
5. § 26 odst. 1 znõÂ:

¹(1) PovolenõÂ k provozovaÂnõÂ silnicÏnõÂ dopravy pro cizõÂ po-
trÏeby podle § 25 se nevyzÏaduje, jde-li o:

a) dopravu osob a veÏcõÂ provaÂdeÏnou v raÂmci peÂcÏe o vlastnõÂ
pracovnõÂky, cÏleny druzÏstev, kde obsahem cÏlenstvõÂ je teÂzÏ
pracovnõÂ vztah, vcÏetneÏ jejich dopravy do zameÏstnaÂnõÂ a do-
pravy jejich deÏtõÂ do sÏkol,

b) nepravidelnou hromadnou dopravu osob provaÂdeÏnou spo-
lecÏenskou nebo druzÏstevnõÂ organizacõÂ pro sveÂ cÏleny a jejich
rodinneÂ prÏõÂslusÏnõÂky,

c) pravidelnou hromadnou dopravu deÏtõÂ za rekreacÏnõÂmi,
kulturnõÂmi nebo teÏlovyÂchovnyÂmi uÂcÏely a do sÏkolskyÂch zarÏõÂ-
zenõÂ,

d) dopravu veÏcõÂ, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem vlastnõÂ vyÂrobnõÂ nebo
obchodnõÂ cÏinnosti pro odbeÏratele,

e) dopravu, kterou si na zaÂkladeÏ smlouvy o sdruzÏenõÂ nebo
o druzÏstevnõÂ spolupraÂci navzaÂjem poskytujõÂ uÂcÏastnõÂci teÂto
smlouvy,

f) dopravu cestujõÂcõÂch, zavazadel a leteckyÂch zaÂsilek z letisÏteÏ
do meÏstskeÂho centra nebo mõÂsta ubytovaÂnõÂ a zpeÏt, jakozÏ
i naÂhradnõÂ dopravu provaÂdeÏnou cÏeskoslovenskyÂm leteckyÂm
dopravcem,

g) dopravu pro organizace a zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvajõÂcõÂ uÂdrzÏbu

daÂlnic, silnic a mõÂstnõÂch komunikacõÂ v raÂmci zimnõÂ uÂdrzÏby
teÏchto komunikacõÂ.ª.

6. V § 28 se vypousÏtõÂ ustanovenõÂ põÂsmene b) a ustanovenõÂ
põÂsmene c) se oznacÏuje põÂsmenem b).

7. V § 29 odst. 2 se vypousÏtõÂ ustanovenõÂ põÂsmene b) a zrusÏu-
je se oznacÏenõÂ põÂsmene a).

8. V § 31 se vypousÏtõÂ ustanovenõÂ põÂsmene b) a ustanovenõÂ
põÂsmene c) se oznacÏuje põÂsmenem b).

CÏ l. II

ZrusÏujõÂ se:

1. VyhlaÂsÏka cÏ. 139/1980 Sb., o vyteÏzÏovaÂnõÂ silnicÏnõÂch naÂklad-
nõÂch vozidel, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 77/1982 Sb. a vyhlaÂsÏky
cÏ. 117/1984 Sb.

2. VyhlaÂsÏka cÏ. 58/1980 Sb., kterou se stanovõÂ dalsÏõÂ osvobozenõÂ
silnicÏnõÂ dopravy pro cizõÂ potrÏeby od povolenõÂ.

CÏ l. III

UÂ cÏinnost

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. kveÏtna 1990.

Havel v. r.

DubcÏek v. r.

CÏ alfa v. r.
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Z AÂ K O N

ze dne 23. dubna 1990

o soudnõÂ rehabilitaci

FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Re-
publiky se usneslo na tomto zaÂkoneÏ:

O d d õÂ l p r v n õÂ

UÂ cÏel zaÂkona

§ 1

UÂ cÏelem zaÂkona je zrusÏit odsuzujõÂcõÂ soudnõÂ rozhodnutõÂ
za cÏiny, ktereÂ v rozporu s principy demokratickeÂ spolecÏnosti re-
spektujõÂcõÂ obcÏanskaÂ politickaÂ praÂva a svobody zarucÏeneÂ uÂstavou
a vyjaÂdrÏeneÂ v mezinaÂrodnõÂch dokumentech a mezinaÂrodnõÂch
praÂvnõÂch normaÂch zaÂkon oznacÏoval za trestneÂ, umozÏnit rychleÂ
prÏezkoumaÂnõÂ prÏõÂpaduÊ osob protipraÂvneÏ odsouzenyÂch v duÊ sled-
ku porusÏovaÂnõÂ zaÂkonnosti na uÂseku trestnõÂho rÏõÂzenõÂ, odstranit
neprÏimeÏrÏeneÂ tvrdosti v pouzÏõÂvaÂnõÂ represe, zabezpecÏit nepraÂvem
odsouzenyÂm osobaÂm spolecÏenskou rehabilitaci a prÏimeÏrÏeneÂ
hmotneÂ odsÏkodneÏnõÂ a umozÏnit ze zjisÏteÏnyÂch nezaÂkonnostõÂ vy-
vodit duÊ sledky proti osobaÂm, ktereÂ platneÂ zaÂkony veÏdomeÏ nebo
hrubeÏ porusÏovaly.

CÏ iny, ktereÂ smeÏrÏovaly k uplatneÏnõÂ praÂv a svobod obcÏanuÊ
zarucÏenyÂch uÂstavou a vyhlaÂsÏenyÂch ve VsÏeobecneÂ deklaraci lid-
skyÂch praÂv a v navazujõÂcõÂch mezinaÂrodnõÂch paktech o obcÏan-
skyÂch a politickyÂch praÂvech, pokud smeÏrÏovaly k prosazenõÂ tako-
vyÂch praÂv nenaÂsilnou cestou, byly cÏeskoslovenskyÂmi trestnõÂmi
zaÂkony prohlaÂsÏeny za trestneÂ v rozporu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem
a mezinaÂrodnõÂmu praÂvu odporovalo takeÂ jejich trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ
a trestaÂnõÂ.

O d d õÂ l d r u h yÂ

ZrusÏenõÂ rozhodnutõÂ ze zaÂkona

§ 2

(1) PravomocnaÂ odsuzujõÂcõÂ soudnõÂ rozhodnutõÂ vyhlaÂsÏenaÂ
v dobeÏ od 25. uÂnora 1948 do 1. ledna 1990, tyÂkajõÂcõÂ se skutkuÊ
spaÂchanyÂch po 5. kveÏtnu 1945,

a) podle zaÂkona cÏ. 50/1923 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkonuÊ jej meÏnõÂcõÂch
a doplnÏ ujõÂcõÂch, pro zlocÏiny, prÏecÏiny nebo prÏestupky uÂkladuÊ



podle § 1, prÏõÂpravy uÂkladuÊ podle § 2, prorady podle
§ 4, zrady staÂtnõÂho tajemstvõÂ podle § 5, vojenskeÂ zrady po-
dle § 6, spolcÏenõÂ k uÂtokuÊ m na uÂstavnõÂ cÏinitele podle § 9, naÂ-
silõÂ proti uÂstavnõÂm cÏiniteluÊ m neb osobovaÂnõÂ si jejich moci
podle § 10, uraÂzÏky prezidenta republiky podle § 11, neprÏe-
kazÏenõÂ nebo neoznaÂmenõÂ trestnõÂch podnikuÊ podle § 12
odst. 1 ve vztahu k cÏinuÊ m podle § 1, 2, 6 a 9, rusÏenõÂ obecneÂ-
ho mõÂru podle § 14 odst. 1, 5, 6 a § 14a, vyÂzvy k neplneÏnõÂ
zaÂkonnyÂch povinnostõÂ nebo k trestnõÂm cÏinuÊ m podle § 15
odst. 1 a podle § 15 odst. 3 ve vztahu k zlocÏinuÊ m podle § 1
a 2, sdruzÏovaÂnõÂ staÂtu neprÏaÂtelskeÂ podle § 17, sÏõÂrÏenõÂ neprav-
divyÂch zpraÂv podle § 18, hrubeÂ neslusÏnosti podle § 20, ne-
dovoleneÂho zpravodajstvõÂ podle § 23, ohrozÏovaÂnõÂ obrany
republiky podle § 24 nebo schvalovaÂnõÂ trestnõÂch cÏinuÊ podle
§ 16 ve vztahu k uvedenyÂm zlocÏinuÊ m nebo k prÏecÏinuÊ m;

b) podle zaÂkona cÏ. 231/1948 Sb., pro zlocÏiny, prÏecÏiny nebo
prÏestupky velezrady podle § 1 odst. 1, odst. 2, odst. 3 põÂsm.
b), c), d), e), sdruzÏovaÂnõÂ proti staÂtu podle § 2 odst. 1 a 3, po-
burÏovaÂnõÂ proti republice podle § 3 odst. 1 a 2, hanobenõÂ re-
publiky podle § 4, vyzveÏdacÏstvõÂ podle § 5, vyzveÏdacÏstvõÂ
proti spojenci podle § 6, nedbaleÂho uchovaÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho ta-
jemstvõÂ podle § 7, ohrozÏenõÂ obrany republiky podle § 8 a 9,
nedovoleneÂho zpravodajstvõÂ podle § 12, spolcÏenõÂ k uÂtokuÊ m
na uÂstavnõÂ cÏinitele podle § 17, osobovaÂnõÂ si pravomoci
uÂstavnõÂch cÏiniteluÊ podle § 19, vzbourÏenõÂ podle § 20 a 21,
ublõÂzÏenõÂ na cti prezidentu republiky podle § 23, hanobenõÂ
neÏkteryÂch uÂstavnõÂch cÏiniteluÊ podle § 24, popuzovaÂnõÂ podle
§ 26, zneuzÏitõÂ uÂrÏadu duchovnõÂho nebo jineÂ podobneÂ funkce
podle § 28, nedovoleneÂho ozbrojovaÂnõÂ podle § 31, sÏõÂrÏenõÂ po-
plasÏneÂ zpraÂvy podle § 32, sabotaÂzÏe podle § 36 a 37, ohrozÏo-
vaÂnõÂ jednotneÂho hospodaÂrÏskeÂho plaÂnu z nedbalosti podle
§ 38, prorady podle § 39, neopraÂvneÏneÂho opusÏteÏnõÂ uÂzemõÂ
republiky a neuposlechnutõÂ vyÂzvy k naÂvratu podle § 40, po-
sÏkozovaÂnõÂ zaÂjmu republiky v cizineÏ podle § 41, hanobenõÂ
spojeneckeÂho staÂtu podle § 42 nebo podneÏcovaÂnõÂ k trestneÂ-
mu cÏinu a k neplneÏnõÂ zaÂkonnyÂch povinnostõÂ podle § 33,
schvalovaÂnõÂ trestneÂho cÏinu podle § 34, neprÏekazÏenõÂ nebo
neoznaÂmenõÂ trestneÂho cÏinu podle § 35, spaÂchaneÂ ve vztahu
k uvedenyÂm zlocÏinuÊ m nebo prÏecÏinuÊ m;

c) podle zaÂkona cÏ. 86/1950 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkonuÊ jej meÏnõÂcõÂch
a doplnÏ ujõÂcõÂch, pro trestneÂ cÏiny velezrady podle § 78
odst. 1, 2, odst. 3 põÂsm. b), c), d), e), sdruzÏovaÂnõÂ proti repu-
blice podle § 79 a § 80 odst. 1, odst. 2 põÂsm. b), podvracenõÂ
republiky podle § 79a, teroru podle § 80a odst. 4, 5, pobu-
rÏovaÂnõÂ proti republice podle § 81 odst. 1 a § 82, sabotaÂzÏe
podle § 85, vyzveÏdacÏstvõÂ podle § 86 a 87, ohrozÏenõÂ staÂtnõÂho
tajemstvõÂ podle § 88 azÏ 92, veÏrolomnosti podle § 93 a 94,
opusÏteÏnõÂ republiky podle § 95, ohrozÏovaÂnõÂ zaÂjmuÊ republiky
v cizineÏ podle § 96 a 97, spolcÏenõÂ k uÂtoku na uÂstavnõÂho cÏini-
tele podle § 107, naÂsilõÂ na uÂstavnõÂm cÏiniteli podle § 108, sni-
zÏovaÂnõÂ vaÂzÏnosti prezidenta republiky podle § 110, hanobenõÂ
uÂstavnõÂho cÏinitele podle § 111, ohrozÏenõÂ hospodaÂrÏskeÂho
a sluzÏebnõÂho tajemstvõÂ podle § 112 azÏ 114, nedovoleneÂ vyÂro-
by a drzÏenõÂ vysõÂlacõÂ stanice podle § 122, zneuzÏitõÂ naÂbozÏen-
skeÂ funkce podle § 123, hanobenõÂ republiky podle § 124, ha-
nobenõÂ spojeneckeÂho staÂtu podle § 125, sÏõÂrÏenõÂ poplasÏneÂ
zpraÂvy podle § 127 a § 128 odst. 1, odst. 2 põÂsm. a), odst.
3, neprÏaÂtelskeÂho jednaÂnõÂ proti republice podle § 129, pletich
proti zestaÂtneÏnõÂ podle § 130, zneuzÏitõÂ vlastnickeÂho praÂva
podle § 133, ohrozÏenõÂ zaÂsobovaÂnõÂ podle § 134, ohrozÏenõÂ
jednotneÂho hospodaÂrÏskeÂho plaÂnu podle § 135 a 136, pletich
prÏi verÏejnyÂch dodaÂvkaÂch a pracõÂch podle § 137, ohrozÏenõÂ

plaÂnovaÂnõÂ a kontroly plneÏnõÂ plaÂnu podle § 138, marÏenõÂ do-
zoru nad cõÂrkvemi a naÂbozÏenskyÂmi spolecÏnostmi podle
§ 173 a 174 nebo nadrzÏovaÂnõÂ podle § 163, neprÏekazÏenõÂ trest-
neÂho cÏinu podle § 164, neoznaÂmenõÂ trestneÂho cÏinu podle
§ 165, spolcÏenõÂ podle § 166, podneÏcovaÂnõÂ podle § 167 a 168
anebo schvalovaÂnõÂ trestneÂho cÏinu podle § 169, spaÂchaneÂ
ve vztahu k uvedenyÂm trestnõÂm cÏinuÊ m;

d) podle zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., ve zneÏnõÂ prÏedpisuÊ jej meÏnõÂ-
cõÂch a doplnÏ ujõÂcõÂch, pro trestneÂ cÏiny rozvracenõÂ republiky
podle § 92 odst. 1, odst. 2 põÂsm. a), podvracenõÂ republiky
podle § 98 odst. 1, odst. 2 põÂsm. a), b), posÏkozovaÂnõÂ staÂtu
sveÏtoveÂ socialistickeÂ soustavy podle § 99 ve vztahu k trest-
nyÂm cÏinuÊ m podle § 92 odst. 1, odst. 2 põÂsm. a) nebo § 98,
poburÏovaÂnõÂ podle § 100 odst. 1, 2, odst. 3 põÂsm. a), zneuzÏõÂ-
vaÂnõÂ naÂbozÏenskeÂ funkce podle § 101, hanobenõÂ republiky
a jejõÂho prÏedstavitele podle § 102 a 103, hanobenõÂ staÂtu sveÏ-
toveÂ socialistickeÂ soustavy a jeho prÏedstavitele podle § 104,
opusÏteÏnõÂ republiky podle § 109 odst. 1, 2, odst. 3 põÂsm. a),
b), c), posÏkozovaÂnõÂ zaÂjmuÊ republiky v cizineÏ podle § 112,
odneÏtõÂ veÏci hospodaÂrÏskeÂmu urcÏenõÂ podle § 116 odst. 1, 2,
ohrozÏenõÂ hospodaÂrÏskeÂho tajemstvõÂ podle § 122, neopraÂvneÏ-
neÂho naklaÂdaÂnõÂ s vynaÂlezem podle § 123, ohrozÏenõÂ sluzÏeb-
nõÂho tajemstvõÂ podle § 173, marÏenõÂ dozoru nad cõÂrkvemi
a naÂbozÏenskyÂmi spolecÏnostmi podle § 178 nebo podneÏcovaÂ-
nõÂ podle § 164, schvalovaÂnõÂ trestneÂho cÏinu podle § 167 a ne-
oznaÂmenõÂ trestneÂho cÏinu podle § 168, spaÂchaneÂ ve vztahu
k uvedenyÂm trestnyÂm cÏinuÊ m;

e) podle zaÂkona cÏ. 150/1969 Sb., ve zneÏnõÂ prÏedpisuÊ jej meÏnõÂ-
cõÂch a doplnÏ ujõÂcõÂch, pro prÏecÏiny proti zaÂjmuÊ m socialistickeÂ
spolecÏnosti v oblasti styku s cizinou podle § 5 põÂsm. b), c),
proti verÏejneÂmu porÏaÂdku podle § 6 põÂsm. a) a c) nebo na-
drzÏovaÂnõÂ podle § 12 ve vztahu k uvedenyÂm prÏecÏinuÊ m;

f) podle zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ prÏedsednictva FederaÂlnõÂho shro-
maÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 99/1969 Sb., pro prÏestupek podle § 1,

jakozÏ i vsÏechna dalsÏõÂ rozhodnutõÂ v teÂzÏe trestnõÂ veÏci na neÏ obsaho-
veÏ navazujõÂcõÂ se zrusÏujõÂ k datu, kdy byla vydaÂna.

(2) RozhodnutõÂ o tom, zda a do jakeÂ mõÂry je odsouzenyÂ
uÂcÏasten rehabilitace, ucÏinõÂ soud i bez naÂvrhu. Vztahuje-li se re-
habilitace podle odstavce 1 jen na neÏkteryÂ z trestnyÂch cÏinuÊ ,
za neÏzÏ byl ulozÏen uÂhrnnyÂ nebo souhrnnyÂ trest, stanovõÂ soud
podle vzaÂjemneÂho pomeÏru zaÂvazÏnosti prÏimeÏrÏenyÂ trest za trestneÂ
cÏiny rehabilitacõÂ nedotcÏeneÂ. Jinak trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ zastavõÂ. Proti to-
muto rozhodnutõÂ je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost, jezÏ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.

§ 3

(1) Proti rozhodnutõÂ podle § 2 odst. 2 muÊ zÏe prokuraÂtor
ve lhuÊ teÏ sÏedesaÂti dnuÊ ode dne jeho oznaÂmenõÂ podat naÂmitky, ze-
jmeÂna jestlizÏe:

a) skutek, kteryÂ je prÏedmeÏtem rozhodnutõÂ, meÏl byÂt posouzen
podle jineÂho ustanovenõÂ, na ktereÂ se rehabilitace ze zaÂkona
nevztahuje;

b) skutek smeÏrÏoval k prosazenõÂ fasÏistickyÂch nebo obdobnyÂch
cõÂluÊ nebo byl spaÂchaÂn v uÂmyslu zakryÂt nebo usnadnit jinyÂ
obecneÏ trestnyÂ cÏin nebo vyhnout se odpoveÏdnosti za takovyÂ
cÏin;

c) skutek byl spaÂchaÂn za pouzÏitõÂ naÂsilõÂ vuÊ cÏi osobeÏ nebo

d) k postihu skutku je nebo byla CÏ eskaÂ a SlovenskaÂ Federativ-
nõÂ Republika vaÂzaÂna mezinaÂrodnõÂ smlouvou.
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NaÂmitky muÊ zÏe prokuraÂtor vzneÂst i ve stõÂzÏnosti podle § 2 odst. 2.

(2) O naÂmitkaÂch prokuraÂtora rozhoduje nejvysÏsÏõÂ soud re-
publiky, v oblasti vojenskeÂ justice NejvysÏsÏõÂ soud CÏ SFR ve verÏej-
neÂm zasedaÂnõÂ. NezamõÂtne-li soud naÂmitky jako neduÊ vodneÂ, na-
padeneÂ rozhodnutõÂ usnesenõÂm zrusÏõÂ a veÏc prÏikaÂzÏe k prÏezkumneÂ-
mu rÏõÂzenõÂ podle oddõÂlu trÏetõÂho. Toto rozhodnutõÂ nahrazuje naÂ-
vrh podle § 5.

O d d õÂ l t rÏ e t õÂ

ZrusÏenõÂ rozhodnutõÂ v prÏezkumneÂm rÏõÂzenõÂ

§ 4

PrÏezkumneÂ rÏõÂzenõÂ podle tohoto oddõÂlu lze konat ve veÏcech,
v nichzÏ bylo v dobeÏ od 25. uÂnora 1948 do 1. ledna 1990 vyhlaÂsÏe-
no odsuzujõÂcõÂ soudnõÂ rozhodnutõÂ, jezÏ nabylo praÂvnõÂ moci, pro ji-
neÂ zlocÏiny, trestneÂ cÏiny, prÏecÏiny nebo prÏestupky neuvedeneÂ
v § 2, spaÂchaneÂ po 5. kveÏtnu 1945

a) podle zaÂkona cÏ. 50/1923 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkonuÊ jej meÏnõÂcõÂch
a doplnÏ ujõÂcõÂch,

b) podle zaÂkona cÏ. 231/1948 Sb.,

c) podle hlavy prveÂ a hlavy druheÂ oddõÂlu prveÂho zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂsti
zaÂkona cÏ. 86/1950 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkonuÊ jej meÏnõÂcõÂch a dopl-
nÏ ujõÂcõÂch, daÂle pro trestnyÂ cÏin zbeÏhnutõÂ podle § 273 odst. 3
a pro trestnyÂ cÏin spolcÏenõÂ k zbeÏhnutõÂ podle § 275 odst. 2
põÂsm. b) uvedeneÂho zaÂkona,

d) podle hlavy prvnõÂ oddõÂlu prvnõÂho zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂsti zaÂkona
cÏ. 88/1950 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 102/1953 Sb., a pro prÏe-
stupek na ochranu jednotneÂho hospodaÂrÏskeÂho plaÂnu podle
§ 39 a na ochranu porÏaÂdku ve veÏcech cõÂrkevnõÂch podle § 101
uvedeneÂho zaÂkona,

e) podle hlavy prvnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂsti zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., ve
zneÏnõÂ prÏedpisuÊ jej meÏnõÂcõÂch a doplnÏ ujõÂcõÂch a daÂle pro trestneÂ
cÏiny neplneÏnõÂ uÂkoluÊ prÏi provozu soukromeÂho hospodaÂrÏstvõÂ
podle § 119, uÂtoku na staÂtnõÂ orgaÂn a orgaÂn spolecÏenskeÂ or-
ganizace podle § 154 odst. 2, uÂtoku na verÏejneÂho cÏinitele
podle § 156 odst. 2, zteÏzÏovaÂnõÂ vyÂkonu pravomoci verÏejneÂho
cÏinitele podle § 156a, hanobenõÂ naÂroda, rasy a prÏesveÏdcÏenõÂ
podle § 198 põÂsm. b), sÏõÂrÏenõÂ poplasÏneÂ zpraÂvy podle § 199,
nenastoupenõÂ sluzÏby v ozbrojenyÂch silaÂch podle § 169 odst.
1 a podle § 270 odst. 1, vyhyÂbaÂnõÂ se vyÂkonu vojenskeÂ sluzÏby
podle § 280 odst. 1, zbeÏhnutõÂ do ciziny podle § 283 odst. 1,
2 a ohrozÏovaÂnõÂ politickeÂho a moraÂlnõÂho stavu jednotky
podle § 188 odst. 1 uvedeneÂho zaÂkona.

§ 5

(1) RÏ õÂzenõÂ se zahajuje na naÂvrh odsouzeneÂho, jeho prÏõÂbuz-
nyÂch v pokolenõÂ prÏõÂmeÂm, jeho sourozence, osvojitele, osvojence,
manzÏela nebo druha. Je-li odsouzenyÂ zbaven zpuÊ sobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊ m nebo je-li jeho zpuÊ sobilost k praÂvnõÂm uÂko-
nuÊ m omezena, muÊ zÏe naÂvrh podat teÂzÏ jeho zaÂkonnyÂ zaÂstupce,
a to i proti vuÊ li odsouzeneÂho.

(2) NaÂvrh muÊ zÏe podat teÂzÏ prokuraÂtor.

(3) Osoba, kteraÂ naÂvrh podala, jej muÊ zÏe vyÂslovnyÂm prohlaÂ-
sÏenõÂm vzõÂt zpeÏt, a to azÏ do doby, nezÏ se soud odebere k zaÂveÏrecÏ-
neÂ poradeÏ. NaÂvrh podanyÂ jinou osobou (opraÂvneÏnou) lze vzõÂt
zpeÏt jen s vyÂslovnyÂm souhlasem odsouzeneÂho (zaÂkonneÂho zaÂ-
stupce). ProkuraÂtor muÊ zÏe vzõÂt zpeÏt naÂvrh i bez souhlasu odsou-
zeneÂho.

(4) DozvõÂ-li se soud ze sveÂ uÂrÏednõÂ cÏinnosti o okolnosti, kte-
raÂ by mohla oduÊ vodnit naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, uveÏdomõÂ o tom
odsouzeneÂho, a nenõÂ-li to mozÏneÂ, jinou osobu opraÂvneÏnou po-
dat naÂvrh, vzÏdy vsÏak teÂzÏ prokuraÂtora.

§ 6

(1) NaÂvrh lze podat nejpozdeÏji do dvou let ode dne uÂcÏin-
nosti tohoto zaÂkona. Bylo-li zahaÂjeno prÏezkumneÂ rÏõÂzenõÂ jen
na naÂvrh prokuraÂtora a ten jej vzal zpeÏt, muÊ zÏe odsouzenyÂ podat
naÂvrh nejpozdeÏji do jednoho roku ode dne, kdy byl o zpeÏtvzetõÂ
naÂvrhu vyrozumeÏn.

(2) ZmesÏkaÂ-li opraÂvneÏnaÂ osoba z duÊ lezÏityÂch duÊ voduÊ lhuÊ tu
k podaÂnõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, muÊ zÏe pozÏaÂdat o navraÂcenõÂ
lhuÊ ty do jednoho meÏsõÂce od pominutõÂ prÏekaÂzÏky, nejpozdeÏji vsÏak
do trÏõÂ let ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. Nebyl-li naÂvrh na za-
haÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ dosud podaÂn, je trÏeba jej se zÏaÂdostõÂ spojit.

(3) O navraÂcenõÂ lhuÊ ty rozhodne soud, jemuzÏ prÏõÂslusÏõÂ konat
prÏezkumneÂ rÏõÂzenõÂ.

O d d õÂ l cÏ t v r t yÂ

RÏ õÂzenõÂ prÏed soudem

§ 7

(1) K rozhodnutõÂ podle oddõÂlu druheÂho a k prÏezkumneÂmu
rÏõÂzenõÂ podle oddõÂlu trÏetõÂho je prÏõÂslusÏnyÂ soud, kteryÂ rozhodoval
v puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni. Neexistuje-li jizÏ tento soud,
rozhoduje veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu meÏl sõÂdlo soud,
kteryÂ rozhodoval v puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni.

(2) RozhodnutõÂ ve veÏcech byÂvaleÂho staÂtnõÂho soudu a roz-
hodnutõÂ nejvysÏsÏõÂho soudu jako soudu prvnõÂho stupneÏ prÏezkou-
maÂvaÂ krajskyÂ soud a byl-li odsouzenyÂ osobou podleÂhajõÂcõÂ pravo-
moci vojenskyÂch souduÊ , vysÏsÏõÂ vojenskyÂ soud prÏõÂslusÏnyÂ podle
nynõÂ platnyÂch prÏedpisuÊ .

(3) UstanovenõÂ trestnõÂho rÏaÂdu o prÏõÂslusÏnosti samosoudce
konat rÏõÂzenõÂ se neuzÏije.

§ 8

Na vyloucÏenõÂ orgaÂnuÊ cÏinnyÂch v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ se uzÏije nynõÂ
platnyÂch prÏedpisuÊ . Z vykonaÂvaÂnõÂ uÂkonuÊ podle tohoto zaÂkona
je daÂle vyloucÏen soudce, kteryÂ se uÂcÏastnil rozhodovaÂnõÂ v puÊ vod-
nõÂm rÏõÂzenõÂ. StejneÏ je vyloucÏen prokuraÂtor, kteryÂ byl cÏinnyÂ v puÊ -
vodnõÂm rÏõÂzenõÂ.

§ 9

RozhodnutõÂ podle oddõÂlu druheÂho, nenõÂ-li stanoveno jinak,
cÏinõÂ soud v neverÏejneÂm zasedaÂnõÂ. V rÏõÂzenõÂ o naÂvrhu podle oddõÂlu
trÏetõÂho muÊ zÏe soud rozhodnout v neverÏejneÂm zasedaÂnõÂ jen o za-
mõÂtnutõÂ naÂvrhu podaneÂho opozÏdeÏneÏ nebo neopraÂvneÏnou oso-
bou, nebo o zamõÂtnutõÂ naÂvrhu ve veÏci, kteraÂ jizÏ podle tohoto od-
dõÂlu byla prÏezkoumaÂna, nebo o zamõÂtnutõÂ naÂvrhu ve veÏci, na kte-
rou se tento zaÂkon nevztahuje. V ostatnõÂch prÏõÂpadech soud roz-
hoduje ve verÏejneÂm zasedaÂnõÂ.

§ 10

(1) UÂ cÏast prokuraÂtora je ve verÏejneÂm i v neverÏejneÂm zasedaÂ-
nõÂ povinnaÂ.

(2) Ve verÏejneÂm zasedaÂnõÂ musõÂ mõÂt odsouzenyÂ obhaÂjce.
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§ 11

VerÏejneÂ zasedaÂnõÂ, o neÏmzÏ byl odsouzenyÂ rÏaÂdneÏ vyrozumeÏn,
lze konat i v jeho neprÏõÂtomnosti, pokud je mozÏno veÏc spolehliveÏ
rozhodnout i bez jeho uÂcÏasti. Nelze-li odsouzeneÂmu dorucÏit vy-
rozumeÏnõÂ o verÏejneÂm zasedaÂnõÂ, stacÏõÂ jej dorucÏit obhaÂjci.

§ 12

(1) Je-li pro rozhodnutõÂ trÏeba neÏktereÂ skutecÏnosti prÏedem
objasnit, provede potrÏebneÂ sÏetrÏenõÂ prÏedseda senaÂtu; muÊ zÏe jõÂm
poveÏrÏit teÂzÏ jineÂho cÏlena senaÂtu nebo o neÏ pozÏaÂdat vysÏetrÏovatele
prokuratury, a jde-li o jednotliveÂ uÂkony mensÏõÂ zaÂvazÏnosti, i jineÂ
orgaÂny. ObhaÂjce maÂ praÂvo se teÏchto uÂkonuÊ zuÂcÏastnit.

(2) VsÏechny orgaÂny a organizace jsou povinny na pozÏaÂdaÂnõÂ
prÏedlozÏit neprodleneÏ soudu prÏõÂpadneÏ prokuraturÏe nebo jinyÂm
orgaÂnuÊ m uvedenyÂm v odstavci 1 potrÏebnyÂ põÂsemnyÂ materiaÂl
a vyhoveÏt i jinyÂm jeho dozÏaÂdaÂnõÂm. Nemohou se prÏitom dovolaÂ-
vat povinnosti zachovaÂvat staÂtnõÂ, sluzÏebnõÂ nebo hospodaÂrÏskeÂ ta-
jemstvõÂ, pokud jde o okolnosti, ktereÂ souvisõÂ s puÊ vodnõÂm rÏõÂze-
nõÂm.

§ 13

Na vyÂslech sveÏdka v prÏezkumneÂm rÏõÂzenõÂ se nevztahuje usta-
novenõÂ § 99 odst. 1 a 2 trestnõÂho rÏaÂdu o zaÂkazu vyÂslechu, pokud
jde o okolnosti, ktereÂ souvisõÂ s puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂm. To neplatõÂ
pro vyÂslech obhaÂjce.

§ 14

(1) ZjistõÂ-li soud v prÏezkumneÂm rÏõÂzenõÂ, zÏe prÏezkoumaÂvaneÂ
rozhodnutõÂ je vadneÂ zejmeÂna proto, zÏe:

a) bylo ucÏineÏno na podkladeÏ nespraÂvnyÂch zjisÏteÏnõÂ, zejmeÂna
zÏe se opõÂralo o podvrzÏeneÂ nebo zfalsÏovaneÂ duÊ kazy, nebo
vychaÂzelo z umeÏle zkonstruovanyÂch obvineÏnõÂ,

b) v rÏõÂzenõÂ dosÏlo k hrubeÂmu porusÏenõÂ procesnõÂch prÏedpisuÊ ,
zejmeÂna k vynucenõÂ doznaÂnõÂ naÂsilõÂm nebo jinyÂmi zpuÊ soby,

c) skutek, kteryÂ je prÏedmeÏtem odsuzujõÂcõÂho vyÂroku, byl vy-
provokovaÂn, organizovaÂn nebo rÏõÂzen bezpecÏnostnõÂmi orgaÂ-
ny,

d) skutek byl uznaÂn trestnyÂm v rozporu s tehdy platnyÂm
zaÂkonem,

e) skutek byl kvalifikovaÂn podle prÏõÂsneÏjsÏõÂho ustanovenõÂ, nezÏ
vyplyÂvalo ze zaÂkona,

f) ulozÏenyÂ druh trestu byl ve zrÏejmeÂm rozporu s jeho zaÂkon-
nyÂm uÂcÏelem nebo vyÂmeÏra trestu byla ve zrÏejmeÂm nepomeÏru
ke stupni nebezpecÏnosti cÏinu pro spolecÏnost,

zrusÏõÂ rozhodnutõÂ zcela nebo v cÏaÂsti, v nõÂzÏ je vadneÂ.

(2) JestlizÏe duÊ vod, z neÏhozÏ soud rozhodl ve prospeÏch od-
souzeneÂho, prospõÂvaÂ dalsÏõÂmu spoluodsouzeneÂmu, rozhodne
soud vzÏdy teÂzÏ i v jeho prospeÏch.

(3) ZrusÏõÂ-li soud puÊ vodnõÂ rozhodnutõÂ podle odstavce 1, zru-
sÏõÂ zaÂrovenÏ vsÏechna dalsÏõÂ rozhodnutõÂ na puÊ vodnõÂ rozhodnutõÂ ob-
sahoveÏ navazujõÂcõÂ, pokud vzhledem ke zmeÏneÏ, k nõÂzÏ zrusÏenõÂm
dosÏlo, pozbyla podkladu.

(4) NezjistõÂ-li soud duÊ vody k postupu podle odstavce 1, naÂ-
vrh jako neduÊ vodnyÂ zamõÂtne.

§ 15

(1) Po praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ podle § 14 odst. 1 soud po-
kracÏuje v rÏõÂzenõÂ na podkladeÏ puÊ vodnõÂ obzÏaloby.

(2) NovyÂm rozsudkem nelze odsouzeneÂmu ulozÏit prÏõÂsneÏjsÏõÂ
trest, nezÏ jakyÂ mu byl ulozÏen puÊ vodnõÂm rozhodnutõÂm.

(3) DosÏlo-li po zrusÏenõÂ vadneÂho rozhodnutõÂ k zastavenõÂ ne-
bo prÏerusÏenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ, muÊ zÏe odsouzenyÂ nebo jeho zaÂ-
konnyÂ zaÂstupce do 15 dnuÊ ode dne, kdy mu bylo rozhodnutõÂm
o zastavenõÂ oznaÂmeno, pozÏaÂdat, aby se v rÏõÂzenõÂ pokracÏovalo. Pro
dalsÏõÂ rÏõÂzenõÂ pak platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ § 227 trestnõÂho rÏaÂdu.

§ 16

(1) RÏ õÂzenõÂ nebraÂnõÂ smrt odsouzeneÂho. TrestnõÂ stõÂhaÂnõÂ nelze
po zrusÏenõÂ puÊ vodnõÂho rozhodnutõÂ zastavit proto, zÏe odsouzenyÂ
zemrÏel.

(2) Bylo-li rozhodnutõÂ soudu vydaneÂ v puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂ
zrusÏeno, doba od jeho praÂvnõÂ moci do praÂvnõÂ moci zrusÏovacõÂho
rozhodnutõÂ se do promlcÏecõÂ doby nezapocÏõÂtaÂvaÂ.

§ 17

(1) Na zpuÊ sob rozhodovaÂnõÂ soudu podle tohoto zaÂkona,
s vyÂjimkou rozhodovaÂnõÂ podle oddõÂlu sÏesteÂho, se uzÏije ustanove-
nõÂ § 119 odst. 1 trestnõÂho rÏaÂdu.

(2) Proti usnesenõÂ soudu o zrusÏenõÂ puÊ vodnõÂho rozhodnutõÂ,
o naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona, jakozÏ i usnese-
nõÂ, jõÂmzÏ se noveÏ ve veÏci rozhoduje, lze podat stõÂzÏnost, jde-li
o usnesenõÂ, jõÂmzÏ soud rozhoduje v prvnõÂm stupni.

(3) Proti rozsudku, jõÂmzÏ soud rozhoduje ve veÏci v prvnõÂm
stupni, lze podat odvolaÂnõÂ.

(4) Na rÏõÂzenõÂ o odvolaÂnõÂ nebo stõÂzÏnosti se uzÏijõÂ prÏõÂslusÏnaÂ
ustanovenõÂ trestnõÂho rÏaÂdu.

§ 18

Na zapocÏõÂtaÂnõÂ vazby a trestu v prÏõÂpadeÏ, zÏe po zrusÏenõÂ puÊ -
vodnõÂho rozhodnutõÂ je odsouzeneÂmu pravomocneÏ ulozÏen novyÂ
trest, se uzÏije ustanovenõÂ § 38 trestnõÂho zaÂkona.

§ 19

(1) Byl-li naÂvrh na zahaÂjenõÂ prÏezkumneÂho rÏõÂzenõÂ jako zcela
neduÊ vodnyÂ pravomocneÏ zamõÂtnut, je ten, kdo naÂvrh podal, po-
vinen staÂtu nahradit naÂklady rÏõÂzenõÂ, a to pausÏaÂlnõÂ cÏaÂstkou stano-
venou ve zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisu.

(2) Povinnost k naÂhradeÏ podle odstavce 1 nepostihuje pro-
kuraÂtora.

(3) NaÂklady obhajoby hradõÂ staÂt:

a) v rÏõÂzenõÂ podle § 3,

b) byl-li naÂvrh shledaÂn asponÏ zcÏaÂsti duÊ vodnyÂ,

c) bez ohledu na vyÂsledek rÏõÂzenõÂ, bylo-li rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno
na naÂvrh prokuraÂtora.
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O d d õÂ l p aÂ t yÂ

ZrusÏenõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch rozhodnutõÂ

§ 20

JestlizÏe rozhodnutõÂ vyhlaÂsÏeneÂ v puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂ bylo pro-
hlaÂsÏeno podle oddõÂlu druheÂho za zrusÏeneÂ v celeÂm rozsahu, neb
takoveÂ rozhodnutõÂ bylo v prÏezkumneÂm rÏõÂzenõÂ zrusÏeno a odsou-
zenyÂ obzÏaloby plneÏ zprosÏteÏn, zrusÏujõÂ se i rozhodnutõÂ odsuzujõÂcõÂ
jej pro cÏin spaÂchanyÂ beÏhem vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody odpy-
kaÂvaneÂho na podkladeÏ zrusÏeneÂho rozhodnutõÂ nebo beÏhem vyÂko-
nu vazby, kteraÂ takoveÂmu rozhodnutõÂ prÏedchaÂzela, pokud nejde
o cÏin, kteryÂ meÏl za naÂsledek smrt, teÏzÏkou uÂjmu na zdravõÂ nebo
sÏkodu velkeÂho rozsahu.

§ 21

(1) RozhodnutõÂ podle § 20 ucÏinõÂ na naÂvrh osoby uvedeneÂ
v § 5 odst. 1 a 2 soud, kteryÂ v puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂ rozhodl v prvnõÂm
stupni.

(2) RozhodnutõÂ, jõÂmzÏ se naÂvrhu vyhovuje, lze ucÏinit i v ne-
verÏejneÂm zasedaÂnõÂ. UstanovenõÂ § 2 odst. 2 a § 17 se uzÏije obdob-
neÏ.

§ 22

ObcÏan, jehozÏ naÂvrh byl v prÏezkumneÂm rÏõÂzenõÂ shledaÂn duÊ -
vodnyÂm, maÂ naÂrok, aby rozhodnutõÂ nahrazujõÂcõÂ puÊ vodnõÂ rozsu-
dek bylo vhodnyÂm zpuÊ sobem zverÏejneÏno. O zpuÊ sobu zverÏejneÏ-
nõÂ rozhodne po slysÏenõÂ dotcÏeneÂho obcÏana prÏedseda senaÂtu. NaÂ-
klady spojeneÂ se zverÏejneÏnõÂm hradõÂ staÂt.

O d d õÂ l sÏ e s t yÂ

OdsÏkodneÏnõÂ

§ 23

(1) NaÂrok na odsÏkodneÏnõÂ zahrnuje zejmeÂna:

a) naÂhradu za ztraÂtu na vyÂdeÏlku za kazÏdyÂ meÏsõÂc za vazbu a vyÂ-
kon trestu odneÏtõÂ svobody ve vyÂsÏi 2500 KcÏs, pokud posÏko-
zenyÂ nepozÏaÂdaÂ, aby mu byla mõÂsto teÂto naÂhrady poskytnuta
naÂhrada za ztraÂtu na vyÂdeÏlku po dobu vazby a vyÂkonu tres-
tu odneÏtõÂ svobody podle obecnyÂch prÏedpisuÊ ,

b) naÂhradu sÏkody na zdravõÂ, k nõÂzÏ dosÏlo v souvislosti s vazbou
nebo vyÂkonem trestu odneÏtõÂ svobody, pokud tato naÂhrada
neprÏõÂslusÏõÂ podle jinyÂch prÏedpisuÊ ,

c) naÂhradu zaplacenyÂch naÂkladuÊ trestnõÂho rÏõÂzenõÂ a naÂkladuÊ
vazby a vyÂkonu trestu,

d) naÂhradu zaplacenyÂch naÂkladuÊ obhajoby v puÊ vodnõÂm trest-
nõÂm rÏõÂzenõÂ,

e) naÂhradu zaplaceneÂho peneÏzÏiteÂho trestu nebo uÂhrnu pro-
vedenyÂch sraÂzÏek z odmeÏny za praÂci prÏi vyÂkonu trestu naÂ-
pravneÂho opatrÏenõÂ.

(2) ZvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon upravõÂ podmõÂnky uplatnÏ ovaÂnõÂ naÂrokuÊ
vyplyÂvajõÂcõÂch ze zrusÏenyÂch vyÂrokuÊ o trestu propadnutõÂ majetku,
propadnutõÂ veÏci nebo zabraÂnõÂ veÏci, jakozÏ i zpuÊ sob naÂhrady
a rozsah teÏchto naÂrokuÊ .

(3) OdsÏkodneÏnõÂ v celeÂm rozsahu se poskytuje jen tehdy,
byl-li posÏkozenyÂ zcela zprosÏteÏn obzÏaloby a nebo byl-li rozsu-
dek vyhlaÂsÏenyÂ v puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂ zrusÏen podle oddõÂlu druheÂho
v celeÂm rozsahu. Dojde-li jen k cÏaÂstecÏneÂ zmeÏneÏ, poskytne se od-

sÏkodneÏnõÂ jen se zrÏetelem k rozdõÂlu mezi tresty vykonanyÂmi
na zaÂkladeÏ puÊ vodnõÂho rozsudku a tresty ulozÏenyÂmi v noveÂm rÏõÂ-
zenõÂ.

(4) Pro zpuÊ sob a rozsah naÂhrady za ztraÂtu na vyÂdeÏlku a naÂ-
hrady sÏkody na zdravõÂ platõÂ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku;

a) pruÊ meÏrnyÂm vyÂdeÏlkem prÏed posÏkozenõÂm se rozumõÂ pruÊ meÏr-
nyÂ vyÂdeÏlek v dobeÏ prÏed zahaÂjenõÂm trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ,

b) naÂhrada za ztraÂtu na vyÂdeÏlku po dobu vazby a vyÂkonu
trestu odneÏtõÂ svobody nesmõÂ prÏesaÂhnout cÏaÂstku 30 000 KcÏs
za 1 rok.

(5) NaÂhrada neprÏesahujõÂcõÂ 30 000 KcÏs se vyplatõÂ v hotovosti.
U naÂhrad prÏesahujõÂcõÂch tuto cÏaÂstku se vyplatõÂ 20 % prÏiznaneÂ naÂ-
hrady, nejmeÂneÏ vsÏak 30 000 KcÏs v hotovosti; zbytek v zuÂrocÏitel-
nyÂch staÂtnõÂch dluhopisech splatnyÂch nejpozdeÏji do 10 let.

(6) VlaÂda CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky stanovõÂ
narÏõÂzenõÂm

a) podmõÂnky a zpuÊ sob urcÏovaÂnõÂ vyÂsÏe naÂhrady za ztraÂtu na vyÂ-
deÏlku vzhledem ke zmeÏnaÂm, ktereÂ nastaly ve vyÂvoji mzdoveÂ
uÂrovneÏ,

b) podrobnosti k provedenõÂ ustanovenõÂ odstavce 5, zejmeÂna
rozsah emisõÂ staÂtnõÂch dluhopisuÊ , podmõÂnky jejich vydaÂvaÂnõÂ
a splaÂcenõÂ a mõÂru zuÂrocÏenõÂ.

§ 24

(1) PrÏi uplatneÏnõÂ naÂrokuÊ podle § 22 se postupuje podle usta-
novenõÂ zaÂkona cÏ. 58/1969 Sb., o odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊ so-
benou rozhodnutõÂm orgaÂnu staÂtu nebo jeho nespraÂvnyÂm uÂrÏed-
nõÂm postupem.

(2) NaÂrok je trÏeba uplatnit u soudu ve lhuÊ teÏ dvou rokuÊ
od praÂvnõÂ moci zprosÏt'ujõÂcõÂho rozhodnutõÂ nebo rozhodnutõÂ od-
suzujõÂcõÂho k mõÂrneÏjsÏõÂmu trestu a nebo rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo
trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ zastaveno; jinak naÂrok zanikaÂ. Podobu prÏedcho-
zõÂho projednaÂvaÂnõÂ naÂroku podle § 9 zaÂkona cÏ. 58/1969 Sb., nej-
deÂle vsÏak po dobu sÏesti meÏsõÂcuÊ , tato doba nebeÏzÏõÂ.

§ 25

(1) Pro uÂcÏely duÊ chodoveÂho zabezpecÏenõÂ se doba vazby
a vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody posÏkozeneÂho, kteryÂ byl podle
tohoto zaÂkona zcela zprosÏteÏn obzÏaloby, posuzuje jako doba po-
kracÏovaÂnõÂ v zameÏstnaÂnõÂ (pracovnõÂ cÏinnosti), jezÏ posÏkozenyÂ konal
prÏed vzetõÂm do vazby (naÂstupu trestu), podle prÏedpisuÊ o sociaÂl-
nõÂm zabezpecÏenõÂ. StejneÏ se posuzuje cÏaÂst doby vyÂkonu trestu,
po kterou byl trest vykonaÂn neopraÂvneÏneÏ, jestlizÏe se podle toho-
to zaÂkona zrusÏõÂ odsuzujõÂcõÂ rozsudek jen zcÏaÂsti.

(2) JestlizÏe posÏkozenyÂ v dobeÏ nezaÂkonneÂho vyÂkonu trestu
vykonaÂval praÂce, ktereÂ by oduÊ vodnÏ ovaly zarÏazenõÂ v zameÏstnaÂnõÂ
do I. (II.) pracovnõÂ kategorie, posuzuje se vyÂkon teÏchto pracõÂ ja-
ko vyÂkon zameÏstnaÂnõÂ I. (II.) pracovnõÂ kategorie.

(3) UstanovenõÂ odstavce 1 se uzÏije obdobneÏ pro zaÂpocÏet do-
by, po kterou posÏkozenyÂ v duÊ sledku vyÂkonu trestu nemohl
po sveÂm propusÏteÏnõÂ vykonaÂvat zameÏstnaÂnõÂ (pracovnõÂ cÏinnost);
prÏi vyÂpocÏtu pruÊ meÏrneÂho meÏsõÂcÏnõÂho vyÂdeÏlku (pracovnõÂ odmeÏny)
se nehledõÂ k teÂto dobeÏ, a pokud je to pro posÏkozeneÂho vyÂhod-
neÏjsÏõÂ, ani k dobeÏ, po kterou nemohl vykonaÂvat sveÂ drÏõÂveÏjsÏõÂ za-
meÏstnaÂnõÂ (pracovnõÂ cÏinnost).
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(4) Pro vyÂplatu daÂvky nespraÂvneÏ vymeÏrÏeneÂ naÂsledkem vaz-
by nebo vyÂkonu trestu se nepouzÏije ustanovenõÂ § 95 odst. 2 zaÂ-
kona cÏ. 100/1988 Sb., o trÏõÂleteÂ dobeÏ, v nõÂzÏ lze zvyÂsÏit nebo prÏiznat
daÂvku.

(5) Doba vazby, vyÂkonu trestu nebo doba, po kterou po-
sÏkozenyÂ v duÊ sledku vyÂkonu trestu nemohl po sveÂm propusÏteÏnõÂ
vykonaÂvat zameÏstnaÂnõÂ (pracovnõÂ cÏinnost), se pro vznik a vyÂsÏi naÂ-
rokuÊ naÂlezÏejõÂcõÂch z pracovnõÂho pomeÏru a nemocenskeÂho pojisÏteÏ-
nõÂ zapocÏte jako doba trvaÂnõÂ pracovnõÂho pomeÏru.

(6) UstanovenõÂ prÏedchozõÂch odstavcuÊ se uzÏije i v prÏõÂpadeÏ,
zÏe rozhodnutõÂ vyhlaÂsÏeneÂ v puÊ vodnõÂm rÏõÂzenõÂ bylo v celeÂm rozsa-
hu zrusÏeno podle oddõÂlu druheÂho nebo paÂteÂho.

(7) PosÏkozenyÂ, kteryÂ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
je pozÏivatelem duÊ chodu, muÊ zÏe zÏaÂdat, aby mu byl mõÂsto naÂrokuÊ
vyplyÂvajõÂcõÂch z ustanovenõÂ prÏedchozõÂch odstavcuÊ poskytnut prÏõÂ-
platek k duÊ chodu ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona v cÏaÂstce:

a) 20 KcÏs za kazÏdyÂ meÏsõÂc vazby a vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobo-
dy, ve ktereÂm posÏkozenyÂ konal praÂce za zvlaÂsÏt' obtõÂzÏnyÂch
pracovnõÂch podmõÂnek, ktereÂ by oduÊ vodnÏ ovaly jejich po-
suzovaÂnõÂ jako zameÏstnaÂnõÂ I. nebo II. pracovnõÂ kategorie,

b) 15 KcÏs za kazÏdyÂ meÏsõÂc vazby a vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svo-
body v ostatnõÂch prÏõÂpadech.

PrÏõÂplatek se vyplaÂcõÂ jen do vyÂsÏe, kteraÂ spolu s duÊ chodem neprÏe-
vysÏuje 3800 KcÏs meÏsõÂcÏneÏ.

§ 26

PraÂvo zÏaÂdat odsÏkodneÏnõÂ prÏechaÂzõÂ na deÏdice posÏkozeneÂho,
pokud jsou jimi deÏti, manzÏel a rodicÏe, s vyÂjimkou naÂrokuÊ , ktereÂ
podle obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku zanikajõÂ smrtõÂ posÏkozeneÂho.

§ 27

(1) DosÏlo-li k rehabilitaci posÏkozeneÂho, na neÏmzÏ byl vyko-
naÂn trest smrti nebo kteryÂ zemrÏel ve vyÂkonu trestu, majõÂ ti, jõÂmzÏ
zemrÏelyÂ poskytoval nebo byl povinen poskytovat vyÂzÏivu, kro-
meÏ naÂrokuÊ , ktereÂ na neÏ prÏesÏly podle § 26, teÂzÏ naÂrok na naÂhradu
toho, co jim na vyÂzÏivneÂm usÏlo.

(2) ZpuÊ sob naÂhrady naÂkladuÊ na vyÂzÏivu se rÏõÂdõÂ ustanovenõÂmi
obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku. PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe vyÂzÏivneÂho se vychaÂzõÂ
z celeÂho pruÊ meÏrneÂho vyÂdeÏlku posÏkozeneÂho prÏed zahaÂjenõÂm jeho
trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ.

(3) ManzÏelu a deÏtem posÏkozeneÂho, na neÏmzÏ byl vykonaÂn
trest smrti nebo kteryÂ zemrÏel ve vyÂkonu trestu, ktereÂ nemajõÂ naÂ-
rok podle odstavce 1, bude prÏiznaÂno prÏimeÏrÏeneÂ odsÏkodneÏnõÂ
za ztõÂzÏenõÂ zÏivotnõÂch pomeÏruÊ , k nimzÏ dosÏlo v duÊ sledku odsouzenõÂ
posÏkozeneÂho.

§ 28

SoudnõÂ rÏõÂzenõÂ o odsÏkodneÏnõÂ podle tohoto zaÂkona jsou osvo-
bozena od soudnõÂch poplatkuÊ .

O d d õÂ l s e d m yÂ

PromlcÏenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ

§ 29

Vyjde-li v pruÊ beÏhu rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona najevo,
zÏe jednaÂnõÂ osob, ktereÂ prÏivodily nezaÂkonnosti napravovaneÂ tõÂm-

to zaÂkonem nebo k nim prÏispeÏly, zaklaÂdaÂ podezrÏenõÂ z trestneÂho
cÏinu, jehozÏ trestnost v den nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona neza-
nikla promlcÏenõÂm, promlcÏecõÂ doba takoveÂho cÏinu neskoncÏõÂ prÏed
1. lednem 1995.

O d d õÂ l o s m yÂ

UstanovenõÂ prÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ

§ 30

(1) NaÂvrhy na obnovu rÏõÂzenõÂ a stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂko-
na podaneÂ ve veÏcech uvedenyÂch v § 4, o nichzÏ nebylo do nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona rozhodnuto, se postoupõÂ k prÏezkumneÂ-
mu rÏõÂzenõÂ soudu prÏõÂslusÏneÂmu podle oddõÂlu cÏtvrteÂho tohoto zaÂ-
kona. ToteÂzÏ platõÂ o nevyrÏõÂzenyÂch podneÏtech ke stõÂzÏnosti pro po-
rusÏenõÂ zaÂkona, pokud vysÏly od osob opraÂvneÏnyÂch podle § 5 na-
vrhovat zahaÂjenõÂ prÏezkumneÂho rÏõÂzenõÂ.

(2) I v jinyÂch veÏcech, nezÏ jsou uvedeny v tomto zaÂkoneÏ,
je generaÂlnõÂ prokuraÂtor povinen podat stõÂzÏnost pro porusÏenõÂ zaÂ-
kona, jestlizÏe prÏezkoumaÂnõÂm zjistõÂ, zÏe k porusÏenõÂ zaÂkona dosÏlo
z duÊ voduÊ uvedenyÂch v § 1.

§ 31

PrÏezkumneÂmu rÏõÂzenõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v § 4 nebraÂnõÂ
skutecÏnost, zÏe nejvysÏsÏõÂ soud uzÏ veÏc rozhodl ke stõÂzÏnosti pro po-
rusÏenõÂ zaÂkona.

§ 32

Postupu podle oddõÂlu druheÂho nebo podaÂnõÂ naÂvrhu na za-
haÂjenõÂ prÏezkumneÂho rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona nebraÂnõÂ skutecÏ-
nost, zÏe o obdobneÂm naÂvrhu jizÏ soud v teÂzÏe veÏci rozhodoval
podle zaÂkona cÏ. 82/1968 Sb.

§ 33

(1) Bylo-li trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro neÏkteryÂ z cÏinuÊ uvedenyÂch
v § 2 a 4 zastaveno nebo prÏerusÏeno, mohou osoby uvedeneÂ v § 5
odst. 1 pozÏaÂdat, aby v trestnõÂm stõÂhaÂnõÂ bylo pokracÏovaÂno. ZÏ aÂ-
dost lze podat do dvou let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

(2) UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se uzÏije obdobneÏ k rehabili-
taci a odsÏkodneÏnõÂ osob nezaÂkonneÏ zbavenyÂch osobnõÂ svobody
v souvislosti s trestnyÂmi cÏiny uvedenyÂmi v § 2 a 4 v obdobõÂ od
25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, i kdyzÏ nebylo zahaÂjeno trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ,
pokud nedosÏlo k plneÂmu odsÏkodneÏnõÂ podle drÏõÂve platnyÂch prÏed-
pisuÊ . UstanovenõÂ § 27 se uzÏije obdobneÏ.

(3) Pokud z povahy veÏci nevyplyÂvaÂ neÏco jineÂho, rozumõÂ
se odsouzenyÂm teÂzÏ obvineÏnyÂ a obzÏalovanyÂ. V rÏõÂzenõÂ podle oddõÂ-
lu sÏesteÂho se odsouzenyÂ oznacÏuje jako posÏkozenyÂ.

(4) Pokud tento zaÂkon nemaÂ zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ, pouzÏijõÂ
se v rÏõÂzenõÂ podle oddõÂlu druheÂho azÏ paÂteÂho ustanovenõÂ trestnõÂho
rÏaÂdu.

§ 34

UstanovenõÂ oddõÂlu sÏesteÂho tohoto zaÂkona se prÏimeÏrÏeneÏ po-
uzÏije teÂzÏ v prÏõÂpadech, kdy ve veÏcech, na ktereÂ se vztahuje oddõÂl
druhyÂ a trÏetõÂ tohoto zaÂkona, byl rozsudek zcela nebo zcÏaÂsti zru-
sÏen v dobeÏ od 1. ledna 1990 do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
na zaÂkladeÏ mimorÏaÂdneÂho opravneÂho prostrÏedku podaneÂho po-
dle trestnõÂho rÏaÂdu.
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§ 35

ZrusÏuje se zaÂkon cÏ. 82/1968 Sb., o soudnõÂ rehabilitaci,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 70/1970 Sb.

§ 36

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 1990.

Havel v. r.

DubcÏek v. r.

CÏ alfa v. r.
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Z AÂ K O N

ze dne 23. dubna 1990,

kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ vztahy mezi odborovyÂmi organizacemi a zameÏstnavateli

FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Re-
publiky se usneslo na tomto zaÂkoneÏ:

§ 1

V prÏõÂpadeÏ, kdy praÂvnõÂ prÏedpisy zaklaÂdajõÂ opraÂvneÏnõÂ Revo-
lucÏnõÂho odboroveÂho hnutõÂ, se tato opraÂvneÏnõÂ za podmõÂnek daÂle
uvedenyÂch vztahujõÂ na odboroveÂ organizace a orgaÂny vytvorÏeneÂ
na zaÂkladeÏ svobodneÂho odboroveÂho sdruzÏovaÂnõÂ.

§ 2

(1) PuÊ sobõÂ-li v zameÏstnavatelskeÂ organizaci vedle sebe võÂce
odborovyÂch organizacõÂ, musõÂ zameÏstnavatelskaÂ organizace v prÏõÂ-
padech tyÂkajõÂcõÂch se vsÏech nebo veÏtsÏõÂho pocÏtu pracovnõÂkuÊ , kdy
obecneÏ zaÂvazneÂ praÂvnõÂ prÏedpisy vyzÏadujõÂ projednaÂnõÂ nebo sou-
hlas odboroveÂho orgaÂnu, plnit tyto povinnosti vuÊ cÏi prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnuÊ m vsÏech zuÂcÏastneÏnyÂch odborovyÂch organizacõÂ, pokud
se s nimi nedohodne jinak. JestlizÏe se orgaÂny vsÏech zuÂcÏastneÏnyÂch
odborovyÂch organizacõÂ nedohodnou v dobeÏ nejpozdeÏji do
15 dnuÊ od pozÏaÂdaÂnõÂ, zda souhlas udeÏlõÂ cÏi nikoliv, je rozhodujõÂcõÂ
stanovisko orgaÂnu odboroveÂ organizace s nejveÏtsÏõÂm pocÏtem cÏle-
nuÊ v zameÏstnavatelskeÂ organizaci.

(2) UstanovenõÂ prvnõÂ veÏty prÏedchozõÂho odstavce se obdob-
neÏ pouzÏije i pro sjednaÂvaÂnõÂ kolektivnõÂch smluv s tõÂm, zÏe jmeÂnem
kolektivu pracovnõÂkuÊ mohou prÏõÂslusÏneÂ odboroveÂ orgaÂny puÊ so-
bõÂcõÂ v zameÏstnavatelskeÂ organizaci vystupovat a jednat s praÂvnõÂ-
mi duÊ sledky pro vsÏechny pracovnõÂky jen spolecÏneÏ a ve vzaÂjemneÂ
shodeÏ, pokud se mezi sebou a se zameÏstnavatelskou organizacõÂ
nedohodnou jinak.

§ 3

(1) PuÊ sobõÂ-li v zameÏstnavatelskeÂ organizaci vedle sebe võÂce
odborovyÂch organizacõÂ, vystupuje v pracovneÏpraÂvnõÂch a obdob-
nyÂch vztazõÂch tyÂkajõÂcõÂch se jednotlivyÂch pracovnõÂkuÊ prÏõÂslusÏnyÂ

odborovyÂ orgaÂn odboroveÂ organizace, jõÂzÏ je pracovnõÂk cÏlenem.

(2) V prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm v odstavci 1 vystupuje v pracovneÏ-
praÂvnõÂch a obdobnyÂch vztazõÂch tyÂkajõÂcõÂch se pracovnõÂka, kteryÂ
nenõÂ odboroveÏ organizovaÂn, orgaÂn odboroveÂ organizace s nej-
veÏtsÏõÂm pocÏtem cÏlenuÊ v zameÏstnavatelskeÂ organizaci, pokud pra-
covnõÂk neurcÏõÂ jinak.

(3) OdmõÂtne-li orgaÂn odboroveÂ organizace udeÏlit prÏedchozõÂ
souhlas k vyÂpoveÏdi a nebo k okamzÏiteÂmu zrusÏenõÂ pracovnõÂho
pomeÏru danyÂch pracovnõÂkovi, muÊ zÏe na zÏaÂdost zameÏstnavatelskeÂ
organizace udeÏlit souhlas vysÏsÏõÂ orgaÂn odboroveÂ organizace uve-
deneÂ v prÏedchozõÂch odstavcõÂch. NenõÂ-li takovyÂ orgaÂn, postacÏõÂ
k uvedenyÂm praÂvnõÂm uÂkonuÊ m projednaÂnõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
odboroveÂ organizace.

(4) NemaÂ-li odborovaÂ organizace vysÏsÏõÂ odborovyÂ orgaÂn,
postacÏõÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊ m zameÏstnavatelskeÂ organizace podle
odstavce 3 vuÊ cÏi odborovyÂm funkcionaÂrÏuÊ m uvedenyÂm v § 59 zaÂ-
konõÂku praÂce souhlas orgaÂnu odboroveÂ organizace.

§ 4

Pokud je v zameÏstnavatelskeÂ organizaci ustavena rozhodcÏõÂ
komise (§ 207 a naÂsl. zaÂkonõÂku praÂce), postupuje se prÏimeÏrÏeneÏ
podle vyhlaÂsÏky cÏ. 42/1975 Sb., o projednaÂvaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ
pracovnõÂch sporuÊ rozhodcÏõÂmi komisemi, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky
cÏ. 25/1983 Sb.

§ 5

Pokud zaÂkon vyzÏaduje, aby praÂvnõÂ prÏedpis byl vydaÂn v do-
hodeÏ s orgaÂnem RevolucÏnõÂho odboroveÂho hnutõÂ, je nutno jej
prÏedem projednat s prÏõÂslusÏnyÂmi odborovyÂmi orgaÂny. PrÏõÂslusÏnyÂ-
mi odborovyÂmi orgaÂny jsou orgaÂny odborovyÂch svazuÊ a sdruzÏe-
nõÂ, ktereÂ mohou sveÂ pravomoce delegovat na orgaÂny federace ne-
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