci. 
3. V § 364 je soudci postaven naroveň soudce cizího státu nebo mezinárodněprávní 

organizace. 
 

§ 365 
[Vydírání úředníkem] 

 
Úředník, který zneužitím pravomoci jiného nutí, aby něco konal, opominul 

nebo trpěl, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 366 
[Vymáhání peněz zneužitím pravomoci] 

 
Úředník, který ve výkonu své funkce vyžaduje nebo obdrží nebo při 

výplatě zadrží jako dlužné jemu, jinému úředníkovi nebo veřejné pokladně částky, o 
nichž ví, že tyto dlužné nejsou, bude obviněn z vymáhání peněz zneužitím 
pravomoci a potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem 
páté kategorie. 
 

§ 367 
[Osvobození vězně] 

 
1. Úředník pověřený dozorem nad osobou, která byla z veřejné pravomoci, na 

základě soudního usnesení nebo příkazu zbavena svobody, který nechá takovou 
osobu úmyslně uniknout, osvobodí ji nebo jí při osvobození a útěku napomáhá, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem 
čtvrté kategorie. 

2. Pokud úředník únik, osvobození nebo útěk takové osoby zaviní, bude potrestán 
vazebním trestem až na dva měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
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§ 368 
[Neoznámení nezákonného omezování osobní svobody] 

 
1. Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie 

bude potrestán: 
1) úředník pověřený vyšetřováním trestných činů, který úmyslně nesplní příkaz 

k nahlášení nezákonného omezování osobní svobody nebo o něm úmyslně 
neprodleně nevyrozumí vyšší instance; 

2) úředník, který poté, co ve výkonu své funkce zjistí, že je nezákonně 
omezována svoboda jiného, úmyslně opomine o tomto neprodleně zpravit 
úředníka pověřeného vyšetřováním trestných činů.  

2. Úředník, který zaviní opominutí popsaná v předchozím odstavci, bude potrestán 
vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

 
§ 369 

[Neposkytnutí informací] 
 

Trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí 
kategorie bude potrestán ředitel zařízení určeného k detenci odsouzených nebo 
předběžně zadržených, nebo ředitel státního ústavu na ochranu nezletilých nebo 
ředitel psychiatrické léčebny, který odmítne splnit zákonnou výzvu, aby osobu 
v tomto zařízení uzavřenou, předvedl, aby poskytl k nahlédnutí registrační evidenci 
nebo jinou listinu, jejíž registraci zákon vyžaduje. 
  

§ 370 
[Neoprávněný vstup / zabavení] 

 
1. Úředník, který za překročení svých pravomocí a bez ohledu na zákonem 

ustanovené postupy vstoupí do obydlí, uzavřené místnosti nebo na uzavřený 
pozemek v užívání jiného a bez svolení této osoby, protiprávně se na takovém 
místě zdržuje, na výzvu oprávněné osoby se neprodleně nevzdálí, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán úředník, který při domovní prohlídce za překročení 
svých pravomocí a bez ohledu na zákonem stanovené postupy, zajistí nebo 
zabaví písemnosti, knihy nebo jiné doklady. 

 
§ 371 

[Neoprávněné zabavení / vyžádání poštovních zásilek] 
 
1. Úředník, který překročí svou pravomoc tím, že si nechá předložit nebo že zabaví 

veřejné poště svěřený dopis, korespondenční lístek, zásilku nebo balík, nebo 
telegrafickou zprávu, která se nachází v rukou úředníka telegrafního úřadu nebo 
jiné osoby pověřené službou ve veřejném telegrafním zařízení, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán úředník, který překročí svou pravomoc tím, že se 
dá úředníkem telekomunikačního úřadu nebo osobou pověřenou ve službách 
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veřejného telekomunikačního podniku informovat o komunikaci, provozované 
prostřednictvím tohoto úřadu či podniku. 

 
§ 372 

[Otevření poštovní zásilky] 
 

Úředník, nebo pracovník veřejné pošty, který úmyslně a protiprávně 
otevře, nahlédne nebo jinému sdělí obsah dopisu, uzavřené poštovní zásilky nebo 
balíku svěřeného této instanci, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden 
rok nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 373 
[Zpronevěra poštovním úředníkem] 

 
1. Úředník, nebo pracovník veřejné pošty, který úmyslně vydá jiné než oprávněné 

osobě, zničí, odstraní, přivlastní si, nebo změní obsah nebo si přivlastní obsah 
uzavřeného dopisu, korespondenčního lístku, zásilky nebo balíku svěřeného 
poště, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže má taková zásilka nebo předmět peněžní hodnotu, bude jeho přivlastnění 
potrestáno trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

 
§ 374 

[Porušení telegrafního tajemství] 
 

Úředník telegrafního úřadu nebo pracovník pověřený dozorem nebo 
službou ve veřejném telegrafním zařízení, bude potrestán: 
1.  trestem odnětí svobody až na jeden rok a šest měsíců nebo peněžním trestem 

čtvrté kategorie, jestliže úmyslně a protiprávně jinému sdělí obsah zprávy 
svěřené telegrafnímu úřadu či zařízení, nebo úmyslně a protiprávně otevře 
telegram, nahlédne do něj nebo jinému sdělí jeho obsah. 

2. trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie, 
jestliže zprávu nebo telegram svěřený telegrafnímu úřadu či zařízení úmyslně 
vydá jiné než oprávněné osobě, zničí, odstraní, přivlastní si nebo změní její 
obsah.  

 
§ 374bis 

[Porušení telefonního tajemství] 
 

Trestem odnětí svobody až na jeden rok a šest měsíců nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie bude potrestán úředník nebo pracovník pověřený dozorem či 
službou ve veřejné telekomunikační síti nebo veřejném telekomunikačním podniku: 
1. který úmyslně a protiprávně odposlechne nebo nahraje přenášená data  

zprostředkovaná touto infrastrukturou, která mu nejsou určená; 
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2. který disponuje předmětem, o němž ví nebo má vědět, že z něj lze získat údaj 
z nezákonného odposlechu a nahrávky přenášených dat; 

3.  který úmyslně a protiprávně jinému sdělí obsah takového přenosu dat; 
4. který úmyslně a protiprávně poskytne jinému předmět, z něhož lze získat obsah 

takového přenosu dat. 
 

§ 375 
[Spolupachatelství na porušení listovního, telegrafního a telefonního tajemství] 

 
Úředník veřejné pošty, telegrafního nebo telekomunikačního úřadu, nebo 

pracovník podle §§ 372 až 374bis, který úmyslně dovolí jinému, aby spáchal trestné 
činy v těchto paragrafech popsané, nebo jinému při těchto činech napomáhá, bude 
potrestán tresty podle těchto paragrafů. 

 
§ 376 

[Účast na zakázkách nebo dodávkách] 
 

Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem páté 
kategorie bude potrestán úředník, který se úmyslně zprostředkovaně či bezprostředně 
podílí na zakázkách nebo dodávkách, jejichž dozorem či správou je ze své funkce 
v době jednání pověřen. 
 

§ 377 
[Úředník v mincovnictví] 

 
Úředník v mincovnictví, vyjma mincmistra, nebo pracovník cejchovního 

úřadu ve smyslu § 7 cejchovního zákona 1986, který obchoduje ušlechtilými kovy 
nebo předměty vyrobenými z těchto kovů nebo se na takovém obchodu úmyslně 
zprostředkovaně nebo bezprostředně účastní podílí, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 378 
[Pracovník cejchovního úřadu] 

 
Pracovník cejchovního úřadu ve smyslu paragrafu 7 cejchovního zákona 

1986, který otiskne zlatý nebo stříbrný předmět předložený úřadu, obkreslí jej nebo 
popíše jinému, kdo není ze svého úřadu k tomuto oprávněn, bude potrestán peněžním 
trestem druhé kategorie. 

 
§ 379 

[Úředník matriky] 
 

Úředník matriky, který spolupracuje na uzavření sňatku s vědomím, že je 
tím uzavírán bigamický svazek, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let 
nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
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Úředník matriky, který spolupracuje na uzavření sňatku s vědomím, že 
proti němu existuje zákonná překážka, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 380 

[Vedlejší trest] 
 
1. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v §§ 355, 357 nebo 358, 

může mu být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodu 3. 
2. Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v §§ 359, 362 až 364, 366, 

373 poslední odstavec, 379 odstavec 1, může mu být uložen zákaz činnosti podle 
§ 28, odstavce 1 bodu 4. 

 
 
 

 

HLAVA DVACÁTÁDEVÁTÁ 
Přečiny v lodní a letecké dopravě 

 
§ 381 

[Pirátství] 
 
1. Obviněn z pirátství a potrestán: 

1) trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie bude ten, kdo jako velitel lodi nastoupí do služby nebo slouží na 
plavidle s vědomím, že je určené nebo používané k násilným činům proti 
jiným plavidlům na otevřeném moři nebo proti osobám a majetku na těchto 
plavidlech, aniž je k tomu pověřeno válčící mocností nebo aniž patří 
k válečnému námořnictvu uznávané mocnosti; 

2) trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie 
bude ten, kdo jako člen posádky seznámený s takovým určením nebo 
používáním plavidla vstoupí do služby na takovém plavidle nebo dobrovolně 
zůstane ve službě, poté, co se o tom dozvěděl. 

2. Neudělenému pověření podle bodu 1 předchozího odstavce je postaveno naroveň 
překročení pověření, jakož i získání pověření od jedné z válčících mocností. 

3. Na tento paragraf se nevztahuje ustanovení § 81. 
4. Ustanovení o veliteli a členu posádky v předchozích odstavcích se vztahuje 

taktéž na velitele nebo člena posádky letadla. Plavidlem může být v předchozích 
odstavcích rozuměno i letadlo a otevřeným mořem otevřený vzdušný prostor.  

 
§ 382 

[Přitěžující okolnost] 
 

Jestliže násilné činy popsané v § 381 mají za následek smrt osoby 
nacházející se na palubě napadeného plavidla nebo letadla, bude velitel lodi či 
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letadla a ti, kdo se na násilnostech podíleli, potrestáni trestem odnětí svobody až na 
patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 383 
[Výzbroj plavidla/letadla určeného k násilným činům] 

 
Kdo na vlastní nebo cizí náklady vyzbrojí plavidlo nebo letadlo k cíli 

popsanému v § 381, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 384 
[Spolupráce na pronájmu plavidla určeného k násilným činům] 

 
Kdo na vlastní nebo cizí náklady zprostředkovaně nebo přímo 

spolupracuje na pronajímání nebo zajištění plavidla nebo letadla s vědomím, že je 
určeno účelům popsaným v § 381, bude potrestán trestem odnětí svobody až na osm 
let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 385 
[Předat plavidlo pirátům] 

 
Kdo úmyslně předá nizozemské plavidlo pirátům, bude potrestán: 

1. je-li jeho velitelem trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním 
trestem páté kategorie; 

2. v ostatních případech trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním 
trestem páté kategorie. 

 
§ 385a 
[Únos] 

 
1. Kdo se násilím, pod pohrůžkou násilím nebo zastrašováním zmocní letadla, 

ovládá jej nebo jej přinutí ke změně kurzu, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie. 

2. Jestliže tento čin spáchají dvě osoby nebo více ve spolčení, nebo má tento čin za 
následek těžkou újmu na zdraví, nebo je-li čin spáchán se záměrem omezovat 
osobní svobodu jiného, bude uložen trest odnětí svobody až na patnáct let nebo 
peněžní trest páté kategorie. 

3. Jestliže má čin za následek smrt, bude uložen doživotní trest odnětí svobody 
nebo trest odnětí svobody až na dvacet let nebo peněžní trest páté kategorie. 

4. Tresty podle odstavce 1 se vztahují i na toho, kdo přečiny popsané v odstavci1 
spáchá na plavidle či zařízení na moři. 
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§ 385b 
[Násilí na palubě plavidla, letadla nebo zařízení na moři] 

 
1. Kdo se úmyslně dopustí násilí na jiném na palubě letadla za letu, bude potrestán: 

1) trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím ohrozí bezpečnost letadla; 

2) trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie, jestliže tím ohrozí bezpečnost letadla a jinému způsobí těžkou 
újmu na zdraví; 

3) trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie, jestliže tím ohrozí bezpečnost letadla a čin má za následek smrt 
jiného. 

2. Tresty podle odstavce 1 se vztahují na toho, kdo tyto přečiny spáchá na plavidle 
nebo zařízení na moři. Ohrožením bezpečnosti letadla v  odstavci 1 se rozumí 
taktéž ohrožení bezpečné plavby plavidla. 

 
§ 385c 

[Předání falešných údajů] 
 

Kdo úmyslně předá údaje, o nichž ví nebo má vážný důvod se domnívat, 
že jsou nepravdivé, a tím ohrozí bezpečnost letadla za letu nebo bezpečnou plavbu 
plavidla, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 
 

 
§ 385d 

[Násilí na letišti] 
 

Kdo se úmyslně dopustí násilí ze použití střelné zbraně, výbušniny nebo 
jiné nebezpečné látky či předmětu proti jinému v příletové a odletové hale letiště 
nebo její bezprostřední blízkosti, bude potrestán: 
1. trestem odnětí svobody až na devět let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím ohrozí na životě ostatní uživatele letiště; 
2. trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 

jestliže tím ohrozí na životě ostatní uživatele letiště a čin má za následek těžkou 
újmu na zdraví; 

3. trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté kategorie, 
jestliže tím ohrozí na životě ostatní uživatele letiště a čin má za následek smrt. 

 
§ 386 

[Protiprávní ovládnutí lodi pasažérem] 
 

Pasažér nizozemské lodi, který se protiprávně zmocní lodi, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
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§ 387 
[Odcizení lodi majiteli / rejdaři a použití pro vlastní prospěch] 

 
Velitel nizozemské lodi, který odcizí loď majiteli nebo rejdařství a používá 

ji pro vlastní prospěch, bude potrestán trestem odnětí svobody až na sedm let nebo 
peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 388 
[Přijetí kořistnické objednávky / služba na pirátském plavidle] 

 
Trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté 

kategorie bude potrestán Nizozemec, který bez povolení nizozemské vlády přijme 
kořistnickou plavební objednávku nebo nastoupí do služby nebo vykonává službu 
velitele na plavidle, o němž ví, že je určeno ke kořistnické plavbě bez povolení 
nizozemské vlády. 
 

§ 389 
[Člen posádky na plavidle určeném ke kořistnické plavbě] 

 
Nizozemec, který nastoupí do služby jako člen posádky na plavidle, o 

němž ví, že je bez povolení nizozemské vlády určeno nebo používáno ke kořistnické 
plavbě, nebo dobrovolně zůstane ve službě poté, co se o takovém určení nebo použití 
plavidla dozví, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 389bis 
[Falešný plavební výkaz] 

 
1. Velitel nizozemského plavidla, který dá vystavit plavební výkaz, o němž ví, že 

jeho obsah neodpovídá skutečnosti, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 
čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Členové posádky, kteří spolupracují na vystavení plavebního výkazu, o němž ví, 
že neodpovídá skutečnosti, budou potrestáni trestem odnětí svobody až na dva 
roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 389ter 

[Předložení falešného výkazu] 
 

Kdo pro splnění předpisu odstavce 4 § 194, odstavce 5 § 784, odstavce 1, 
písmene a, bodu 3 § 786 nebo odstavce 4 § 1303 knihy osmé Občanského zákoníku 
předloží písemný výkaz, o němž ví, že jeho obsah neodpovídá skutečnosti, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 
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§ 390 
[Neřízení plavidla během plavby] 

 
Velitel nizozemského plavidla, který během plavby úmyslně opustí řízení 

lodi a tímto jednáním ohrozí bezpečnost pasažérů, plavidla nebo předmětů na palubě, 
bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí 
kategorie. 
 

§ 391 
Zrušen. 

 
§ 392 - 393 

Zrušen. 
 

§ 394 - 394bis 
Zrušen. 

 
 

§ 395 
[Insubordinace] 

 
1. Pasažér nizozemského plavidla nebo zámořské rybářské lodi skutkově zhanobí 

velitele lodi, nebo člen posádky, který na palubě nebo ve službě skutkově 
zhanobí svého nadřízeného, násilím nebo pod pohrůžkou násilí mu odporuje 
nebo úmyslně omezuje jeho svobodu jednání, bude obviněn z insubordinace a 
potrestán trestem odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

2. Pachatel bude potrestán: 
1) trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté 

kategorie, jestliže má jeho čin nebo s ním spojené skutečnosti za následek 
újmu na zdraví; 

2) trestem odnětí svobody až na sedm let a šest měsíců nebo peněžním trestem 
páté kategorie, jestliže má jeho čin nebo s ním spojené skutečnosti za 
následek těžkou újmu na zdraví; 

3) trestem odnětí svobody až na dvanáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie, jestliže má čin nebo s ním spojené skutečnosti za následek smrt. 
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§ 396 
[Vzpoura] 

 
1. Insubordinace spáchaná ve spolčení dvou a více osob bude jako vzpoura 

potrestána trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem čtvrté 
kategorie. 

2. Pachatel bude potrestán: 
1) trestem odnětí svobody až na sedm let a šest měsíců nebo peněžním trestem 

páté kategorie, jestliže má čin nebo s ním spojené skutečnosti za následek 
újmu na zdraví; 

2) trestem odnětí svobody až na dvanáct let a šest měsíců nebo peněžním 
trestem páté kategorie, jestliže má čin nebo s ním spojené skutečnosti za 
následek těžkou újmu na zdraví; 

3) trestem odnětí svobody až na patnáct let nebo peněžním trestem páté 
kategorie, jestliže má čin nebo s ním spojené skutečnosti za následek smrt. 

 
§ 397 

[Podněcování ke vzpouře] 
 

Kdo na palubě nizozemské lodi nebo zámořské rybářské lodi podněcuje ke 
vzpouře na tomto plavidle, bude potrestán trestem odnětí svobody až na pět let nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§§ 398 - 399 
Zrušeny. 

 
§ 400 

[Neplnění povinností / rozkazů pasažéry / posádkou] 
 
1. Trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie 

bude potrestán: 
1) pasažér nebo člen posádky nizozemského plavidla, který úmyslně 

neuposlechne rozkazu velitele plavidla vydaného v zájmu bezpečnosti na 
palubě; 

2) pasažér nebo člen posádky nizozemského plavidla, který s vědomím, že je 
omezována svoboda jednání velitele plavidla, mu dle svých schopností 
nepomůže; 

3) pasažér nebo člen posádky, který s vědomím že se připravuje trestný čin 
insubordinace, úmyslně opomine o tom včas zpravit velitele plavidla; 

4) pasažér nizozemského plavidla, který úmyslně neuposlechne rozkazu velitele 
k zachování kázně a pořádku na palubě. 

2. Ustanovení bodu 3 se nevztahuje na případy, kdy k insubordinaci nedojde. 
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§ 401 
[Přitěžující okolnost pro lodní důstojníky] 

 
Tresty odnětí svobody ustanovené §§ 386, 389, 395-397 a 400 mohou být 

zvýšeny o třetinu, jestliže je pachatelem popsaného přečinu lodní důstojník. 
 

§ 402 
[Nezákonné jednání velitele plavidla] 

 
Velitel nizozemského plavidla, který se záměrem přivodit sobě či jinému 

nezákonný prospěch nebo takový prospěch zakrýt, loď prodá, přijme peníze za loď, 
lodní výbavu a výstroj, nebo prodá či zastaví předměty na palubě lodi či lodní 
zásoby, vyúčtuje smyšlené škody nebo výdaje, nezajistí, aby byly na lodi vedeny 
deníky v souladu se zákonnými předpisy, při opuštění lodi nezajistí uchování lodní 
dokumentace, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním 
trestem čtvrté kategorie. 

 
§ 403 

[Změna kurzu se záměrem získání prospěchu] 
 

Velitel nizozemské lodi, který se záměrem přivodit sobě nebo jinému 
nezákonný prospěch nebo takový prospěch zakrýt, změní kurz, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 405 
[Vystavení plavidla zajištění / zadržení ] 

 
1. Velitel Nizozemského plavidla, který mimo stav nouze nebo bez předchozího 

vědomí majitele či rejdaře, koná nebo trpí konání, o němž ví, že jím může 
vystavit plavidlo nebo předměty na jeho palubě zajištění nebo zadržení, bude 
potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí 
kategorie. 

2. Pasažér nebo člen posádky, který mimo stav nouze nebo bez předchozího 
vědomí velitele plavidla, se stejným vědomím takto jedná, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na devět měsíců nebo peněžním trestem třetí 
kategorie. 

 
§ 406 

[Zanedbání pasažéra / posádky] 
 

Velitel nizozemského plavidla, který úmyslně mimo stav nouze pasažérům 
nebo členům posádky neposkytne, co má povinně poskytovat, bude potrestán trestem 
odnětí svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
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§ 407 
[Předměty přes palubu] 

 
Velitel nizozemské lodi, který úmyslně mimo stav nouze nebo v rozporu se 

zákonnými předpisy vyhazuje předměty přes palubu, bude potrestán trestem odnětí 
svobody až na dva roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 408 
[Ničení předmětů na palubě] 

 
Kdo úmyslně a protiprávně ničí, poškozuje nebo znehodnocuje předměty 

na palubě plavidla, bude potrestán trestem odnětí svobody až na dva roky nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

 
§ 409 

[Plavba pod nizozemskou vlajkou] 
 

Velitel lodi, který pluje pod nizozemskou vlajkou s vědomím, že k tomu 
není oprávněn, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 410 
[Předstírání nizozemského válečného plavidla / lodivodského plavidla] 

 
Velitel lodi, který plavbou pod určitým znakem předstírá, že se jedná  

o nizozemské válečné plavidlo nebo lodivodské plavidlo ve službě v nizozemských 
vodách, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžním 
trestem druhé kategorie. 

 
§ 411 

[Neoprávněné vystupování ve funkci velitele / kormidelníka / strojníka] 
 

Kdo mimo stav nouze na nizozemském plavidle vystupuje ve funkci 
velitele, kormidelníka nebo strojníka s vědomím, že k tomu není podle zákonných 
předpisů oprávněn, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 412 
[Odmítnutí vzít na palubu obžalovaného / odsouzeného] 

 
Velitel nizozemské lodi, který bez platného důvodu odmítne splnit 

zákonný příkaz  přijmout na palubu obžalovaného nebo odsouzeného, jakož i k jeho 
kauze náležející věci, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři měsíce nebo 
peněžním trestem druhé kategorie. 
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§ 413 
[Osvobození obžalovaného / odsouzeného] 

 
1. Velitel nizozemské lodi, který nechá úmyslně uniknout nebo osvobodí nebo 

napomáhá osvobození obžalovaného či odsouzeného, kterého na zákonný příkaz 
přijal na palubu, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo 
peněžním trestem čtvrté kategorie. 

2. Jestliže osvobození nebo únik zaviní, bude potrestán vazebním trestem až na dva 
měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

 
 

§ 414 
[Neposkytnutí pomoci] 

 
Velitel lodi, který úmyslně nesplní povinnost poskytnutí pomoci, kterou 

mu ukládá odstavec 1 § 358a nebo § 785 Obchodního zákoníku, bude potrestán 
trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžním trestem čtvrté kategorie. 
 

§ 415 
[Vedlejší trest] 

 
Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v §§ 381-387, 402  

a 403 může být uložen zákaz činnosti podle § 28, odstavce 1, bodu 1, 2 a 4. 
 
 
 
 

HLAVA TŘICÁTÁ 
Nadržování 

 
§ 416 

[Překupnictví] 
 
1. Obviněn z úmyslného překupnictví a potrestán trestem odnětí svobody až na 

čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie bude ten, 
a) kdo získá, disponuje nebo převede majetek, nebo založí či převede osobní 

práva k majetku anebo věcná práva k majetku, ačkoli v době nabývání nebo 
disponování tímto majetkem, anebo v době zakládání práva k němu věděl, že 
se jedná o majetek získaný trestnou činností; 

b) kdo úmyslně ze zištných důvodů disponuje nebo převádí majetek získaný 
trestnou činností, nebo převede osobní či věcná práva k majetku získanému 
trestnou činností. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně získává prospěch z majetku 
získaného trestnou činností. 

 



 177 

§ 417 
[Opakované překupnictví] 

 
Kdo si z úmyslného překupnictví učiní zvyklost, bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 417bis 
[Zavinění překupnictví] 

 
1. Obviněn ze zaviněné překupnictví a potrestán trestem odnětí svobody až na 

jeden rok nebo peněžním trestem páté kategorie bude ten: 
a) kdo získá, disponuje nebo převede majetek, nebo založí či převede osobní či 

věcné právo k majetku, ačkoli v době nabývání nebo disponování tímto 
majetkem, anebo v době zakládání práva k němu měl vědět, že se jedná o 
majetek získaný trestnou činností; 

b) kdo úmyslně ze zištných důvodů disponuje nebo převádí majetek, nebo 
převede osobní či věcná práva k majetku, ačkoli měl vědět, že se jedná o 
majetek získaný trestnou činností. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně získává prospěch z majetku, měl 
vědět, že se jedná o majetek získaný trestnou činností. 

 
§ 417ter 

[Zákaz činnosti / zbavení práv] 
 

Je-li pachatel odsouzen za jeden z přečinů popsaných v §§ 416-417bis, 
může být zbaven práv podle § 28, odstavce 1, bodů 1, 2 a 4 a může mu být uložen 
zákaz výkonu povolání, ve kterém přečin spáchal. 
 

§ 418 
[Vydávání tiskovin trestné povahy] 

 
Kdo vydá text nebo vyobrazení trestné povahy, bude potrestán trestem odnětí 

svobody nebo vazební trestem až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí kategorie, 
jestliže: 
1. pachatel není znám, ani nebyl na první výzvu po zahájení přípravného řízení 

oznámen; 
2. vydavatel věděl nebo měl očekávat, že pachatel nebude v době vydání trestně 

odpovědný nebo bude sídlit mimo území nizozemského státu. 
 

§ 419 
[Tisk tiskovin trestné povahy] 

 
Kdo vytiskne text nebo vyobrazení trestné povahy, bude potrestán trestem 

odnětí svobody nebo vazební trestem až na jeden rok nebo peněžním trestem třetí 
kategorie, jestliže: 



 178 

1. osoba, na jejíž náklady byla tiskovina vytištěna, není známa, ani nebyla na první 
výzvu po zahájení přípravného řízení oznámena; 

2.  tiskař věděl nebo měl očekávat, že osoba, na jejíž náklady byla tiskovina 
vytištěna, nebude v době vydání trestně odpovědný nebo bude sídlit mimo území 
nizozemského státu. 

  
§ 420 

[Stíhání po trestním oznámení] 
 

Jestliže z povahy textu nebo vyobrazení vyplývá přečin stíhatelná pouze na 
základě trestního oznámení, budou vydavatel nebo tiskař v případě obou předchozích 
paragrafů stíháni pouze na základě trestního oznámení poškozeného. 
 
 
 
 

HLAVA TŘICÁTÁ A. 
Legalizace výnosů z nekalé činnosti 

 
§ 420bis 

[Legalizace výnosů z nekalé činnosti] 
 
1. Obviněn z legalizace z výnosů z nekalé činnosti a trestem odnětí svobody až na 

čtyři roky nebo peněžním trestem páté kategorie bude potrestán ten, 
a) kdo zatají nebo zamlží skutečnou povahu, původ, místo nálezu, zcizení nebo 

přemístění předmětu, nebo zatají nebo zamlží, kdo je jeho oprávněným 
majitelem nebo kdo jím může nakládat, ačkoli ví, že předmět pochází – 
přímo či nepřímo – z trestné činnosti; 

b) kdo získá, nakládá, převede, vymění nebo používá předmět, ačkoli ví, že 
tento předmět pochází – přímo či nepřímo – z trestné činnosti. 

2. Předměty se rozumí veškeré věci a veškerá vlastnická práva. 
 

§ 420ter 
[Opakovaná legalizace výnosů z nekalé činnosti] 

 
Kdo si z legalizace výnosů z nekalé činnosti učiní zvyklost, bude potrestán 

trestem odnětí svobody až na šest let nebo peněžním trestem páté kategorie. 
 

§ 420quater 
[Zavinění legalizace výnosů z nekalé činnosti] 

 
1. Obviněn ze zavinění legalizace z výnosů z nekalé činnosti a trestem odnětí 

svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem páté kategorie bude potrestán 
ten, 
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a) kdo zatají nebo zamlží skutečnou povahu, původ, místo nálezu, zcizení nebo 
přemístění předmětu, nebo zatají nebo zamlží, kdo je jeho oprávněným 
majitelem nebo kdo jím může nakládat, ačkoli měl vědět, že předmět pochází 
– přímo či nepřímo – z trestné činnosti; 

b) kdo získá, nakládá, převede, vymění nebo používá předmět, ačkoli měl 
vědět, že tento předmět pochází – přímo či nepřímo – z trestné činnosti. 

2. Předměty se rozumí veškeré věci a veškerá vlastnická práva. 
 

§ 420quinquis 
[Zákaz činnosti / zbavení práv] 

 
Je-li pachatel dosouzen za jeden z přečinů popsaných v §§ 420bis-

420quater, může být zbaven práv podle § 28, odstavce jedna, bodů 1, 2 a 4 a může 
mu být uložen zákaz výkonu povolání, ve kterém přečin spáchal. 
 

 
 
 
 

HLAVA TŘICÁTÁPRVNÍ 
Ustanovení o opakované trestné činnosti 

 společné pro všechny hlavy 
 

§ 421 
[Recidiva u přečinů spáchaných se zištným nebo podvodným záměrem] 

 
Tresty odnětí svobody ustanovené §§ 105, 174, 208-212, 216-222bis, 225-

229, 310-312, 315, 317, 318, 321-323, 326-332, 341, 343, 344, 359, 361, 366, 373 
poslední odstavec, 402, 416, 417, 420bis a 420ter mohou být zvýšeny o třetinu, 
jestliže v době spáchání přečinu ještě neuplynulo pět let od té doby, co pachatel zcela 
nebo částečně vykonal uložený trest odnětí svobody, nebo co mu byl odpuštěn trest 
odnětí svobody za jeden z přečinů popsaný ve výše uvedených paragrafech, nebo za 
krádež, zpronevěru, překupnictví, úmyslný prospěch z výnosů z nelegální činnosti, 
podvod nebo legalizaci výnosů z nekalé činnosti podle vojenských zákonů, nebo 
jestliže v době spáchání přečinu ještě nebylo promlčeno právo na uložení výkonu 
takového trestu. 
 

§ 422 
[Recidiva u násilných trestných činů] 

 
Tresty odnětí svobody ustanovené §§ 108, odstavec 1, 109, 110, 115 

odstavec 1, 116, 141, 181, 182, 287, 290, 291, 293 odstavec 1, 296, 300-303, 381, 
382, 395 a 396, jakož i tresty odnětí svobody uložené ustanovené §§ 92, 108 
odstavec 2, 115 odstavec 2, 288 a 289 mohou být zvýšeny o třetinu, jestliže v době 
spáchání přečinu ještě neuplynulo pět let od té doby, co pachatel zcela nebo částečně 
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vykonal uložený trest odnětí svobody, nebo co mu byl odpuštěn trest odnětí svobody 
za jeden z přečinů popsaný ve výše uvedených paragrafech, nebo za násilný odpor 
nebo napadení nadřízeného nebo hlídky, či násilí na osobách podle vojenských 
zákonů, nebo jestliže v době spáchání přečinu ještě nebylo promlčeno právo na 
uložení výkonu takového trestu. 
 

§ 423 
[Recidiva urážení apod.] 

 
Tresty odnětí svobody nebo vazební tresty ustanovené §§ 111-113, 117-

119, 261-271, 418 a 419 mohou být zvýšeny o třetinu, jestliže v době spáchání 
přečinu ještě neuplynulo pět let od té doby, co pachatel zcela nebo částečně vykonal 
uložený trest odnětí svobody, nebo co mu byl odpuštěn trest odnětí svobody za jeden 
z přečinů popsaný ve výše uvedených paragrafech; nebo jestliže v době spáchání 
přečinu ještě nebylo promlčeno právo na uložení výkonu takového trestu. 
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Kniha třetí 
Přestupky 

 
 

HLAVA PRVNÍ 
Přestupky proti obecné bezpečnosti osob a majetku 

 
 
 
 
 

§ 424 
[Pouliční výtržnost] 

 
1.  Ten, kdo se na veřejné komunikaci či jiném veřejně přístupném místě dopustí 

proti osobám či majetku jakékoli svévolnosti, jíž může způsobit ohrožení nebo 
újmu, bude obviněn z pouliční výtržnosti a potrestán peněžním trestem první 
kategorie. 

2. Jestliže v době spáchání přestupku neuplynul rok od té doby, co předešlé 
odsouzení pachatele za stejný přestupek nabylo právní moci, může mu být 
uložen vazební trest až na tři dny nebo peněžní trest první kategorie. 

 
§ 425 

[Dráždění zvířete] 
 

Vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie 
bude potrestán: 
1.  ten, kdo popouzí zvíře proti člověku nebo nezabrání zvířeti, které chová, v útoku 

na člověka; 
2.  ten, kdo nedbá dostatečně na bezpečný chov nebezpečného zvířete, které chová. 
 

§ 426 
[Bránění provozu ve stavu podnapilosti] 

 
1. Kdo ve stavu podnapilosti brání veřejnému provozu, ruší veřejný pořádek nebo 

jinak ohrožuje bezpečnost, či v tomto stavu vykonává činnost, která pro 
zamezení ohrožení života a zdraví třetích osob vyžaduje opatrnost či prozíravost, 
bude potrestán vazebním trestem až na šest dní nebo peněžním trestem první 
kategorie. 

2. Jestliže v době spáchání přestupku neuplynul rok od té doby, co předešlé 
odsouzení pachatele za stejný přestupek nebo za přestupek podle § 453 nabylo 
právní moci, může mu být uložen vazební trest až na dva týdny nebo peněžní 
trest druhé kategorie. 
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§ 426bis 
[Obtěžování] 

 
Kdo neoprávněně na veřejné komunikaci jinému brání v pohybu, sám nebo 

s dalšími se druhému proti jeho výslovné vůli vnucuje nebo ho obtížným způsobem 
pronásleduje, bude potrestán vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním 
trestem druhé kategorie. 
 

§ 427 
[Bezpečnost provozu] 

 
Peněžním trestem první kategorie bude potrestán: 

1. majitel či uživatel, který u přístupů či otvorů k trezorům, sklepům, podzemním 
prostorám a místnostem tam, kde ústí na veřejnou komunikaci, nepřijme 
potřebná preventivní opatření k zajištění bezpečnosti kolemjdoucích; 

2. ten, kdo nezajistí, aby jím nebo na jeho pokyn prováděný výkop na veřejné 
komunikaci, či jím nebo na jeho pokyn umístěný předmět na veřejné komunikaci 
byl řádně osvětlen a opatřen obvyklým značením; 

3.  kdo při provádění prací na veřejné komunikaci nepřijme potřebná opatření, aby 
kolemjdoucí upozornil na možné nebezpečí; 

4. ten, kdo na budovu umístí, z budovy vyhodí či vylije cokoli tak, že by uživatel 
veřejné komunikace mohl dojít újmy; 

5.  ten, kdo nechá na veřejné komunikaci stát jízdní či tažné zvíře a nepřijme 
potřebná preventivní opatření proti způsobení škody; 

6. ten, kdo bez povolení příslušného orgánu zatarasí pozemní či vodní komunikaci 
nebo omezuje provoz na ní. 

 
§ 428 

[Založení požáru bez povolení] 
 

Kdo bez povolení starosty nebo jím pověřeného úředníka podpálí vlastní 
nemovitost, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 429 
[Různé delikty vystavení nebezpečí] 

 
Vazebním trestem až na čtrnáct dní nebo peněžním trestem druhé kategorie 

bude potrestán: 
1. ten, kdo vystřelí ze střelné zbraně, zapálí ohňostroj nebo založí, živí a udržuje 

oheň v tak malé vzdálenosti od budov či majetku, že tím vzniká nebezpečí 
požáru; 

2. ten, kdo jinak než v povolených případech podle zákona o letectví vypustí balón 
s s obsahem hořlavin; 

3. ten, kdo z nedostatku opatrnosti či prozíravosti způsobí nebezpečí požáru lesa, 
pastvin, travnatých ploch, porostu dun nebo slatin; 
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4. ten, kdo neoprávněně vypustí do povrchových vod jakékoli látky, které by mohly 
způsobit újmu v souvislosti s jejich obvyklým užíváním; 

5. ten, kdo vypustí nebo pouští draka na šňůře, která se zčásti nebo zcela nachází ve 
vzdálenosti pěti set metrů od nadzemního vedení vysokého napětí. 

 
 
 

 

HLAVA DRUHÁ 
Přestupky proti veřejnému pořádku 

 
§ 429 bis 

[Výsměšné rouhání] 
 

Kdo na místě viditelném z veřejné komunikace vystaví slova či 
vyobrazení, která jsou jako výsměšné rouhání urážlivá pro náboženské cítění, bude 
potrestán vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 

 
§ 429ter 
Zrušen. 

 
 

§ 429quater 
[Profesní diskriminace] 

 
Kdo ve výkonu úřadu, povolání či podnikatelské činnosti diskriminuje 

osoby pro jejich rasu, vyznání, přesvědčení, pohlaví nebo heterosexuální či 
homosexuální orientaci, bude potrestán vazebním trestem až na dva měsíce nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 429quinquies 
[Zakázané místo]23 

 
Kdo se neoprávněně nachází na zakázaném místě, bude potrestán 

vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie. 
 

§ 429sexies 
[Neoprávněné užívání bytu / budovy, nevyklizení bytu / budovy] 

 
1. Ten, kdo neoprávněně užívá byt nebo budovu, jejíž užívání bylo oprávněnou 

osobou ukončeno před méně než dvanácti měsíci před tímto neoprávněným 
užíváním, a na výzvu oprávněné osoby byt nebo budovu neprodleně nevyklidí, 

                                                 
23 zakázané místo viz § 80ter. 
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bude potrestán vazebním trestem až na čtyři měsíce nebo peněžním trestem třetí 
kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo pobývá v neoprávněně užívaném bytě nebo 
budově, jejíž užívání bylo oprávněnou osobou ukončeno před méně než dvanácti 
měsíci před tímto neoprávněným užíváním, a na výzvu oprávněné osoby byt 
nebo budovu neprodleně neopustí. 

 
§ 430 

[Snímky vojenských objektů] 
 

Kdo bez povolení příslušného orgánu pořizuje snímek, kresbu nebo popis 
jakéhokoli vojenského objektu, nebo ten, kdo jej zveřejní, bude potrestán vazebním 
trestem až na dva měsíce nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

 
§ 430a 

[Nudismus mimo vyhrazená místa] 
 
Kdo se mimo místa označená obecním úřadem jako vhodná pro veřejnou 

rekreaci bez oděvu zdržuje neoblečený na veřejně přístupném místě, které není 
vhodné pro rekreaci bez oděvu, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 431 
[Rušení nočního klidu] 

 
Peněžním trestem první kategorie bude potrestán ten, kdo svévolně působí 

venku či v budově hluk, jímž může rušit noční klid okolí.  
 

§ 432-434 
Zrušen. 

 
§ 435 

[Šlechtický titul. Řád. Akademický titul.  
Titul bakaláře a titul inženýra24. Falešné jméno] 

 
Peněžním trestem druhé kategorie bude potrestán ten: 

1. kdo neoprávněně užívá nizozemský šlechtický titul nebo nosí nizozemský řád; 
2. kdo bez královského svolení tam, kde je požadováno, přijme cizí řád, titul, 

hodnost nebo úřad; 
3. kdo neoprávněně užívá titul advokáta, obhájce, soudního obesílatele, či titul 

uvedený v §§ 7.20 a 7.22 Zákona o vysokých školách a vědeckém výzkumu; 
4. kdo na dotaz po totožnosti příslušným orgánem uvede falešné příjmení, jméno, 

datum narození, místo narození, adresu, na níž je v základní evidenci osobních 
údajů registrován k trvalému bydlišti nebo trvalému pobytu. 

                                                 
24 titul inženýra se v Nizozemí získává po ukončení střední odborné školy technického 

zaměření (pozn. překl.) 
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§ 435a 
[Způsob vyjádření politické snahy]25 

 
Kdo na veřejnosti nosí oděv nebo užívá nápadné rozlišovací znaky, které 

vyjadřují určité politické snahy, bude potrestán vazebním trestem až na dvanáct dní 
nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

 
§ 435b 

[Zneužití oficiálně podporovaného nebo uznávaného vystupování] 
 
1. Kdo neoprávněně užívá slov, výrazů nebo signálů, které naznačují nebo které 

mohou budit dojem, že se jeho vystupování opírá nebo že je podporováno a 
uznáváno státem, Nizozemskými Antilami, Arubou nebo zahraniční mocností, či 
mezinárodněprávní organizací, bude potrestán vazebním trestem až na jeden 
měsíc nebo peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Zrušen. 
3. Při odsouzení za přestupek podle prvního odstavce může být uloženo zveřejnění 

rozsudku. 
 

§ 435c 
[Zneužití Červeného kříže] 

 
Kdo neoprávněně užívá znaku červeného kříže nebo slov „Červený kříž“ 

nebo „Ženevský kříž“, či znaky nebo slova postavená jim na roveň válečnými 
zákony a zvyklostmi, jakož i znaky či slova, která jsou jejich napodobením, bude 
potrestán vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 
 

§ 435d 
[Znak Švýcarska] 

 
Vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé 

kategorie bude potrestán ten, kdo užívá znaku Švýcarského spříseženství nebo 
znaku, který jej napodobuje, 
1. jako výrobní či obchodní značky či její součásti; 
2. nebo za účelem v rozporu s poctivým obchodem; 
3. nebo za okolností, které by mohly urážet švýcarské národní cítění. 
 

§ 435e 
[Telefonická kolportáž] 

 
Kdo jinak než v uzavřeném okruhu prostřednictvím veřejné telefonické 

sítě nabízí zboží nebo služby za úplatu, přičemž oznamuje nebo vyvolává dojem, že 

                                                 
25 tomuto paragrafu se obecně říká „zákaz uniforem“ (viz komentář str. 1291) 
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výtěžek je zcela nebo zčásti určen na charitativní či altruistické účely, bude potrestán 
peněžním trestem třetí kategorie.  
 

 
§ 435f 

[Povinnost prokázání totožnosti na fotbalových utkáních] 
 

Kdo u příležitosti konání fotbalového utkání, jehož se účastní komerční 
fotbalový klub nebo fotbalová reprezentace, neprodleně nesplní výzvu k předložení 
dokladu podle § 1 Zákona o prokázání totožnosti (Sb. 1993, 660) nebo platného 
řidičského průkazu vydaného na základě Zákona o silničním provozu, či platného 
řidičského průkazu podle § 107 Zákona o silničním provozu z roku 1994, kterážto 
výzva je učiněna úředníky určenými na základě § 141 Trestního řádu nebo 
kategoriemi osob stanovenými Ministerstvem spravedlnosti a pověřenými 
vyšetřováním trestných činů, pokud je to potřebné pro plnění jejich úkolu udržování 
veřejného pořádku a vyšetřování trestných činů, bude potrestán vazebním trestem až 
na dva měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 436 
[Neoprávněný výkon povolání] 

 
1. Kdo není oprávněn k výkonu povolání, k jehož výkonu zákon oprávnění vyžaduje, 

a takové povolání mimo případy nutnosti vykonává, bude potrestán peněžním 
trestem druhé kategorie. 

2. Kdo není oprávněn k výkonu povolání, k jehož výkonu zákon oprávnění vyžaduje, 
a mimo případy nutnosti ve výkonu takového povolání překročí své pravomoci, 
bude potrestán peněžním trestem druhé kategorie. 

3. Jestliže v době spáchání přestupku neuplynuly dva roky od té doby, co předešlé 
odsouzení pachatele za stejný přestupek nabylo právní moci, může být v případě 
podle prvního odstavce potrestán vazebním trestem až na dva měsíce nebo 
peněžním trestem třetí kategorie a v případě podle odstavce 2 vazebním trestem 
až na jeden měsíc nebo peněžním trestem třetí kategorie. 

 
§ 436a 
Zrušen. 

 
§ 437 

[Obchodníci s použitým, neregulovaným zbožím. Vedení evidence] 
 
1. Vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie bude 

potrestán obchodník označený všeobecným správním nařízením, který při 
výkonu svého povolání nebo živnosti:  
a) si nevede záznamy podle pravidel stanovených tímto nařízením o veškerém 

použitém nebo neregulovaném zboží, které nabyl nebo jímž disponuje;  
b) získá použité nebo neregulované zboží od někoho, kdo mu nepředložil průkaz 

totožnosti nebo jehož údaje si nezaznamenal do své administrativy; 
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c) nepředloží na první výzvu svou administrativu úředníkovi k tomu starostou 
pověřenému; 

d) nepředloží nabyté použité nebo neregulované zboží předložit na výzvu 
úředníkovi podle písmene c) k inspekci a neukáže mu, kde je toto 
zaznamenáno v jeho administrativě; 

e) získá nebo disponuje zbožím, které je policií s jasným písemným popisem 
označeno jako zboží, které bylo oprávněné osobě odejmuto trestnou činností, 
nebo jako zboží ztracené; 

f) neuposlechne písemného pokynu úředníka podle písmene c), aby vydal na 
dobu uvedenou v pokynu, která nesmí překročit čtrnáct dní, do úschovy 
zboží, jímž disponuje, nebo neuposlechne jiného pokynu tohoto úředníka; 

g) na písemnou výzvu úředníka podle písmene c) ve lhůtě výzvou stanovené 
nepředloží pravdivé sdělení o zboží, které nabyl nebo jímž disponuje. 

2. Týmž trestem bude potrestána osoba, která za obchodníka podle odstavce 1 
vystupuje, dopustí se činu uvedeného v písmeni a) až g).  

3. Pachateli může být uložen zákaz výkonu povolání, v němž se přestupku dopustil. 
4. Neregulovaným zbožím se rozumí takové zboží, které není pro svou povahu nebo 

provedení, pro svůj původ nebo stav počítáno mezi běžné zboží. 
 

§ 437bis 
[Zakázaný obchod] 

 
1. Vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním trestem třetí kategorie 

obchodník označený na základě § 437 všeobecným správním nařízením, který 
při výkonu svého povolání nebo živnosti: 
a) získá zboží od nezletilého, nebo 
b) získá zboží od někoho, o kom ví nebo má vážné důvody se domnívat, že je 

umístěn ve vězeňském zařízení, státním zařízení na ochranu nezletilých nebo 
v ústavu pro choromyslné. 

2. Týmž bude potrestána osoba, která za obchodníka podle odstavce 1 vystupuje, 
dopustí se činu uvedeného v písmeni a) a b). 

3. Pachateli může být uložen zákaz výkonu povolání, v němž se přestupku dopustil. 
 

§ 437ter 
[Porušení obecní vyhlášky / spolupachatelství] 

 
1. Obchodník označený na základě § 437 všeobecným správním nařízením, který 

poruší vyhlášku vydanou a oznámenou obecním zastupitelstvem na potírání 
překupnictví, bude potrestán vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním 
trestem třetí kategorie. 

2. Týmž trestem bude potrestán ten, kdo si ze skupování učiní povolní nebo 
zvyklost, ačkoli o tom předem písemně nespravil starostu obec nebo pověřeného 
úředníka. 
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§ 437quater 
[Porušování všeobecného správního nařízení proti ochraně před nadržováním 

v souvislosti s dopravou na vodě] 
 

Kdo poruší předpis na ochranu před nadržováním trestné činnosti 
v souvislosti s dopravou na vodních tocích a plochách určených všeobecným 
správním nařízením, bude potrestán vazebním trestem až na tři měsíce nebo 
peněžním trestem třetí kategorie.26    
 

§ 438 
[Ubytovací kapacity / povinnosti ohledně evidence] 

 
1. Ten, kdo si učiní povolání z poskytování noclehu osobám, bude potrestán 

vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé kategorie, 
jestliže: 
1)  si ihned po příjezdu osoby, která bude v jeho zařízení trávit noc, nenechá 

předložit platný cestovní pas nebo průkaz totožnosti; 
2) nevede průběžnou evidenci nebo do ní neprodleně pro příjezdu takové osoby 

nezaznamená jméno, povolání nebo zaměstnání, bydliště a datum příjezdu 
této osoby, jakož i charakter předloženého dokladu, a při odjezdu den 
odjezdu této osoby; 

3)  nepředloží tuto evidenci na vyžádání starostovi nebo pověřenému 
úředníkovi. 

2. Týmž trestem bude potrestána stejná nedbalost osob, které si učinily povolání či 
zvyklost z poskytování pozemků, včetně říčních přístavišť a jakékoli 
sladkovodní plochy určené ke kotvení rekreačních plavidel, včetně příslušenství 
nebo bez něj, zletilým osobám nocování nebo k umístění prostředků k táboření 
nebo poskytne za stejným účelem jakékoli stavby, které nejsou ubytovacím 
zařízením podle prvního odstavce. 

3. Na nocleh poskytnutý spolucestujícím manželům, nezletilým dětem nebo 
společníkům na cestě se výše uvedené ustanovení nevztahuje. 

 
§ 439 

[Nákup uniforem, výstroje nebo výzbroje] 
 
1. Vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé kategorie bude 

potrestán: 
1) ten, kdo od vojáka s nižší hodností než důstojník koupí, výměnou získá, 

obdrží darem, do zástavy, do užívání nebo do úschovy předměty náležející 
k oděvu, výstroji nebo výzbroji, nebo takové předměty za vojáka nižší 
hodnosti než důstojník prodá, vymění, daruje, zastaví, dá do užívání nebo 
úschovy, obojí bez písemného povolení vydaného velícím důstojníkem; 

                                                 
26 Tento paragraf je určen zamezení činnosti osob, které se plaví po velkých přístavech a 

skupují zboží od posádky, čímž nadržují krádežím na palubě (viz komentář str. 1307) 
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2) ten, kdo obvykle nakupuje takovéto předměty, a nedodrží přitom předpisy 
dané všeobecným vnitřním nařízením o vedení evidence. 

2. Jestliže v době spáchání přestupku neuplynuly dva roky od té doby, co předešlé 
odsouzení pachatele za takové přestupky nabylo právní moci, může být délka 
vazebního trestu zdvojnásobena. 

 
§ 440 

[Napodobování bankovek, mincí, poštovních známek, cestovních dokladů] 
 

Kdo vyrobí, přijme, opatří si, přechovává, převáží, dováží, prováží nebo 
vyváží tištěné nebo jiné předměty, které se svou formou podobají mincím nebo 
bankovkám, dílům z platiny, zlata či stříbra opatřeným státním puncem, poštovním 
známkám nebo cestovním dokladům, bude potrestán peněžním trestem druhé 
kategorie. 
 

§ 441 
[Sdělení či oznámení důvěrné radiové zprávy] 

 
Vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním trestem třetí kategorie 

bude potrestán ten, kdo jinému sdělí obsah nebo význam zprávy, kterou přijal 
prostřednictvím jím spravovaného nebo používaného radiopřijímače a o níž má 
vědět, že není určená jemu, nebo kdo takovou zprávu jinému sdělí, když má vědět, 
že bude následovat zveřejnění jejího obsahu či významu, nebo ten, kdo takovou 
zprávu zveřejní. 

 
§ 441a 

[Propagace odposlouchávacích a snímacích přístrojů] 
 

Kdo veřejně nebo nevyžádaným šířením tiskového materiálu označí 
předmět za dostupný nebo disponibilní, přičemž zdůrazní jeho vhodnost jako 
technické pomůcky nebo jako součásti technické pomůcky k tajnému odposlechu, 
snímání a nahrávání rozhovorů, telekomunikace nebo jiného přenosu dat 
automatizovaným systémem, bude potrestán vazebním trestem až na dva měsíce 
nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 441b 
[Použití skryté kamery v uzavřeném prostoru] 

  
Vazebním trestem až na dva měsíce nebo peněžním trestem třetí kategorie 

bude potrestán ten, kdo za použití za tím účelem instalované technické pomůcky, 
jejíž přítomnost není jasně vyznačena, ve veřejně přístupném uzavřeném prostoru, 
kde se jednotlivcům podávají pokrmy, nápoje nebo jiné zboží, pořídí záznam 
přítomných.  
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§ 442 
[Svévolné vystupování při pozastavení splatnosti dluhu] 

 
Vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním trestem třetí kategorie 

bude potrestán: 
1. ten, komu byla pozastavena splatnost dluhu a provádí svévolně úkony, k nimž 

zákon vyžaduje spolupráci správců konkurzní podstaty; 
2. jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady, představitel vedení právnické 

osoby v pozastavení splatnosti dluhu, který provádí svévolně úkony, k nimž 
zákon vyžaduje spolupráci správců konkurzní podstaty. 

 
§ 442a 

[Přijetí schovance bez povolení] 
 

Kdo bez předchozího písemného povolení rady na ochranu dětí přijme dítě 
mladší šesti měsíců, které není v opatrovnictví právnické osoby, do pěstounské péče, 
bude potrestán vazebním trestem až na tři týdny nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 
 

 
 
 
 
 

HLAVA TŘETÍ 
Přestupky proti veřejné moci 

 
§ 443 

[Porušení nouzového nařízení] 
 

Kdo poruší všeobecný správní předpis vydaný nebo vyhlášený na základě 
zákona o obcích za mimořádných okolností starostou nebo komisařem královny27, 
bude potrestán vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním tretem druhé 
kategorie. 
 

§ 444 
[Nedostavení se svědka, znalce nebo tlumočníka] 

 
Zákonně předvolaný svědek, znalec nebo tlumočník, který se protiprávně 

nedostaví, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 
 
 

                                                 
27 = nejvyšší krajský představitel (odpovídá našemu hejtmanovi, je jmenován královnou) 
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§ 445 
[Nedostavení se příbuzných atd. k soudnímu výslechu] 

 
Kdo se ve věcech nezletilých nebo nesvéprávných osob, či osob 

hospitalizovaných v psychiatrické léčebně, jako pokrevní příbuzný, v rodinném 
poměru, manžel, opatrovník, kurátor, předvolaný soudem k výslechu, nedostaví ani 
osobně, ani v zastoupení zplnomocněné osoby, kde to zákon dovoluje, bez platné 
omluvy, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 446 
[Odmítnutí požadované pomoci] 

 
Kdo v případě ohrožení obecné bezpečnosti osob a majetku nebo při 

přistižení pachatele trestného činu při činu odmítne poskytnout pomoc, kterou po 
něm veřejná moc žádá a jíž je schopen, aniž se vystavuje skutečnému nebezpečí, 
bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 

 
§ 446a 

[Zanedbání plnění úkolu mimo soudní okres] 
 

Vazebním trestem až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie 
bude potrestán ten, kdo: 
1. poté co vykonal pravomoc podle § 539b, odstavce 1 Trestního řádu, nebo 
2. poté, co mu byl mimo soudní okres soudu předán zadržený podezřelý nebo 

zabavený předmět, nebo 
3. poté, co mimo soudní okres soudu na pokyn státního zastupitelství zadržel osobu, 

neprodleně a co nejrychleji příslušnému státnímu zastupitelství neoznámí údaje 
podle § 539b, odstavce 2 a 3 Trestního řádu, nebo se nesnaží co nejrychleji 
získat pokyny státního zástupce podle odstavce 3 uvedeného paragrafu. 

 
§ 447 

[Stržení apod. veřejného oznámení] 
 

Kdo protiprávně strhne, učiní nežitelným nebo poškodí veřejné oznámení 
příslušného orgánu, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 447a 
[Vedení evidence lodí a letadel] 

 
Peněžním trestem druhé kategorie bude potrestán ten: 

1. kdo neplní, či neplní řádně povinnost uloženou § 195, osmé knihy Občanského 
zákoníku v souvislosti s §§ 192 a 178 odstavcem 3 osmé knihy Občanského 
zákoníku, nebo uloženou §§ 785 a 786 osmé knihy občanského zákoníku 
v souvislosti s §§ 782 a 178 odstavcem 3, vedle § 771 osmé knihy Občanského 
zákoníku nebo všeobecným správním nařízením podle §§ 231 a 841 osmé knihy 
Občanského zákoníku; 
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2. kdo jinak, než je všeobecným správním nařízením dovoleno, odstraní, změní nebo 
učiní neviditelnou či nejasnou značku, jméno nebo poznávací značku 
zaevidované lodi, předepsanou všeobecným správním nařízením uvedeným 
v bodě 1),; 

3. kdo neplní, či neplní řádně povinnost uloženou § 1304, odstavcem 2 osmé knihy 
Občanského zákoníku, nebo povinnost uloženou všeobecným správním 
nařízením vydaným na základě § 1321 osmé knihy Občanského zákoníku. 

 
§ 447b 

[Odevzdání cestovního dokladu] 
 

Kdo u sebe má cestovní dokument, jehož není držitelem nebo který má být 
na základě zákonného ustanovení odevzdán, a ihned poté, co je k tomu příslušným 
úředníkem ústně vyzván, nebo do čtrnácti dnů poté, co je mu to sděleno 
doporučeným dopisem do vlastních rukou, jej neodevzdá, bude potrestán peněžním 
trestem druhé kategorie. 
 

 
§ 447c 

[Aktivní podvod] 
 

Kdo jinak než zfalšováním dokumentů jinému, jehož prostřednictvím je 
poskytována nějaká výhoda, poskytne údaje, o nichž ví nebo má vědět, že 
neodpovídají pravdě, a tyto údaje mají význam pro stanovení jeho práva nebo práva 
jiné osoby na poskytnutí takových výhod nebo pro stanovení výše a délky doby 
těchto výhod, bude potrestán vazebním trestem až na šest měsíců nebo peněžním 
trestem třetí kategorie. 
 

§ 447d 
[Pasivní podvod] 

  
Kdo v rozporu s povinností uloženou mu zákonnými předpisy opomene 

včas poskytnout potřebné údaje, které mají význam pro stanovení jeho práva nebo 
práva jiné osoby na poskytnutí takových výhod nebo pro stanovení výše a délky 
doby těchto výhod, bude potrestán vazebním trestem až na šest měsíců nebo 
peněžním trestem třetí kategorie. 
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HLAVA ČTVRTÁ 
Přestupky, které se týkají stavu 

 
§ 448 

[Neplnění zákonné povinnosti ohlášení narození či úmrtí] 
 

Kdo nesplní zákonnou ohlašovací povinnost do evidence narození a úmrtí 
před úředníkem matričního úřadu, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 449 
[Jako duchovní vykonat svatební obřad dříve, než strany prokáží, že uzavřely 

manželství za přítomnosti úředníka matričního úřadu] 
 
1. Duchovní, který provede náboženský obřad k posvěcení sňatku dříve, než strany 

prokáží, že uzavřely sňatek před úředníkem matričního úřadu, bude potrestán 
peněžním trestem druhé kategorie. 

2. Jestliže v době spáchání přestupku neuplynuly ještě dva roky od té doby, co 
předešlé odsouzení pachatele za stejný přestupek nabylo právní moci, může mu 
být uložen vazební trest až na dva měsíce nebo peněžní trest druhé kategorie. 

 
 
 
 

HLAVA PÁTÁ 
Přestupky, které se týkají neposkytnutí pomoci 

 
§ 450 

[Neposkytnutí pomoci] 
 

Kdo je svědkem momentálního ohrožení života, v němž se nachází jiná 
osoba, a neposkytne nebo nezajistí mu pomoc, kterou mu poskytnout nebo zajistit 
může, aniž se musí obávat ohrožení svého nebo jiných osob, bude potrestán 
v případě, že následuje smrt ohrožené osoby, vazebním trestem až na tři měsíce nebo 
peněžním trestem druhé kategorie. 
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HLAVA ŠESTÁ 
Mravnostní přestupky 

 
§ 451-452 

Zrušen. 
 

§ 453 
[Veřejné opilství] 

 
Kdo se nachází ve zjevném stavu opilosti na veřejné komunikaci, bude 

potrestán vazebním trestem až na 12 dní nebo peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 454 
Zrušen. 

 
§ 455 

Zrušen. 
 

§ 456-457 
Zrušen. 

 
 
 
 
 

HLAVA SEDMÁ 
Přestupky, které se týkají četnictva 

 
§ 458 

[Neoprávněné pobíhání drůbeže na cizím pozemku] 
 

Kdo nechá neoprávněně pobíhat nelétavou drůbež v zahradách či jakékoli 
oseté či osázené půdě, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 459 
[Neoprávněné pobíhání dobytka na cizím pozemku] 

 
Kdo nechá neoprávněně pobíhat dobytek v zahradách, podrostu, vrboví, 

loukách či pastvinách či jakékoli oseté nebo osázené půdě, nebo na půdě připravené 
k setbě či výsadbě, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
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§ 460 
[Neoprávněný vstup na osázenou půdu] 

 
Kdo se neoprávněně nachází na oseté či osázené půdě, nebo na půdě 

připravené k setbě či výsadbě, nebo se v měsících květen až říjen nachází na loukách 
či pastvinách, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 461 
[Zakázaný vstup] 

 
Kdo se neoprávněně nachází na cizím pozemku, kam je oprávněnou 

osobou způsobem pro něho zřejmým vstup zakázán, nebo na něm nechává pobíhat 
dobytek, bude potrestán peněžním trestem první kategorie.  
 
 
 

HLAVA OSMÁ 
Úřední přestupky 

 
§ 462 

[Opis rozsudku před podpisem] 
 

Úředník oprávněný k vydávání opisů rozsudků nebo výpisů z rozsudků, 
který takový opis nebo výpis vydá dříve, než byl rozsudek řádně podepsán, bude 
potrestán peněžním trestem první kategorie. 

 
§463 

[Zveřejnění tajných vládních dokumentů] 
 

Úředník, který bez povolení příslušného orgánu pořídí opis nebo výpis 
z tajných vládních dokumentů nebo tyto zveřejní, bude potrestán vazebním trestem 
až na dva měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 464 
[Nedbalost při hospitalizaci v ústavu] 

 
Ředitel ústavu určeného k hospitalizaci odsouzených či předběžně 

zadržených, nebo ředitel státního zařízení na ochranu dětí nebo ředitel psychiatrické 
léčebny, který přijme do ústavu nebo léčebny osobu, nebo ji v ústavu či léčebně drží, 
aniž si vyžádal předložení příkazu příslušného orgánu nebo soudního usnesení, nebo 
který opomene provést povinnou registraci této hospitalizace a příkazu či usnesení, 
bude potrestán vazebním trestem až na jeden měsíc nebo peněžním trestem druhé 
kategorie. 
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§ 465 
[Opomenutí dokladů při uzavření sňatku] 

 
Úředník matričního úřadu, který opomene před uzavřením sňatku vyžádat 

si předložení dokladů a prohlášení, která má podle zákonných předpisů vyžadovat, 
bude potrestán peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 466 
[Porušení předpisů o rejstřících a matričních listinách] 

 
Úředník matričního úřadu, který jedná v rozporu se zákonnými předpisy o 

rejstřících a matričních listinách, o formalitách před uzavřením sňatku, nebo o 
uzavření sňatku, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 
 

§ 467 
[Opomenutí zápisu] 

 
Úředník matričního úřadu, který opomene provést evidenci listiny, bude 

potrestán peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 468 
[Opomenutí sdělení] 

 
Peněžním trestem první kategorie bude potrestán: 

1. úředník matričního úřadu, který opomene podat příslušnému orgánu sdělení, které 
mu ukládá zákonný předpis; 

2. úředník, který opomene podat úředníkovi matričního úřadu sdělení, které mu 
ukládá zákonný předpis. 

 
§ 468a 

[Pojem „úředník matričního úřadu“] 
 

Úředníkem matričního úřadu se v §§ 466-468 rozumí každá osoba, 
pověřená zákonným předpisem k uchováním matričních evidencí.  
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HLAVA DEVÁTÁ 
Plavební přestupky 

 
§ 469 

[Nesestavení a nepodepsání seznamu členů posádky] 
 

Kapitán nizozemského plavidla, který vypluje na moře dříve, než sestaví 
nebo upraví, podepíše a veliteli plavební inspekce odešle seznam členů posádky, 
bude potrestán peněžním trestem druhé kategorie. 

§ 470 
[Nemít zákonem požadované doklady na palubě] 

 
Kapitán, který nemá na palubě všechny zákonem požadované doklady  

o lodi, knihy, dokumenty nebo jiné nosiče informací, bude potrestán peněžním 
trestem první kategorie. 
 

§ 470a 
[Plavba podniknutá bez platného osvědčení k pobytu] 

 
Kapitán nizozemského plavidla, který tímto podnikne plavbu bez platného 

osvědčení k pobytu posádky, vyžadovaného v souladu s § 407 Obchodního 
zákoníku, bude potrestán vazebním trestem až na jedem měsíc nebo peněžním 
trestem druhé kategorie. 
 

§ 471 
[Nevedení deníku / nepředložení trestního rejstříku] 

 
1. Peněžním trestem druhé kategorie bude potrestán: 

1)  kapitán nizozemského plavidla, který nezajistí, aby se na palubě jeho plavidla 
vedly zákonem požadované deníky v souladu se zákonnými předpisy, nebo 
takové deníky na zákonnou výzvu nepředloží; 

2) kapitán nizozemského plavidla, který nevede rejstřík trestných činů podle  
§ 539 Trestního řádu, nebo jej na zákonnou výzvu nepředloží; 

3)   Zrušen. 
4) majitel, nájemce lodi, účetní nebo kapitán nizozemského plavidla, který 

odmítne na žádost oprávněných osob nahlédnutí do deníků vedených na 
palubě plavidla, nebo odmítne proti uhrazení nákladů poskytnout z nich opis. 

2. Jestliže v době spáchání přestupku neuplynuly ještě dva roky od té doby, co 
předešlé odsouzení pachatele za stejný přestupek nabylo právní moci, může mu 
být uložen vazební trest až na dva měsíce nebo peněžní trest druhé kategorie. 
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§ 471a 
[Opomenutí oznámení trestných činů] 

 
Kdo poruší ustanovení § 539u Trestního řádu, bude potrestán vazebním 

trestem až na tři měsíce nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

§ 472 
[Opomenutí registrace narození / úmrtí] 

 
Kapitán nizozemského plavidla, který nesplní svou zákonnou povinnost 

ohledně registrace a oznámení narození a úmrtí, k nimž během zámořské plavby 
došlo, bude potrestán peněžním trestem první kategorie. 

§ 473 
[Nedodržení předpisů o předcházení ztroskotání] 

Zrušen. 
 

§ 473a 
[Neoprávněné užívání rozlišovacích znaků na lazaretních lodích] 

Zrušen. 
 

§ 474 
[Neposkytnutí informací po srážce lodí] 

 
Kapitán, který nesplní povinností podle druhého odstavce § 358a nebo 

podle § 785 Obchodního zákoníku, bude potrestán vazebním trestem až na tři měsíce 
nebo peněžním trestem druhé kategorie. 
 

 
§ 475 

[Nevrácení plavební knížky] 
 

Majitel stejně jako nájemce lodi, který nesplní povinnost, kterou mu 
ukládá odstavec 3 § 451e Obchodního zákoníku, a kapitán, který neplní povinnosti 
ukládané mu odstavcem1 a 2 téhož paragrafu, bude potrestán peněžním trestem 
druhé kategorie. 
 

§ 476 
[Nelegální služba na lodi] 

 
Majitel, nájemce lodi nebo kapitán nizozemského plavidla, na jehož palubě 

jsou činné osoby jako posádka v rozporu se zákazem podle paragrafu 406 a 452s 
Obchodního zákoníku, bude potrestán peněžním trestem první kategorie za každou 
takto činnou osobu. 
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§ 477 
[Podepsání námořního nákladního listu] 

Zrušen. 
 

§ 478 
[Podepsání / vydání lodního lístku] 

Zrušen. 
 

§ 479 
[Vstup zákoníku v platnost] 

 
Vstoupení tohoto zákoníku v platnost bude blíže určen zákonem. 
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