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TRESTNI ZÁKON

ze dne 29. llstonadu 1961

Národní shromážděn! českosíovsnskě socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

HLAVA DRUHA
ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVEDNGSTI

§3
Trestný

CAST PRVNI

č

í

n

(l) Trestným činem Je pro společnost nebezpečný čín, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zá-

OBECNÁ CAST

koně.

HLAVA PRVNÍ
OČEL ZAKONA

§ 1
Účelem trestního zákona je chrántt sporecenexe
zřízení Československé socialistické re-

a stanu

publiky, sociallsttcké vlastnictví, práva a oprávně
né zájmy občanů a vychovávat k řádnému plněn!
občanských povinností a k- zachovávání pravidel
socialistického soužití.

(2) Čin. jehož stupeň nebezpečnosti pro společ
nost je nepatrný, nenI trestným činem, 1 když jinak
vykazuje znaky trestného činu.
(3) K trestnosti činu je třeba úmyslného zavtnění, nestanoví-ll tento zákon výslovně, že postačí
zaviněn! z nedbalosti.
(4) Stupeň nebezpečnosti činu pro -společnost
je určován zejména významem chráněného zájmu,
který byl činem dotčen, způsobem provedenI činu
a jeho následky, okolnostmi. za kterých byl čin
spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a

jeho pohnutkou.
Za vln

§ 2
Prostředky

jsou

pohrůžka

k dosažení účelu trestního zákona
tresty, ukládán! a výkon trestů a

ochranně opatřeni.

-

ě

n[

§ 4

Trestný
chatel
465 -

čin

je spachan

úmyslně,

jestliže pa-
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a) chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným po-

rušit nebo ohrozit zájem
nem, nebo
b)

chráněný

b)

přtpra vě

kdy

nebezpečí,

('I) Ustanovenfm odstavce 3 však není dotčena
trestnost pachatele za jiný dokonaný trestný čin,
který jIž timro svým jednáním spáchal.

§ 5
čtn

době,

í-

věděl, že svým jednánIm může takově porušen!
nebo ohrožen! způsobit, a pro případ, že je způ
sobl, byl li. tím srozuměn.

Trestný

k trestnému činu oznámeni
které vzniklo zájmu
chráněnému ttmto zákonem z podniknuté př
pravy, mohlo být ještě odstraněno. Oznámení
Je nutno učinit prokurátoru nebo bezpečnost
nímu orgánu: VOják může místo toho učinit
oznámen! velltell nebo náčelníku.
o

učinil

v

tímto záko-

Je spáchán z nedbalosti, [estltžs

pachatel

že může způsobem v tom to zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný
tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů
spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo

§

a) věděl,

b)

nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem
k okolnostem a k svým osobním poměrům vě
dět měl a mohl.

Pokus trestného

K okolnosti přttěžujtcí nebo k okolnosti, která

použtti vyšší trestní sazby, se

přihlédne,

sl jda-li o

těžšf následek, i tehdy, zavinil-li Jej
pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, ~e
tento zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné,

(2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní
sazby stanovené na dokonaný trestný čin.
činu

zaniká,

a) upustil od dalšího jednán! potřebného k dokonán! trestného činu a odstranll nebezpečí, které
vzniklo zájmu chráněnému nmto zákonem
z podniknutého pokusu, nebo
b}

o pokusu trestného činu oznámení v dokdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráně
nému tímto zákonem z podníknutého pokusu,
mohlo být leště odstraněno. Oznámení je nutno učinit prokurátoru nebo bezpeěnostntmu
orgánu; VOják maže místo toho učinit oznámeni
veliteli nebo náčelníku.
učíníl

bě,

(4) Ustanovením odstavce 3 však nenk dotčena
trestnost pachatele za jIný dokonaný trestný čin,
který ji~ tímto svým jednáním spáchal.

§ 7

trestnému

nu

k dokonán! trestného činu ll.
jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin
spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonánI trestného činu nedošlo.

pachatel nevěděl, ač o nt vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a
mohl, vyjímaje. případy, kdy tento zákon vyžaduje, aby o nf pachatel věděl.

k

í

bezprostředně směřuje

b) jde-ll o jinou skutečnost, i tehdy, Jestliže o nf

Příprava

č

(1) Jednání pro společnost nebezpečné, které

(3) Trestnost pokusu trestného
jestliže pachatel dobrovolně

§ 6
podmiňuje

a

činu

(1) Iednánř pro společnost nebezpečné, které

záležl v organizovánI trestného činu, v opatřovaní
nebo přlzpůsobovanř prostředků nebo nástrojů k jeho spachant, ve spolčeni, srocení, v návodu nebo
pomoci k trestnému činu anebo v jiném úmyslném
vytvářenI podmínek pro jeho spáchám, je přtpra
vou k trestnému činu, [estlíže nedošlo k pokusu
ani dokonáni trestného čtnu.
(2) Příprava k trestnému činu Je trestná podle
trestní suby stanovené na trestnj: čin, k němuž
směřovata, jestllte tento zákon ve zvláštní čásU
nestanovf něco jiného.
(3} Trestnost přlpravy k trestnému činu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně

a) upustil od dalšfho Jednáni směřujícfho k spácháni ·-tre:ltného činu a odstranil nebezpečl,
které vzniklo Zájmu chráněněmu Umto zjkonem % podniknuté pt'!pravy, nebo
-

Pac h a tel, s pol II pac h a t a I a II ~ a s tnI k
trestného činu
§ 9
čin

(l) Pachatelem trestného
spáchal sám.

čínu

je, kdo trestný

(:l) Byl-ll trestný čin spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z ních,
[ako by trestný čIn spáchala sama (spolupachatelé}.

§ 10
( 1) Účastníkem na dokonaném trestném
nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně

činu

a) spacnanr trestného činu zosnoval nebo i'ldi1
( organizátor),
b} navedl jméno k spáchání trestného člnu, (na-

486-

vodce),
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cl poskytl jinému pomoc k spáchaní trestného
činu, zejména opatřením prostředků, odstraně
ním překážek, radou, utvrzov ňntm v přsdse
vzeu, sl1bem přtspět po trestném činu (pomoc-

HLAVA TRETI
POSOBl'10ST TRESTNÍCH Z! :{ONO

§ 16

ník] ,

. (2/ Na trestní odpovědnost a trestnost účast

níka se už ije ustanovení o trestní odpovědnosti a
trestnosti pachatele, Jestliže tento zákon nestanoví
něco jiného.

§1l
Věk

Kdo v
rok svého

době
věku,

spáchání činu nedovršil patnáctý
není trestně odpovědný.

(ll 'I'rastnost čtnu se posuzuje podle zákona
v době, kdy byl č ín spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je
pro pachatele příznivější.
ňčtnněbo

(2) Pachatel1 lze uložit vždy pouze rakový druh
trestu, který dovolute uložít zákon účinný v době,
kdy se o trestném činu rozhoduje.

(3) O ochranném opatřeni se rozhodne vždy
podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném
opatřeni rozhoduje.

§ 17
[ 1} Podle československého zákona se posuzuje
trestnost činu, který byl spáchán na území republiky .

§ 12
Nepříčetnost

(1] Kdo pro du ševní poruchu v době spáchán!
činu

nernchí rozpoznat jetro nebezpečnost pro sponebo ovládat své jednání, není za tento čin

lečnost

trestně odpovědný.

(Z) Ustanovení odstavce 1 se neužije. přivede-U
se pachatel do stavu nepřtčetností, byt 1 z nedbalosti, požitím alkohol1ckého nápoje nebo omamného prostředku.

rl) Trestný
území republiky,

čin

se považuje za spáchaný na

a) dopusttl-lt se tu pachatel jednání, i když porušeni nebo ohrožen] zájmu chráněného tímto
zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo
zčásti v cizině, nebo
bl porušll-Ií nebo ohrozíl-lí tu pachatel zájem
chráněný ttmto zákonem nebo měl-li tu alespoň
zčásti takový následek nastat, I když se jednáni dopustil v cizině.

§ 13

Nutná o b r a n a
jinak trestný, kterým někdo odvrací p římo
hrozíc! nebo trvající útok na. zájem chraněný tímto
zákonem, nen! trestným činem. Nejde o nutnou
obranu, byla-ll obrana z řejm ě nepřiměřená povaze
a nebezpečnosti útoku.

§ 18

Čin

Podle
venský

občan

§ 19

Kr a j n I nouze
Čin JInak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo

hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi,
jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolnosti od vrátit jInak anebo způsobený následek je
zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější nežten, který hroztl.

§ 15
pou

zákona se posuzuje
který v c íztn ě spáchal českoslo
nebo obyvatel republiky bez státni

činu,

příslušnosti.

§ 14

Oprávněné

česlroslovenského

1 trestnost

ž

í

t

í

zbraně

Trestný čin nesp écha. kdo použi je zbraně v mezřch zmocnění příslušn ých zákonných předpisů.
-

Podle československého zákona se posuzuje
trestnost rozvraceni republíky (§ 92), teroru [§ 93
a 94], záškodnictví (§ 95 a 96], sabotáže [§ 97}, podvracen! republiky [§ gSI, vyzvědačství (:3 1051, paděláni a pozměňováni peněz [~ HOl, udávání padělaných a pozměněných peněz [§ 141), výroby a
držení padělatelského náčiní (§ 142), útoku na
statn í orgán a orgán společenské organizace podle
§ 153, útoku na veřejného činitele' podle § 155,
genocidia (§ 259/, používáni zakázaného bojového
prostředku (§ ?62), válečné krutosti (§ 2631, pleněn! v prostoru válečných operací (§ 2641 a zneužíván! označení Červeného křfže (§ 265) i tehdy,
spáchal-U takový trestný čin v c íztně ke škodě zájmů republiky cizinec nebo osoba bez státní p ří
síušnostt, která neni obyvatelem republiky,

467-
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P! Podle českoslovens~;ého zákona se posuzuje
trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním
příslušnfkem nebo osobou bez státní příslušnosti,
která nent obyvatelem republiky, těž tehdy,
a) je-ll čin trestný" i podle zákona účinného na
území, kde byl spáchán, a
b) jestliže pachatel byl dopaden na území republilty a nebyl vydán k trestnímu stíhání cizímu
státu.
(2) Pachateli však nelze uložit trest přísnější,
než jaký stanoví zákon státu, na jehož územI byl
trestný čin spáchán.

§ 21

(1) Ceskoslovenský občan nemi'tže být vydán
cizímu státu k trestnímu stíhánI ani k výkonu
trestu.
(2) TrestnI rozsudek cízfho státu
vykonán na území republiky.

od potrestáni a v y ř t z e n t
v e c I rn s t n m lidovým soudem

Upuštění

§ 20

nemůže

í

í

§ 24
(ll Od potrestání pachatele, který spáchal
trestný čin menší nebezpečnosti pro společnost,
jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po
nápravě, lze upustit,

a) jestliže vzhledem k povaze spáchaného činu
a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně
očekávat, že již projednání věci před soudem
postačí k jeho nápravě, nebo
b) jestliže soud přijme zaruku nabídnutou společenskou organ.itac1 za nápravu pachatele a má
za to, že vzhledem k výchovné síle kolektivu,
povaze spáchaného činu a osobě pachatele se
uležení trestu nejev! nutným.
(2) UpustU-l1 soud od potrestant, hledl se na
pachatele, jako by nebyl odsouzen.

být
§ 25

§ 22
[l) Jestliže pro týž skutek byl pachatel v ci-

ve vazbě anebo potrestán orgánem cízřho státu, započřta se mu doba strávená ve vazbě nebo vykonaný trest do trestu uloženého československým
soudem, pokud je vzhledem k druhu uloženého
trestu započttaní možné. Obdobně postupuje soud,
uložtl-Ií pachateI1 trest úhrnný nebo souhrnný
zině

Soud může upustit od potrestáni I tehdy, jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené
přtčetnostt a soud má za to, že ochranné léčen!
(§ 72), které zároveň ukládá, zajistI nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe než trest. To.hoto ustanovenI se však nepoužíje, jestliže si pachatel stav zmenšené příčetnostipřivodil, byt i z nedbalosti, požitím alhokol1ckého nápoje nebo omamného prostředku.

(§ 35).

§ 26

(2) NenHi započftánl vazby nebo trestu v cizině

uloženého (odstavec 1) možné, a to zejména
proto, že v cizině byl vykonán zcela nebo zčásti
trest takového druhu, jaký tento zákon nezná,při
hlédne soud k této skutečnosti při stanovenI druhu
trestu. popřípadě jeho výměry.

HLAVA CTVRTA
TRESTY

Jestliže pachatel spáchal

trestnýčtn

tnenší ne-

bezpečnosti pro společnost, jého spácháni lltuje a

projevuje nčtrmou snahu po nápravě, lze věc projednat před místním lidovým soudem, pokud vzhtedem k povaze spáchaného trestného činu, k osobě
pachatele a k výchovné sne kolektivu. zejména
byla-ll přijata záruka nabídnutá společenskou organizací za nápravu pachatele, lze důvodně očekávat,
že vyřízení věci místním lidovým soudem k nápravě
pachatele postačí.

Oddil první

Sp oIeěn á

Druhy

u s t a n o ven t o t rest ech

§ 27

§ 23
Účel

Za spáchané trestné
pov xe tyto tresty

trestu

(l) Účelem trestu je chránit společnost před
pachateI1 trestných činů, zabránit odsouzenému
v dalším páchán! trestné činnosti a vychovat jej
k tomu, aby vedl l'ádný život pracujícího člověka,
a Hm působit výchovně t na ostatní členy společ
nosti.
(2)

trestů

Vtkonem trestu nesmí být ponížena lIdská

důstojnost.

a]
b)

odnětt

oparření,

čestných titulů

a -vyznamenáni,

d) ztrátu vojenské hodnosti,
e) zákaz činnosti,
f) propadnutí majetku,

-

468-

mt1že soud uložit

svobody,

nápravně

c) ztrátu

činy

Sbírka zákoni\ č.
gJ

penězítv

trest,

h J propadnutí
ch )

140/1.961
Oddíl druhý

věci,

Obecné zásady pro ukládáni
V

vyhoštění.

ý

m

trestii

r a trestu

ě

§ 31

§ 28

[t) Při

fl)

Stanoví-li tento zákon ve zvláštní částI na
některý trestný čin několik trestů, lze uložIt každý
tento trest samostatně nebo I více jich vedle sebe.
Vedle trestu, který stanoví tento zákon ve zvláštní
části na některý trestný čin, lze uložit' I jiné trest y
uvedené v § 27. Vyhoštění lze uložiti samostatně,
I když tento zákon ve zvláštní části takový trest
nestanoví.
(2) Nelze však uložit

aj nápravné

opatření

peněžitého

b]

peněžitý

vedle

stanovení druhu trestu a jeho výměry
soud k stupni nebezpečnosti trestného
činu pro společnost [§ 3 cd st. 41. k možnosti nápravy a poměrům pachatele. Přijme-li soud záruku
nabídnutou společenskou organizací za nápravu pachate!e, vezme v úvahu také výchovnou sílu kolekttvu a uloží trest se zřetelem k této okolnosti.
přihlédne

[2) Při stanoveni druhu trestu a jeho výměry
přihlédne

a)
odnětí

svobody nebo

trestu,

trest -

trest smrti

§ 29

(l) Trest smrt! může soud uložIt jen za trestný
u něhož to tento zákon ve zvláštní částí dovoluje, a to pouze za podmínky, že stupeň nebezpečnost! takového trestného činu pro společnost je
vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce
nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému nasJ-edku mímořadně vysoký a
čin,

a J uložení trestu vyžaduje
lečnosti, nebo

účinná

c) u přípravy k trestnému činu a u pokusu trestného činu též k tomu. do jaké míry se jednání
pachatele k dokonéní trestného činu přiblí
žilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro
které k jeho dokonání nedošlo,
(3) K okolnosti, která je zákonným znakem
trestného činu, nelze přihlédnout jako k okolnosti
polehčujíc! nebo přltěžujtc! nebo k okolnosti, která
podmiňuje použít! vyšší trestní sazby.

§ 32

ochrana spo-

b) není naděje, že by na pachatele bylo možno
trestem výchovněpůsobít.
(2) Vojákoví, který takový trestný čin spáchal
za branné pohotovosti státu nebo za bojové situace,
může soud uložit trest smrti také za podmínky, že
takovým trestným- činem byly zmařeny nebo podstatně ohroženy bojové akce nebo zvýšenou měrou
ohrožena kázeň nebo pořádek v ozbrojených silách
nebo v ozbrojeném sboru.
(3) Trest smrti
osobě, která v době,
překročila osmnáctý

II spolupachatelů též i< tomu, jakou měrou [ednání každého z nich přispělo k spáchání trestného činu.

b) u organizátora, návodca a pomocníka též k vý·
znamu a povaze jejich ůčastí na spáchán! trestného činu,

trest vedle propadnutí majetku.

Výjimečný

soud

nelze uložit těhotné ženě ani
kdy spáchala trestný čin, nerok svého věku.

fl)

Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve
stavu zmenšené přtčetnosrí, který si, a to ani z ne·
dbalosti, nepřivodil požitím alkoholického nápoje
nebo omamného prostředku, přihlédne soud I{ této
okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.
[2) Má-li soud za to. že by vzhledem k zdravotnímu stavu takového pachatele bylo možno za
současného uloženi ochranného léčeni (§ 72) dosáhnout. účelu trestu i trestem kratšího trvání, sníží
trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, nejsa vázňn omezením uvedeným v § 40 odst. 3,
a ulož! zároveň ochranné léčení,

§ 33
1'ři výměře trestu se jako k polehčujlcí okotnostt příhlédne zejména k tomu, že pachatel

§ 30

a 1 spáchal trestný

čin

v silném rozrušení,

čin

ve

hodnosti.

b) spáchal trestný
distvých,

[2) Vedle trestu smrti lze uložit pouze trest
propadnuU majetku.

c) spáchal trestný

čin

pod tlakem závislosti neho

(3 J Trest smrti s," vykoná oběšením; za branné
ponorovostt státu muže být vykonán zastt'elením.

d) spáchal trestný
nátlaku,

[1) V uložen ém trestu smrti Je zahrnuta ztráta
čestných titulů a vy-znamenání a ztráta vojenské

-

věku

blízkém

věku

mla-

podřízenosti,
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čin

aj spáchal trestný

pod vllvem

nfch nebo rodinných

poměrů,

tf~ivých

osob-

které sl sám ne-

způsobil,

fl sp-áchal trestný

čin odvraceje útok nebo jiné
aniž byly zcela splněny podmínky
nutné obrany nebo krajní nouze,
nebezpečí,

g) vedl před spácháním trestného Ginu řádný ži-

vot pracujícfho
h)

přtčtníl se o odstranění škodlivých následků
trestného činu nebo dobrovolně nahradil způ
sobenou škodu,

ch ] trestného
1) svůj

1)

člověka,

činu upřímně

trestný

čin

přt objasňován!

lltoval,

sám oznámil
své trestné

úřadům,

činnosti

nebo

napcmahal

příslušným orgánům.

§ 3-1
Při

nosti

výměře

přihlédne

trestu se jako k přttěžujtcí okolzejména k tomu, že pachatel

a) spáchal trestný čin z nepřátelstvt k soctalístickému společenskému a státnímu zřízeni republiky nebo z jiné zvlášť zavržltelné pohnutky,

čin

z nich nejpřísněji trestný; vedle trestu přřpust
podle takověho zákonného ustanovení lze
v rámci úhrnného trestu uložit 1 jiný druh trestu,
jestliže Jeho uloženi by bylo odůvodněno některým
ze souzených trestných činů. Jsou-li dolul hranice
trestních sazeb odnětí svobody různá, je dolní hranlcl úhrnného trestu nejvyšší z nich. Stanoví-Ií
tento zákon na některý z takových trestných činů
pouze trest odnětl svobody, nemůže být úhrnným
trestem Jiný z trestů uvedených v §' 27 jako trest
samostatný.
něho

(2J Soud uleží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavct 1, když odsuzuje pachatele za
trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem
prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za
jIný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného
trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli
rozsudkem dřtvějším. Souhrnný trest nesmí být
mírnějšf než trest uložený
rozsudkem dřívějším.
V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest
ztráty čestných titulů a vyznamenání, ztráty vojenské hodností, propadnutt majetku nebo propadnutí
věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřřvějštm.
(3) Ustanovení o souhrnném trestu se neužile,
jestliže di'ívější odsouzení je takové povahy, že se
na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

b) spáchal trestný čin surovým způsobem, zákeř
ně, se zvláštní lsti nebo jiným obdobným způ
sobem,
c)

spěchal

trestný
závislosti nebo

čin

využívaje

něčí

bezbrannosti,

podřízenostt,

d) spáchal trestný čin za žtvelm pohromy nebo
jiné události vážně ohrožujtct život, veřejn1
pořádek nebo majetek,
poruští zvlaštní povinnost,

e) trestn ym

činem

fJ trestným

čínem způsobil

vyšší škodu,

§ 36

Jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čín,
kterÝ' spěchal před tím, než hyl trest uložený dří
vějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesnú tento trest spolu. s dosud nevykonanou části trestu uloženého dřřvějšřm rozsudkem přesahovat nejvyššl výměru dovolenou tímto
zákonem pro tento druh trestu.

g I spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen
organtzovaná skupiny nebo člen spolčení;
ll) svedl k trestnému
distvého,

činu

Soud upustt od uložení souhrnného trestu podle

cll) trestný čin páchal nebo v
delšl dobu,
1)

§ 37

jiného, zejména mlaněm pokračoval

činů,

spáchal více trestných

po

§ 35 odst. 2 nebo od uložení dalšího trestu podle
§ 36, má-U za to, že trest uložený dřtvějším roz-

sudkem je

nebo

j) byl již pro trestný čllt1 odsouzen; soud je opravněn podle povahy předchoztno odsouzení nepokládat tuto okolnost za přttěžujtcí,

dostatečný.

§ 38
Započítání

vazby a trestu

§ 35

(1) Jestll~e se vedlo proti pachateli trestní řt
tení ve vazbě a dojde v tomto řízení k jeho odsouzenr, započtta se mu doba strávená ve vazbě do uloženého trestu, popřípadě do trestu nhrnněao nebo
souhrnného, pokud je vzhledem k druhu- uloženého
trestu započítání matné.

(l) Odsuzuje-ll soud pachatele za dva nebo více
uloží mll úhrnný trest podle toho
zákonného ustanovenI, které se vztahuje na trestný

(2) Jestliže hyl pachatel soudem nebo jiným
orgánem pdtrestán a došlo k jeho novému odsouzen! pro týž skutek, započítá. se mu. "ykonaný trest

UkládánI

trestu za v t c e
II i

II

trestných

II

trestn~hčinÍl,

-
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do uloženého trestu, pokud le vzhledem k druhu
uloženého trestu započttant možné. Obdobně postupuje soud, uložtl-lí pachateli trest úhrnný nebo
souhrnný.
(3) Přt započítant vazby nebo trestu odnětí svobody do trestu nápravného opatřeni a přt započt
tání trestu nápravného cpatření do trestu odn ětí
svobody se počíta]! leden den vazby nebo leden den
trestu odnětř svobody za dva dny nápravného

Č.

a) pod

pět

odnětí

let, člnf-li dohll hranlcs trestní sazby
svobody alespoň dvanáct let,

b I pod třl léta, čtní-Ií dolní hranice trestní sazby
odnětí svobod y alespoň osm let .

c ) pod jeden rok, člnt-l í dolní hranice trestn í saze
by odnětí svobody alespoň pět let.

Ukládáni trestu o d n

opatření,

(4) Není-It započltánl vazby nebo. trestu [odsta vce 1 až 3) možné, přihlédne soud k této skutečnost! při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho

zvlášť nebezpečnému

Oddll t

II k 1 á dán f

a

ř

et

í

í

í

í

§ 41

b)

§ 39
odnětí

í

a) znovu spáchal zvlášt závažný úmyslný trestný
čin. ač jIž byl pro takový nebo jIný zv la šř zá va žne úmyslný trestn ý čin potrestán, nebo

v Ý k o D jwd D o t I i v f c h
trestl\

Octnětl

ě t
svobody
r e c d v s t o vt

Pachatel, který

výměry.

(l) Trest
patnáct let.

140/1961

svobody

svobody se ukládá nejvýše na

F) Trest odnětí svobody se vykonává v nápravných za řřzeních ministerstva vn ítra, Trest odnětí
svobody nepřevyšujíct dvě léta, uložený vojáku
v z ákladní vojenské službě, se může vykonat té~
v nápravných zařízeních ministerstva národní obrany. Ve výkonu trestu je odsouzený soustavně vychováván k tomu, aby vedl l'ádný život pracujřcího
člověka.

(3T Byl-ll trest odnětí svobody vykonán v nápravném zařfzení ministerstva národní obrany,
hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

soustavně páchá úmyslné trestné čIny téže povahy. ač jIž byl pro takové trestné činy vícekrát potrestán.

považuje se za zvlášt nebezpečného recidivistu,
jestliže uvedené okolností pro svou závažnost, zejména vzhledem k délce doby. která uplynula od
posledního odsouzení, podstatné zvyšují stupeň nebezpečností trestného činu pro společnost.

§ 42
(1) Horní hranice trestní sazby odn ětí svobody

stanovené v tomto zákoně se u zvla št nebezpeč
ného recidivisty zvyšuje o jednu třetinu, Zvlášt nebezpečnému recidivistovi soud ulož! trest v norní
polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svobody.
(2) H orní hranice trestní sazby nesmí anI po
zvyšení podle odstavce 1 převyšovat patnáct let.

§ 40

Mimořádné s n t s n i trestu
o d n ě t t svobody
ž

N á P r a .v n é o pat ř e n I
§ 43

(1) Má·ll soud vzhledem k vÝlimečným okol-

nebo vzhledem k mimořádným pom ěr ům pachatele za to, že by použití trestní sazby
odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo pro
pachatele nepříměřeně pi'ísné a že lze účelu trestu
dosáhnout I trestem kratšího trvaní, může snřžít
trest odnětI svobody pod dolní hraníct trestnI sazby t ímto zákonem stanovené.
nostem

(1) Trest nápravného opatření můža soud uložit

případu

(2) Soud III1lže snížit trest odnětí svobody pod

dolní hranic! trestní sazby též tehdy. jestliže odsuzuje pachatele za přípravu k trestnému činu a má
vzhledem k povaze a zá važnost! p řtpravv za to, že
by použiti trestat sazby odnětí svobod y tím to zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměi'eně
přísné a že lze účelu trestu dosáhnout 1 trestem
kratš ího trvant,
(:SJ Přt sntžent trestu odnětí svobody podle odstavce 1 nebo 2 nelze uložit trest

-

pouze v přřpadě, že tento zákon ve zvlaštnt ěástt
uložení tohoto trestu dovoluje a [estltže vzhledem
k osobě pachatele a možnosti jeho nápravy uložení
trestu odnětí svobody k dosažení účelu trestu není
třeba.

(2) Nápravné opatřeni nelze uložit, je-ll pa chatel trvale práce neschopný, nebo Jsou-U tu jiné
okolnost!, které brání výkonu tohoto trestu.

§ 44

(l) Trest nápravného opatření může soud uložit v trvání od dvou měsíců do jednoho roku.
(Z) Nápravné opatření-se vykonává na svobodě.
Odsouzený je povInen po dobu trestu vykonávat
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prác í za podmínek stanovených soudem podle odstavca 3 a 4.
(3) Z odměny za práci náležející odsouzenému
přtpadá 10 až 25

% státu;

v~'~l

body, jes tli že to vzhledem k povaze spáchaného
trestného č.nu vyžaduje kázeň a pc řádex v ozb ro[enycn silách neoo v ozbrojeném sboru.

srážek určí soud,

(4) Z důležitých důvodů může soud nařídit na

dobu výkon u trestu I změnu zaměstnání pachatele
v tom směru, aby vykonával práci méně odpověd
nou, nebo na jiném pracovtštt; v tom pi'ípadě soud
zaroveň stanovl zásady pro určeni druhu, způsobu
a místa jeho zaměstnání. Soud může uložit pacha tel! na dobu trestu 1 jiná pi'lměi'ená omezení
SIlli.' f'u ;ící k tomu, aby vedl řádný' žívot pracujícíhc

§ 48

Ztráta vojenské hodnost! záleží v tom, že se
odsouzenému snižuje hodnost ve vojsku na hodnost
vojína a odnímá se mu Jeho hodnost v ozbrojeném
sboru, jehož p říslušníci podl ěha]t pra vomocí vojenských soudů.

člověka,

Zá k a z

čin IlO

sti

§ 49
§ 45
(1) Do doby výkonu

népravněho opatřeni

se
nezapočítává doba; po kterou odsouzený' z jakéhokoli důvodu nepracoval.
( 2) Jestliže odsouzený v době po odsouzení až
opatřeni nevedl
nebo nevyhověl
uloženým podmínkám, přemění soud trest nápravného opatření nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody; přitom dva dny nevykonaného nápravného
opatření se počítajt za jeden den odnětí svobody.

do

skon čení

výkonu nápravného

řádný život pracujtcího člověka

(3] Byl-U trest nápravného opatřeni vykonán;
hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

(l) Soud může uložit trest zákazu činnosti na
Jeden rok až pět let, dopustil-U se pachatel trestného činu v souvístostí. s touto čtnností,

Trest zákazu činnosti jako trest samostatn ý
soud uložit pouze v případě , že tento z ákon
ve zvláštní častt uložení tohoto trestu dcvouue a
jestliže vzh ledem k povaze spáchaného trestného
činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného
trestu k dosažení účelu trestu nent t řeba.
(2)

může

(3) Je-li trest zákazu činnosti uložen vedle nepodmíněného

trestu

odn ětí

trestu odnětí svobody, doba výkonu
svobody se do doby výkonu z ákazu

činnosti nezapočítává.

§ 50
§ 46
čest n Ý c h t i t u I
a vyznamenáni

Ztrá ta

a

může uložit trest ztráty čestných
a vyznamenání, odsuzuje-li pachatele za
úmyslný trestný čin spáchaný z nepl'átelstvl k-socialistickému společenskému a státnímu zřlzenl
republiky nebo z jtně zvlášť završttelně pohnutky
k nepodmíněnému trestu . odnětí svobody nejméně
na dvě léta.

(I) Soud

titulů

(2l Ztráta čestn ých titulů a vyznamenáni zaleží v tom, že odsov xenv ztract československá vyznamenání, čestná uzuant, vědecké a umělecké hodnosti a [Iné čestné tituly, jakot I právo nosit cízozemská vyznamenáni a užívat cizozemských čest
nýcll

titulů.

Ztráta

YOJens!<é hodnosti

(l) Trest zákazu činnost! záletl v tom., že se
odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určttěno zaměstnáni, povoláni nebo
funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba
zvláštního povolenL
(2) Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledl
se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

P1\.O ? a dnu t 1 m a je t k u

§ 51

Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného
trestného činu ft poměrům pachatele u.o~m trest
propadnuU majetku, odsuzuje-li pachatele k trestu
smrti anebo odsuzuje-ll jej k nepodmíněnému
trestu ocnatt svobody
a) za úmyslný trestný čín spáchaný z nepřátelství
k soclallsUckému společenskému a státnímu
zi'fzenf republlky, nebo

bl za závdný funyslný trestný

§ 47
(1) Soud může uložír trest ztráty vojenské hodnosti, odsuzuje-H pacl1atele za úmyslný trestný čin
spáchaný Z8 zvlášf zavržfteíné pohnutky k nepodmíněnému trestu odnett svobody nejméně na dvě
léta,

VojenskÝ' soud muže uložit tento trest též
vedle kratšlho nepodmíněného .trestu odnětí svn(2)

-

čin. j1m! pacnatnl
z[s!<al nebo se snaž.11 získat majetkový prospěch.

§ 52

fl) Propadnutf matatku postihuje celý majetek
odsouzeného nebo tu Jeho část. kterou soud určl;
propadnun se však nevztahuje na prosti'edky nebo
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§ 57

věci, jich! je nezbytně třeba k uspokojení žtvotn ích
potřeb odsouzeného nebo osob, o [ejíchž výživu

v v n c s re n r

nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen
pečovat.

(Z) Výrokem o propadnutt majetku zaniká zá-

konné
(3)

společenství

majetkové.

Vlastníkem propadlého majetku se stava

s tát.
Peněžitý

Soud může uložit pac hateli, který nent česko
slovenským občanem, trest v yhoštěni z území rspubl tky [ako trest samostatnp nebo vedle jiného
trestu, vvzacuje-n to bezpečnost lidí nebo majetku,
anebo jIný obecný zá jem.

trest

Oddíl l!tvrtý

§ 53

P

( 1) Peněžitý trest ve výměře od 500 Kčs do
50 .000 Kčs může soud uložit [ako trest samostatný

d mf ně n é

od

propuštění

a

D

žítý trest, [estl íže pachatel úmyslnou trestnou čin
nost! získal nebo se snažil získat majetkový
prospěch.

§ 54
(1) Při výměře peněžitého trestu přthlědne
soud k osobním a majetkovým poměrům pachatele,
peněžitý trest neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný.
(2) Vydobytá částka peněžitého

trestu

připadá

státu.

upuštění

Podmlněné

od výkonu
činnosti

ods ou ze

o t

§ 58

Soud

(1)

svobody

podmíněně

odloží výkon trestu
léta.

odnětt

nepřevy šu jícího dvě

a J jestliže vzhledem k osobě pachatele, zejména
s pl'lhlédnutím k jeho dosavadnímu životu a
prostl'edí, v kterém žije a pracuje, má důvodně
za to, že účelu trestu bude dosaženo 1 bez jeho
výkonu, nebo
b) jestltža přijme záruku nabídnutou společenskou
organízací za nápravu pachatele a [estlt že
vzhledem k výcnovné síle kolektivu má dů
vodně za to, že účelu trestu bude dosaženo I bez
jeho výkonu.
(~)

trestu
trestů

l;'ropadnut( v

o II z e n í, pod mí ně n é

z h y t k u trestu zákazu

pouze v případě, že ten to zákon ve zvlaštnt částt
uložen! tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem
k povaze spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele uložení Jiného trestu k dosažen!
ů čelu trestu neni třeba.
(2) Vedle jiného trestu může soud uložit pen ě

II

Povolení podmíněného odkladu výkonu
svobody se netýká výkonu ostatních
uložen ých vedle tohoto trestu.
odnětl

iS ... I

§ 55
§ 59

( 1) Soud může uložit trest propadnutí věc i,

a) které bylo užito k spáchání trestného
bl která byla k spáchánl trestného
cl kterou pachatel získal trestným
jako odměnu za ně j , nebo
d) kterou pachatel nabyl za
p ísm. cl.

věc

činu,

činu určena,
činem

nebo

uvedenou pod

(2) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen

jde-li o
(3)

věc

naležejícf pachateli.

Vlastníkem propadlé

věc i

.
se stava, stát.

§ 56

Trest propadnutí věci může soud uložit jako
trest samostatný pouze v případě, že tento zákon
ve zvlé štní části uložení tohoto trestu dovoluje a
jestliže vzhledem k povaze spéchanč'io trestného
činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného
trestu k dosažen! účelu trestu není třeba.

-

(1) Při podmíněném odsouzen! stanoví soud
zkušební dobu na jeden rok až pět let; zkušební
doba počíná právní moc! rozsudku.

(Z) Podmíněně odsouzenému může soud 1110žit
pl'iměl'ená omezenl směřující k tomu, aby vedl řád

ný život pracujícfho

člověka; zpravidla mu má též
uložit, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou
trestným činem způsobil.

(3J Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl
ve zku šební době řádný život pracujtcího člov ěka
a vyhov ěl uloženým podmínkám, započítěvě se do
zkušební doby nově stanovené při podmíněném odsouzen! pro týž skutek nebo do zkušební d08Y stanovené při uložen! úhrnného nebo souhrnného
trestu.

§ 60
(1) Iestltše

šebnt
hověl
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odsouzený vedl ve zKu-život pracujíc ího č l o v ě k a a vyuloženým podmínkám, vysloví soud, že se
podmlITěně

době řádný
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csvědčtl; jinak rozhodne, a to pcpřrpaclě již
zkušební doby. ze se trest vy l.cná.

§ 63

během

fl)

[2) Odvolala-li společenské organizace zúruku
za nápravu podmíněně odsouzeného, přezkoumá
soud jeho chování během zkušební doby, a shledá-li, že podmíněné odsouzen! neplní své poslání,
rozhodne, že se trest vykoná; [inak podmíněné
odsouzení ponechá v platnostl.
(J) Neučtníl-Il

soud do roka od uplynut! zku-

šební doby rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na

tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to,
že se podmíněně odsouzený osvědčil.
(4) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-ll se za to, že se osvědčil
(odstavec 31. hledí se na pachatele, jako by nebyl
odsouzen.

Podmíněné

propuštění

a

podmíněné

upuštění od výkonu zbytku trestu

zákazu

činnosti

§ 61
(l) Po výkonu poloviny uloženého nebo podle
rozhodnutí presidenta republlky zmírněného trestu
cdnětí svobody může soud odsouzeného podmíněně
propustit na svobodu, Jestliže odsouzený ve výkonu
trestu svým vzorným chováním a poctivým pomě
rem k práci prokázal polepšení a

a)

může se od něho očekávat, že v budoucnu povede i'ádn1 život pracujícího člověka, nebo

b) soud přijme záruku nabídnutou společenskou
organizací za dovršení nápravy odsouzeného.
(2) Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti
může

soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu vzorným plněním svých povinností v zaměstnání nebo
v povolání a způsobem svého života prokázal, že
dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo
jestliže soud přijme zaruku nabídnutou společen
skou organizací za dovršení nápravy odsouzeného.

§ 62

Osoba odsouzená za

trestnyčin

vlastizrady

(§ 91), rozvracení republiky [§ 92), teroru [§ 93
a 94), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97 J, vyzvědačství (§ 105) nebo některý obdobný trestný
čin proti státu světové socialistické soustavy, dále
za trestný čin válečné zrady (§ lUl, spekulace
podle § 117 odst. 2, 3, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 1162 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 179 odst. 2, 3, vraždy (§ 219),
loupeže podle § 234 odst. 2, 3, znásilněnI podle
§ 241 odst. 2, 3, pohlavního zneužívání podle § 242
odst. 3, 4, nebo genocidla (§ 259), jakož i zvlášť
nebezpečný recidivista (§ 41) mohou být podmíněně propuštěni až po výkonu dvou třetin uloženého trestu odněU svobody.

-

poj m íněném propuštěut stanov! sond
zkusební dobu na jeden rok až sedm let; zkušební
doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného.
(2) Při podmíněném upuštění od výkonu zbvtku trestu zákazu činnosti soud stanoví zkušební
dobu až na dvě léta; zkušební doba počíná právní
mocí rozhodnutí o tomto upuštění.
[Sl Podmíněně propuštěnému může soud uložtt
přiměřená omezení směřující k tomu, aby vedl řad
ný život pracujícího člověka; může mu též uložít,
aby podle svých sll nahradil škodu, kterou trestným
Př

í

činem způsobil.

§ 64
(l) Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něho i se podmíněně upustilo od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, vedl ve zkušební
době řádný život pracujtctho člověka a vyhověl
uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil;
jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební
doby, že se zbytek trestu vykona.
(2) Vyslovil-li soud, že se podmíněně propuště
ný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně upustilo
od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, osvědčil,
má se za to, že trest byl vykonán dnem, kdy byl
podmíněně propuštěn nebo kdy nabylo právní moc!
rozhodnutí, že se podmíněně upouští od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti.
(J) U podmíněně propuštěného nebo u odsouzeného, u 'něhož se podmíněně upustilo od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, se má za to, že trest
byl vykonán dnem, kdy došlo k podmíněnému propuštění nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí,
že se podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu
zákazu činnosti, také tehdy, neučinil-li soud bez
jeho viny do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce l.
(4-") Opětovné podmíněné propuštění z výkonu
téhož trestu Je možné pa výkonu poloviny zbytku
trestu a v případech uvedených v § 62 po výkonu
dvou. třetin zbytku trestu.
(5) Odvolala-U společenská organizace záruku
za dovršení nápravy odsouzeného, přezkoumá soud
jeho chování během zkušební doby, a shledá-li, že
podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštění
od výkonu zbytku trestu zákazu činnost! neplní své
poslaní, rozhodne. že se zbytek trestu vykoná; jinak
podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštění od
výkonu zbytku trestu zákazu činnosti ponechá
v platnosti.

HLAVA pÁTA
ZÁr-nK TRESTNOSTI A TRESTU
§ 65

Zánik

nebezpečnostI

pro
Trestnost
společnost
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činu,

trestného

činu

společnost

který byl v

nebezpečný,

zauíkě,

době

spachant pro
jestI1že vzhledem
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k změně situace anebo vzhledem k osobě pachatele
pominula nebezpečnost trestného činu pro společ
nost.

soudu .směřujícímt k trestnímu stíhán! pachatele, nebo
b) spáchal-li pachatel v

promlčecí době

trestný

čin

nový, na který tento zákon stanoví trest
stejný nebo přísnější.
§ 66
Účinná

(4 J Přerušením

lítost

Trestnost vlastizrady [§ 91], rozvracení republtk y [§ 92 L teroru [§ 93 a 94), záškodn íctví
(§ 95 a 961, sabotáže (§ 97 J, podvracení republil..y
(§ 98), pošt..ozování státu světové socialistické sou5·: a vy (§ 99 J, vyzvědačství (§ 105), ohrožení státního tajemství (§ 106 a 107), vyzvědačství a ohro-

žení státního tajemství ke škodě státu světové soctalísttckě soustavy (§ 108), ohrožení hospodář
ského ta [ernství (§ 122), porušování předpisů o obě
hu zboží ve styku s cizinou (§ 124), ohrožení devizového hospndářství (§ 146 a 147), zkrácení daně
(§ 1481. vzpoury vězňů (§ 172 J, "hrožení služebního
tajemství (§ 173], obecného ohrožení (§ 179 a 180),
pnškozování a ohrožování provozu obecně prospěš
ného zai'ízení (§ 182 až 184), šíření nakažlivé choroby (§ 139 až 192), ohrožování zdraví závadnými
potravinami a jinými potřebami (§ 193 a 194), genoctdta (§ 259 l a používání zakázaného bojového
prostředku (§ 262) zaniká, jestliže pachatel dobrovolně

a) škodlivý následek trestného
napravil, nebol
b)

učinil

zamezil nebo

době, kdy
mohlo být
ještě zabráněno. Oznámení je nutno učtnít prokurátoru nebo bezpečnostnímu orgánu; voják
může místo toho učinit oznámen! velitel1 nebo

o trestném

činu

činu

oznámení v

škodlívému následku trestného

Promlčení

b J patnáct let, jde-li o odsouzení k trestu

svobody

stíhání

d)

pět

let

při

odnětí

lel,
odnětí

odsouzení k jinému trestu.

(2) Promlčecí doba počíná právní mocí rozsudku a při podmíněném odsouzení právní mocí
rozhodnuti, že se trest vykoná. Do promlčecí doby
se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno trestvykonat proto, že se odsouzený zdržoval neopravněně v cizině. Pokud jde o zákaz činností. peněžitý
trest a vyhoštění, do promlčecí doby se nezapočí
tává též doba, po kterou byl na odsouzeném vykonáván trest odnětí svobody.
(3) Promlčení

a1

výkonu trestu se

přerušuje,

učinil-U soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení jde, nebo

mlčecí

části

Přerušením promlčení počíná

b j deset let, činí-li horní hranice trestní sazby

svobody

nejméně

deset let,

c) pst let, činí-U horní hranice trestní sazby odnětí svobod y nejméně tři léta,
léta u ostatních trestných

činů.

Zahlazení odsouzení
§ 69
(1) Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený
po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný žívot pracujtcího člo
věka nepřetržitě po dobu nejméně

a) deseti let, [de-lt n odsouzení k trestu
svobody převyšujícímu pět let,

doba,

bl

po kterou nebylo možno pachatele postavit před
soud pro zákonnou překážku, ani doba, po kterou

cl

prom1čecí

doby se

nezapočítává

obvinění

pro trestný

čin,

o [ehož

promlčení jde, jakož i po něm následujícími
úkony vyšetřovacího orgánu, prokurátora nebo

-

pětí

odnětí

let, jde-li o odsouzení k trestu
převyšujícímu jeden rok,

odnětí

svo-

tří let, jde-li o odsouzení k trestu
body nepřevyšujícímu jeden rolc,

odnětí

svo-

body

cizině.

(j) Promlčení trestního stíhání se přerušuje

nová pro-

doba.

dovoluje uložení trestu

smrti,

a) vznesením

převyšujícímu deset

c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu
svobody nejméně na pět let,

(4)

trestního

zákon ve zvláštní

se zdržoval v

uplynutí

a) dvacet let, jde-li o odsouzení k trestu smrti,

aj dvacet let, jde-ll o trestný čin, za který tento

Do

trestu

(l) Uložený trest nelze vykonat po
doby, jež činí

[ll Trestnost činu zaniká uplynutím promlčecí
den]', jež činí

(2)

výkonu

b) spáchal-li odsouzený 7 promlčecí době trestný
čin nový, na který tento zákon stanoví trest
stejný nebo přísnější.

Promlčení

d) tři

pro-

promlčecí

§ 67

odnětí

nová

§ 63

čtnn

náčelníku.

promlčen: počína

doba.

mlčect

d J jednoho reku, jde-ll o odsouzení k
trestu nebo k propadnutt vécí.

peněžttérnu

(2) Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných tHu1ft
a v; znamenání, k ztrátě vojenské hodnosti nebo
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propadnutt majetku, i'fdt se doba uvedená v odstavcI 1 podle délky trestu odnětí svobody, vedle něhož
byl uvedený trest uložen.
(3) [estllža odsouzený prokázal po výkonu nebo

promínutt trestu anebo promlčení jeho výkonu svým
vzorným chováním a poctivým poměrem k práci,
že se napravil, může soud zahladit odsouzeni na
žádost společenské organizace nebo odsouzeného
I před uplynutím doby uvedené v odstavci 1.
(4) Doba uvedená v odstavcI 1 se v případě,
že se u podmíněně propuštěného má za to, že trest
byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmíněně
propuštěn, řidl délkou skutečného vý-konu trestu;
v případě, že trest byl zmírněn rozhodnutím presidenta republiky, řídl se délkou trestu takto zmírněného.

§ 70

(l) 8ylo-11 odsouzení zahlazeno, hledí se na
pachatele, jako by nebyl odsouzen.
L2) Bylo-ll pachatel1 uloženo více trestů vedle
sebe. nelze odsouzení zanladtt, dokud. neuplyne
doba pro zahlazeni toho trestu, k jehož zahlazení
tento zákon stanov! dobu nejdelšI.

(4) Ochranné

lé~enl

S4

vykonává v

léčebném

ňstavu,

(5) Ochranriá léčení potrvá, dokud to vyžaduje

jeho

účel,

O

propuštění

z ochranného

léčeni

roz-

hoduje soud.
(ll) Od výkonu ochranného léčení soud upustr,
pominou-li před jeho zapečetím okolnosti, pro něž
bylo uloženo.

§ 73

Zabrán!

věci

(l) Nebyl-ll uložen trest propadnutí věci uvedené v § 55 odst. 1, může soud uložit, že se taková
věc zabírá,

aj náleží-ll pachateli, kterého nelze strhat nebo
odsoudit,

b} náleží-ll pachateli, od [ehož potrestánf soud
upustil, nebo
c] vyžaduje-U
popř!padě

to bezpečnost lIdl nebo majetku,
jiný obdobný obecný zájem.

(2J Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

(3) Ustanoven! odstavce 2 se užije přiměřeně

též na případ, že pachateli bylo uloženo vedle. sebe
více trestů, stran kterých může podle tohoto zákona nastat llčinek, že se na pachatele hledl, jako
by nebyl odsouzen (§ 39 odst. 3, § 45 odst. ~, § 50
odst. 2 a § 60 odst. 4).

HLAVA SEDMÁ
ZVLASTNf USTA'NOVENí O STtHANI MLADISTVíCII
§ 74

HLAVA SESTA

Obecné ustanovenI

OCHRANNÁ OPATŘENI

[1) Při trestán! osoby, která v době spachant
trestného činu dovršila patnáctý rok a nepřekro
čila osmnáctý rok svého věku (mladistvý), přihléd
ne soud kzvláštnl péči, kterou socialistická společnost věnuje mládežI.

§71

Druhy ochranných
II

OchrannýmI
zabrání věci a

opatřeni

jsou ochranné lěčent
mladistvých též ochranná vý-

opatřanřmí

II

chova.

P) Pokud tato hlava neobsahuje ustanovení
zvláštní, užije se na mladistvého ostatních ustanoveni tohoto zákona.

§72
Ochranné

léčenI

§ 75

(1) Soud uloží ochranné léčení v případě uve-

deném v § 25 a § 32 odst. 2, nebo jestliže pachatel
činu jinak trestného nent pro nepřřčetnost trestně
odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.
(2) Soud tak může učinit tě~ tehdy, jestliže

a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu zmenšené přtčetnostt a jeho. pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo

'bl pachatel, který se oddává

Trestní

Cin, jehož znaky jsou uvedeuy v tomto zákoně,
činem, jestliže je spáchán mladístvým a stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost
je mal?

není trestným

§ 76

nadměrnému

požlvan I alkoholických nápojů nebo omamných
prostředků, spáchal trestný ěín v opilosti nebo
v jiném podobném opojení,

(3) Ochranné léěanf může-soud uložit
trestu, anebo přI upuštění od potrestant,

vedle

odpovědnost

Účel

trestu

Účelem trestu u mladistvého je především vychovat ho v řádného pracujícího člověka, a to se
zřetelem k jeho osobnim vlastnostem, k jeho rodinné vS'chově a k prostředí, z něhož pochází.

478 -

Sbírka zákoni\ č. 140/1961
§77
Upuštěn!

od potrestán!

Upustil-U soud od potrestání mladistvého,
požádat společenskou organizaci, I když nenabldla záruku za jeho nápravu, aby pomáhala vytvářet podmlnky pro to, aby mladistvý žil řádným
životem pracujtcího člověka.
(1)

může

Soud může upustit od potrestán! mladístvého také tehdy, má-li za to, že ochranná výchova
(§ 84), kterou zároveň ukládá, zajtsn nápravu mladistvého lépe než trest.
(2)

tom, co tento rok dovršil, postupuje podle ustanovení § 35, popřřpadě § 37, přičemž se hranice trestních sazeb II trestných čínů spáchaných před lim,
než překročit osmnáctý rok, posuzuji podle ustanoveni § 79.
§ 81

Výkon trestu o d n ě t

í

s vo no d v

fl) Trest odnětí svobody se II mladistvých vykonává ve zvláštntch ústavech k tomu zřízených.
(2) Ve výkonu trestu je nutno řádným pedagogickým vedením zabezpečtt výchovu mrucístvého a jeho přípravu na budoucl povoranř.

UkládánI trestu
§ 78

§ 82

Mladistvému může soud uložit pouze tresty
svobody a propadnutí věci, a je-U výdělečně
činný, také nápravné opatření nebo peněžitý trest.
odnětI

PodmIněné

ods o uze n

í

[l) Pi'! podmíněném odsouzeni rnladístvého stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až třt léta.
(2) Nedovršll- li mladistvý. Il:terý byl podmíně
odsouzen, v době, kdy zavdal přtčínu k výkonu
trestu, dvacátý rok svého věku, může soud vzhledem k výjimečným okolnostem případu podmíněné
odsouzení ponechat v platností, Přitom může zkušební dobu přiměřeně prodloužtt, ne však o vice
než dvě léta.
ně

§ 79
(1) Trestní sazby odnětí svobody stanovené
v tomto zákoně se II mladísivych snižuj! na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok.
(2) V přIpadě, že mladistvý spáchal trestný
za který tento zákon ve zvláštní části dovoluje
uložení trestu smrti, a že stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost vzhledem
k zvlášř zavrženíhodnému způsobu provedeni
činu nebo k zvlášt zavrženíhodné pohnutce nebo
k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku
j& mímořádně vysoký, může mu soud uložit trest
odnětí svobody na pět až deset let, má-ll za to,
že by trest v rozmezí naznačeném v odstavci 1 k dosažení účelu trestu nepostačoval.

§ 83

čin,

(3) Soud může uložit trest odnětí svobody na
až deset let mladistvému též tehdy, [astltže
spáchal jako voják za branné pohotovostí státu
nebo za bojové situace trestný čin, za kter9 tento
zákon ve zvláštní část! dovoluje uložení trestu
smrti, a takovým trestným ěínem byly zmařeny
nebo podstatně ohroženy bojové akce nebo zvýšenou měrou ohrožena kázeň nebo pořádek v ozbrojených silách nebo v ozbrojeném sboru, a lestl1že
soud má za to, ~" by trest v rozmezí naznačeném
v odstavci 1 k dosaženI účelu trestu nepostačoval.

Podmlněné

propuštění

[l} O tom, zda se mladistvý podmtněně propoušti na svobodu, rozhodne soud již po výkonu
třetiny trestu odnětí svobody.
VyslovHl soud, že se podmíněně propušmladistvý ve zkušební době osvědčil, Jeho odsouzení zároveň zahladí.
(3) Ustanovení § 62 se na mladistvého neužrje.
(2)

těný

pět

Ochranná výchova
§ 84
(1) Soud může uložit ochrannou výchovu, jestaj

na, nebo
c) vyžaduje to

prostředí,

v

němž

mladtstvý žije.

Ochrannou výchovu nelze uložit,

jde-U

o vojáka.

§ 80

souhrnný

náležitě- postaráno,

b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbá-

r
a

od potrestánI mladistvého a

o výchovu mladistvého není

Z)

Úhrnný

upuštěno

l1že bylo

trest

Ukládá-ll soud ůhrnný nebo souhrnnt trest pachateli, ktery spáchal trestne činy Jednak před tím,
než překročil osmnáctý rok svého věku, jednak po

-

§ 85

fl} Ochranná výchova se vykonává ve zvláštnich výchovných zařtzeních; vyžaduje-h to však
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zdravotní stav" chovance, vykonává se v

léčebném

ského soudnictví vojenský obvodový soud a vyš
vojenský soud.

ústavu

[!, Ve výkonu ochranné výchovy je nutno řád
nvm pedazogtc!..yrn vedením zabezpečit přípravu
chovance na jeho budoucí povolání.

I j I Ochranné výchova potrvá, dokud to vyžaduje jej{ účel. nejdéle však do dovršení osmnáctého
roku veku chovance; vyžaduje-li to zájem chovance, může ji soud prodloužit do dovršení Jeho devatenáctého roku.
(4) Od výkonu ochranné výchovy soud upustí,
pornínou-H před [ej írn započetím okolnosti, pro něž
byla uložena,

ší

>

(2J Trestným činem se rozuml jen čin soudně
trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení nevyplývá něco jiného. též příprava 1< trestnému činu,
pokus trestného činu, orgaruzátorství, návod a pomoc.
[:lJ Jednáním se rozumí i opomenutí takového

konaní. k

svých

němuž

poměrů

byl pachatel podle okolností a
povinen.

[41 Trestný čin je spáchán výdělečně, opatřu
je-li si pachatel soustavnou trestnou činností po
delší dobu alespoň zčásti zdroj přtjrnů.
(Sl Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je

§ 86

spách:;n

Spáchala-li osoba, která dovršila dvanáctý rok
věku a je mladší než patnáct let, některý
čin. za který tento zákon ve zvláštní část! dovolu;e
uloženř trestu smrtí, uloží soud v občanskoprávním
f'izení jejf ochrannou výchovu; soud tak muže učinit
též tehdy, jestliže je to nutné k zajištěni řádné
výchovy oscbv m ladšl než patnáct let, která spáchala čin, který by [ínalc byl trestným činem.
svého

§ 87

Zahlazení odsouzení
(1) O tom, zda se odsouzení mladistvého zahlazuje, rozhodne soud, přihlížeje k chování mladistvého ve výkonu trestu odnětí svobody, po výkonu tohoto trestu. Byl-H trest podle rozhodnut!
presidenta republiky zmírněn, soud takto postupuje poté, co mladistvý byl po výkonu zmírněného
trestu propuštěn na svobodu.
fl) Odsouzení mladistvého, jemuž byl uložen
pouze peněžitý trest, může soud zahladtt již po výkonu tohoto trestu. Bylo-li rozsudkem jako samostatný trest uloženo propactnutf věci, může soud
zahladit takové odsouzení mladistvého již po právní
moci rozsudku.

aj obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného splsu,
filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b]

před vice než
tomnými.

dvěma

osobami

současně při

(6) Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže
pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo
zamezení odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má
u sebe; zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého
ustanovení nevyplývá něco jiného, cokol1, čím je
možno učinit útok proti tělu důraznějším.

U) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění. Za
těchto podmfnek je těžkou újmou na zdraví
a)

zmrzačení,

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní
bilosti,

způso

c) ochromení údu,
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce srn yslového ústrojí,
e) poškození dúležitého orgánu,
fl

zohyždění,

g) vyvolání potratu,
h)

HLAVA GSi>iÁ

SPOLECNÁ USTANOVENÍ
§ 88

K okolnosti. která podmiňuje použttí VYSSl
trestní sazby, se přihlédne jen tehdy, jestliže pro
svou závažnost podstatně zvyšuje stupeň nebezpeč
nost! trestného činu pro společnost.
§

mučivé

útrapy, nebo

ch) delší dobu trvající porucha zdraví,

aa

fil Pnkud se v tomto zákoně mluví o soudu,
rOZl1fT1! l'p. jím o k resní f obvodní] soud, kl'aJ"k1
[městský J soud a Nejvyššl soud a v oboru vojen-

-

(a) Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolenl přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a
manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna
z nich, druhá právem pociťovala [ako újmu vlastní.
(~J Veřejným činHelem je volený řunkcícnář
nebo jiný odpovědný pracovník narodntho vvboru,
soudu nebo jiné!lO státnfho orgánu, státní hospodářs ké,
družsrevní nebo společenské organizace
nebo pi'Islušn ík ozbrojených sil nebo ozbrojeného
sboru, pokud se podílí na plněni úkolů společnosti
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ČAST DRUHÁ

a st Itu a použřvá přitom Pravoru ocl, která mu byla
v ramcí odpovědností za plnění těchto ůkolů svě

ZVLASTNf ČAST

fena. K trestní odpovědnosti a ochraně veřejného
se podle jednotlivých ustanovení tohoto zúkcua vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s ;(;ho pruvornoct a odpovědností.

HLAVA PRVNí

činitele

TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLICE
Oddil první

rozumí vše, co v dů
Iežttern zájmu republiky, zejména v zájmu politickém, vojenském nebo hospodářském, má zůstat
utajeno před nepovolanou osobou.
(10) Státním tajemstvím se

(ll) Hospodářským tajemstvím se rozumí vše,
co je důležité pro hospodářskou činnost a v obecném zájmu mé rzůstat utajeno před nepovolanou
osobou.
(12) Služebním tajemstvím se rozumí

důležíta

skutečnost,

která souvtst s činností národního výboru, soudu, ozbrojených sil nebo ozbrojeného
sboru nebo jiného státního orgánu, statní hospodář
ské, družstevhI nebo společenské organizace a
v obecném zájmu má zůstat utajena před nepovolanou osobou.
(13) Kde tento zákon spojuje s uplynutím urči
té doby nějaký účinek, nesapočttava se do nt den,
kdy nastala událost určující její začátek.

Trestné

§ 92

Rozvracení republiky
Kdo v úmyslu rozvracet socialistické spoa státní zřízení, územní celistvost nebo
obranyschopnost republiky anebo zníčít lelí samostatnost
(1)

lečenské

(2) Organizátorem, návodcem nebo pbmocntkem trestného činu uvedeného v odstavci 1 může
být i osoba, která nemá vlastnost, způsobilost nebo
postaven! tam vyžadované.
(3) Kde se v tomto zákoně mluví o vojáku, 1'0-

zumí se jím

činné službě,

se nástlných akcí nebo hromadných
proti republice, ,'ej!m orgánům nebo
společenským organizacím pracujících, nebo

b) provádI jinou

republiky nebo jej1m

národním

zajmům,

odnětím

proti
mezi-

svobody na osm až dvanáct

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 [ako
organizované skupiny,
takovým činem
vl více osob nebo smrt,

způsobl-li

c)

způsobí-ll takovým činem škodu velkého rozsahu nebo 1in1 zvlášt závažný následek, nebo
čin

těžkou

člen

b)

d) spáchá-li takový

vojensky organizovaného nebo jiného sboru, jehož přtslušníct podléhajI podle
zvláštních zákonů ustanovením o trestných či
nech vojenských, je-li v činné službě,

důležitým

(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán,

újmu na zdra-

za branné pohotovcstt

Státu.

Teror

přřslušník

válečný

zvlášť nebezpečnou činnost

základům

bude potrestán
let.

službě

d) VOják nebo příslušník sboru uvedeného pod
písm. c) mimo činnou službu, je-U ve služebním stejnokroji, nebo
e)

účastní

nepokojů

(1) JestlIže k spacnanr trestného činu tento
zákon vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo
postavení pachatele, může být pachatelem nebo
spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která
má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavenI. Pachatelem nebo spolupachatelem trestného
činu vojenského podle hlavy dvanácté zvláštnI
části tohoto zákona může být jen voják.

c)

základům

Ceskoslovenský občan, který ve spojení s CIZl
mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroru, záškodnictvf nebo sabotáže, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct
až patnáct let nebo trestem smrti.

aj

b) osoba, která se povoláním k zvláštní
stala příslušníkem ozbrojených sil,

proti
republiky

Vlastizrada

§ 90

a) voják v

činy

§ 93

Kdo v úmyslu poškodit socialistické společen
ské a státnI zřtzení republiky jiného úmyslně
usmrtl nebo se o to pokusí, bude potrestán odně
tím svobody na dvanáct až patnáct let nebo trestem
smrt!.

zajatec.

Kde se v tomto zákoně mluví o vojanské
s:ažh3 nebo o vojenské povinností, rozumí se tím
služba nebo povinnost osob uvedených v odstavci 3.

§ 94

(4)

-

(1)
účasti
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nebo mu takovou

znemožnit někomu ublřž!
škodu nebo linou závažnou újmu
anebo se o to pokusí, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
na zdraví,

činnost

způsobí

(Z) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

pět

až

dvanáct let

a) spacha-u čin uvedený v odstavci 1 Jako
organizované skupiny,
b) pokusi-li se takovým
újmu na zdraví,
c)

způsobr-lí

takovým

činem způsobit

činem těžkou

takovým

způsobt-lí

způsobí-li činem

způsobí-U

Sabotáž

škodu,

(ll Kclo v úmyslu poškodit soclal1stlcké spolea státní zřízeni nebo obranyschopnost republiky zneužije svého zaměstnanr, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustt jiného jednání k tomu, aby
čenské

a)

uvedeným v odstavci 1 smrt,
činem

b) ohrozí-U takovým
c)

život více osob,

činem

takovým

škodu velkého roz-

spěchě-lt- některý

z

činů

kové organizace nebo instituce poruchu neso
jinou závažnou škodu,

uvedených v odstavci

bude potrestán
let.

2 za branné pohotovosti státu.

§ 95
(l) Kdo v úmyslu poškodit socialistické společenské a státní zřízení nebo obranyschopnost republiky

a ) vydá Udi v nebezpečí smrti nebo těžké' újmy
na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody
velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo
povodeň nebo škodlivý účinek výbušin, plynu,
elektřiny nebo jinýr.h podobně nebezpečných
látek, nebo sil nebo SI! dopustí jiného podobného nebezpečného [ednání (obecné nebezpečí], nebo
bl obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírněnt,
odnětím

svobody na

pět

a) spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 jako
organizované skupiny,
způsobl-li takovým činem
ví více osob nebo smrt,

těžkou

člen

újmu na zdra-

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozd) spáchá-li

třl

léta až deset

bl spáchá-U takový
státu.

čin

za

člen

branné pohotovosti

(s) Odnětím svobody na deset až patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán,
a}

způsobl-U činem uvedeným v odstavci 1
kou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

b)

způsobí-U takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášt závažný následek, nebo

c) zor gantzuje-lt takový
státu.

čin

těž'

za branné pohotovosti

§ 98

Podvracení republiky

svobody na dvanáct až patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán,

sahu nebo jiný

svobody na

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako
organizované skupiny, nebo

az dvanáct

(2) Odnětím

b)

odnětím

(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let
bude pachatel potrestán,

Záškodnictví

bude potrestán
let.

mařtí nebo ztěžoval plnění důležitého úkoll'.
státního orgánu, ozbrojených sil nebo ozbroje
něho sboru, hospodářské nebo společenské organizace nebo jiné instituce, nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo ta-

sahu, nebo
dl

třl

§ 97

(1) Odnětím svobody na deset až patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán,

aI

M

(21 Odnět!m svobody na deset až patnáct let
nabo trestem smetl bude pachatel potrestán, spachá-lí čin uvedený v odstavci 1 za branné pohotovosti státu.

těžkou

újmu na zdra-

činem značnou

svobody

člen

Ví, nebo
dl

odnětím

tfebitelnou, bude potrestán
léta ai deset let.

zvlášť

takový

závažný následek, nebo

čin

za

branné pohotovosti

státu.

(ll Kdo z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky provádl podvratnou činnost proti jejímu spotečenskérnu a státnímu zřízenI, proti její územní celistvosti, obranyschopnosti nebo samostatnosti anebo proti jejím
mezinárodním zájmům, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(~) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

léta až deset let

a) spáchá-li Gin uvedený v odstavci 1 ve spojení
s cizí mocí nebo s cizím činitelem,

§ 96

bl spáchá-ll takový

(1) Kdo v úmyslu uvedeném v § 95 odst. 1 cízf
nebo vlastní věc zničí, poškodí nebo učiní neupo-

cl spáchá-li takový
státu.

-

tři

430-

čin
čin

ve

větším

rozsahu, nebo

za branné pohotovosti
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§ 99

Poškozování

§ 103

státu

světové

Kdo snižuje vážnost pras.danta republiky, nebo

s o c i a I L s t i c k é s o II S t a. v'y

kdo veřejně hanobí jiného čeln ého p ředstavíte ie
repub liky pro výkon jeho pravomoci nebo vůbec
pro jeho činnost v životě politickém,

Kdo spáchá některý z trestných činů uveden vch v § 92 a ž 98 narntrenv proti n ěkter ému státu
sv ě tov é
so cta íst ícké soustavy, bude potrestán
tresty stano venými v oněch ustanoveních.

bude potrestán odn ět ím svobody až na
nebo nápravným opatřením.

í

dvě

léta

§ 104
§ 100

Han o b e n I s t II t u S vět o v ě s ocl a 1 i stické soustavy a jeho
pt'edstavttele

P o buř o v á n t,
(1) Kdo z nepřátelství k sociallstickému-společenskému

osoby

a státnímu

zřtzení

republiky

nejméně dvě

Kdo veřejně hanobí některý stát světové socialist ické soustavy nebo jeho čelného představitele,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo nápravným opatřením.

pobuřuje

a) proti soctaltstíckěmu
mu z řtzent republiky,

společenskému

a stát ní-

b) proti jeji územní celistvosti, obranyschopnosti
nebo samostatnosti, nebo

c ) proti spojeneckým nebo

Oddíl druh"

vztahům

Trestné

státům,

republlky k jiným
bude potrestán
tři léta.

přátelským

odnětím

svobody na šest

měsíců

ě

í

n y proti bezpel!nosti
republiky

až

§ 105

Vy z v

( 2) Stejně bude potrestán, kdo z nepřatelstvt

k socialistickému společenskému a státnímu zřl
zení republ1ky umožní nebo usnadní šíření pobuřu
jícího projevu uvedeného v odstavci 1.
(3] Odnětím svobody na jeden rok
bude pachatel potrestán,

at

pět

let

ě

da

č

st vI

(1) Kdo vyzv idá státní tajemství s ctlem vyzradit je c ízf moci,

kdo ,s takovým cUem sbírá údaje obsahujtct
státní tajemství, nebo
kdo státní tajemství cízt moci

úmyslně

vy-

a) sp ách á-II čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně
ů č ínným způsobem, nebo

zradt,

b) spáchá-I! čIn uvedený v odstavci 1 nebo 2 za
branné pohotovosti státu.

t;!J Stejně bude potrestán, kdo umožni nebo
usnadni činnost pachateli činu uvedeného vod.stavcí 1 nebo organízací, jellmž cllem je vvzvtdat
státní tajemství.

bude potrestán
náct let ,

ž

Kdo z

nep řůtetství

é

funkce

k socialistickému

aj soáchá-l1 čin uvederrý v odstavci 1 nebo 2 jako
čien organizace. jejhn~ cřlern je vvzvtdat statní

společen

státnlmu zřtzen! republiky. zneužije své
náboženské funkce v úmyslu nepřlznívě ovlivňovat
věci obecného zájmu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až třt . I ě t a ,
skému

II

HanobenI r.e p u b l t k y II j e r t n o
p t e d s t a v 1 t el e

tajemství, .
čin výdělečně nebo ve znač
ném rozsahu,
c) týká-U se takový čin státntho tajemství zvlállt
důležitého, nebo
d) spáchá-ll takový čin za branné pohotovosti
státu.

bl spáchá-U takovf

Ohrožení státního tajemstvl

§ 102

hanob! republ1ku, Národní shromážd ěnt, Slovenskou
národnl radu nebo jejich
phdsednictvo anebo vládu, bude potrestán odně
tím svobody a2 na . dv ě léta nebo nápravným opaKdo

svobody na deset až pat-

(3) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán,

§ 101

ZneužívánI n a o o o n s k

odnětím

vei'ejně

třením.

-

~ 106
Kdo vyzvídá státní tajemství s cllem vyzradit le nepovolané osobě,
kdo s takovým cílem sblrá Maje obsahujlc!
státu! ta jemství, nebo

U1-

(1)
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kdo státní tajemství nepovolané osobě úmyslně
vyzrad í.
bude potrestán odněum svobody na šest měsíců
a~ třl léta.
( l) Odnětlm svoLody na jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán.
a) týk á-ll se čin uvedený v odstavci 1 statntho
ta jemství zvlášř důležitého,
takový

bJ spáchá-lí
st ňtu,

čin

§ 110

Vntknutí na

ů

ze m

í

republiky

Kdo nejsa československým občanem vnikne
na uzemí republlky, bude potrestán odnětím svobod y na šest měsíců až třl léta.

§ 111

za branné pohotovosti

Porušováni předpisů o meztn a r o d n c h letech

nebo

í

c J vyzradI-l1 nepovolané osobě ům yslně statnt ta[emství, jehož uchovévant mu bylo zvlášť ulofeno.

Kdo poruší předptsy o meztnarodntch letech,
zejlljléna Um. že vnikne letadlem na území republt-.
ky , bude potrestán odnětím svobody na jeden rok
až pět let nebo peněžitým trestem.

§107
(l) Kdo z nedbalosti způsob! vyzrazení státního
tajemství nepovolané osobě, anebo ztrátu llstiny

§ 112

nebo věci obsahujte! státní tajemství, ačkoli
a) je podle svého zam ěstnaní, povolání, postavení
nebo své funkce povinen Je uchovavat, nebo
b J jde o státní ta íemství tvlášť důležité,
bude potrestán
nebo nápravným
(2)

odnětím

Kdo z nedbalosti

dvě

léta

činností.

že se státní tabude potrestán od-

způsobl,

cizině,

[arnství stalo známým v
nětím

svobody až na
nebo zákazem

opatřením

P o šok o z o v á n I
v

z á j m II r e p u b II k Y
c izině

ceskoslovenský občan nebo obyvatel republlky
bez statnt příslušnosti, který poškozuje zájmy republiky Um, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat
v clztně nepravdívou zprávu o poměrech v republice. bude potrestán odnět1m svobody až na tři léta.

svobody až na tři léta nebo nápravným opanebo zákazem činnosti.

třením

Oddll t

Trestné

ělny

ř

at t

proti o b r a n

ě

vlasti

§ 113
§ 108

Spolupráce s n e p

a ohro enI stat nth o
t a j e m s t v t k a, škodě státu světové
s o c a t s t t c k ě soustavy

Vyzvědačstvl

í

ž

Kdo spáchá trestný čin vyzvědačství (§ 105)
nebo ohroženi státního tajemstvf (§ 106 a 107) ke
škodě" některého ze stětů světové soctalíst íckě soustavy, bude potrestán tresty stanovenými v oněch
ustan óvenícb.
§ 109

republiky

(l J Kdo bez povolení opustt územ1 republiky,
bude potrestán odnětfm svobody na šest měsíců až
pět let nebo nápravným opatřentm,
(Z) Stejně bude potrestán československý občan,
který bez povolen! zůstane v cizině .
(3) Kdo čin uvedený v odstavcI 1 nebo 2 zorganizuje, nebo
kdo přes hranice převede skupinu osob nebo
opětovně převádí osoby. které bez povolen! opouštějí ůzemí republiky.

bude potrestán
let.

odn ět ím

svobody na

třl

léta až deset
-

í

t

elem

Kdo za branné pohotovosti státu opatřuje nenebo 110 jakkoU podporuje. bude
potrestán. nejde-Ií o čin přísněji trestný, odnětím
svobody na Jeden rok až deset let.

příteu prospěch

í

Opuštěnt

ř

§ 114
Válečná zrada
Ceskoslovenský občan, který za branné pohotovosti státu koná službu v nepřételskěm vojsku
nebo v nepřátelském ozbrojeném sboru, bude potrestán odnětím svobody na deset d patnáct let
nebo trestem smrtí.

§ 115
Služba v cizím vojsku
(l) Ceskoslovenský občan, kter1 bez povolení
koná službu ve vojsku cízt moci nebo v cizím ozbrojeném sboru. bude potrestán odn ětím svobody na
tf I létd až osm lp-to
(2) Odnětím svobody na pět a~ deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-U čín uvedený vodstavcí 1 za branné pohotovosti státu.
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(2) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán

TRESTNÉ ČINY HOSPODA~SK:E;
čin

až Mm let

a) použrva-Ií k

činu uvedenému v odstavci 1 jiného jako pracovní síly, nebo

Odd rl prvnl
T r elit n é

dvě l~ta

y pro ti ho s pod á

ř

sk ú

b) získá-li takovým

soustavě

činem značný prospěch.

§ 116
Odněti

věci

hospodářskému

§ 119

určeni

r ll. Kdo zabraňuje hospodářskému využítt výrobního prostředku větštho nospodařskěno vyznámu, který má ve vlastníctví nebo v drženi, tím, že
jej zničí, poškodí, učiní neupotřebitelným, zašantročí nebo zatajuje, bude potrestán oanétlm svobody
až na dvě léta nebo propadnutím věci.
(2)

Stejně

bude potrestán, kdo

a) způsobem uvedeným v odstavci

1

Neplněn!

úkolů

soukromého
Kdo

při

provozu soukromého

zabraňuje

§ 117

Spekulace
(l) Kdo si opatři nebo přechovává předměty
ve větším rozsahu nebo předmět větší hodnoty v úmyslu je se ziskem prodat nebo směnit
anebo získat jinou výhodu, nebo

potřeby

činnost zprostředkuje,

odnětím

svobody na šest

(2 J Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

tři

měsíců

b I spáchá-ll takový

čin výdělečně,

c) získá-U takovým

činem značný prospěch.

nebo

uvedeným v odstavci 1 vážnou
nebo

~ásobovánL

takový

čin

dvě

léta až osm let

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný
prospěch,

bl

způsobl-lí

takovým

činem značnou

škodu, nebo

za branné

Poškozován! spotl'ebitele

člen

pachatel potrestán,

b) spacha-Ií
státu.

(2) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

c J naruší-lí takovým činem podstatně plnění úkolu státní, družstevní nebo jiné socíaltstíckě
organizace.

až

(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude
způsobl-U činem

Zneuž!ván! socialistického
podnikání

§ 121

čin uvedený v odstavci 1 jako
organizované skupiny,

poruchu v

hospodařstvi

větším

léta až deset let

a) spáchá-ll

a)

í

(1) Kdo zneužije svého zamestnaní nebo jiného
obdobného poměru v státní, družstevní nebo jiné
socialistické organizaci Um, že ve větším rozsahu
provozuje na jej! úkor nebo pod jejím jménem výrobn! nebo jinou výdělečnou činnost k soukromému
obohacen!, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až pět let nebo nápravným opatřením nebo
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(3) Odnětím svobody na Jeden rok až osm let
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 2 za branné pohotovosti státu.

bude potrestán
tři léta.

á

§ 120

využiti zásob předmětů potřeby
většího rozsahu, jež má ve vlastntctví nebo
v drženi, nebo

kdo takovou

provozu
ř s t v

ne·
rozsahu úkoly
vyplývající z hospodářského plánu, bude potrestán
odněnm svobody až na jeden rok nebo peněžitým
trestem.
splní, byt i z nedbalosti, ve

hospodářskému

b) ta kově zásoby hromadí,

při

hospod

pohotovosti

(1) Pracovník statní, družstevnl nebo jiné socialistické organizace, který sobě nebo jinému opatřl
prospěch většího rozsahu Um, že poškozuje spotřebitele na jakosti, množství nebo ceně zboží nebo
služeb, bude potrestán odnětlm svobody na šest
měsíců až třt léta nebo nápravným opatřením nebo
zakazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

a) zorganizuje-u

čin

dvě

léta až osm let

uvedený v odstavci 1, nebo

b) získA-11 takovým činem značný prospěch.
§ 118

Nedovolené podnikání

§ 122

(1) Kdo neoprávněně provozuje ve větším roz-

sahu soukromé výrobní nebo Jiné výdělečné podnikání. bude potrestán odnětím svobody na šest mě
síců až tři léta.
-

Ohrožen! hospodářského tajemstvt
(1 J Kdo vyzvídá hospodářské tajemství v úmyslu vyzradit je nepovolané osobě, nebo
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kdo
ůmv-lně

hospodařskě

tajemství nepovolané

osobě

vyzradí,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravn ým opatřantm nebo zákazem činnosti.
I~)
způsobí.

Stejně

že se

bude potrestán, kdo z nedbalosti
tajemství stalo známým

hospodářské

v ctzí ně.
(31 Kdo hospodářské tajemství
lu vvzradtt je do ciziny, nebo

kdo
vyzradí,

hospodářské

bude potrestán
léta.

tajemství

odnětím

vyzvídě

úmyslně

svobody na šest

v úmys-

do ciziny
až

městců

listické organizaci nebo, její složce neopravněně
výhody uvede ve výkazu nebo hlášenl sloužtctch
k řIzenI, plánování nebo kontrole národního h0Spodařstvt, anebo ke stanovení cen o závažných skutečnostech nepravdtvé nebo hrubě zkreslené údaje,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo napravnym opatřením nebo zákazem činnosti
nebo peněžitým trestem.
(2} Odnětfm svobody na šest měsíců až pět let
nebo nápravným opatřením bude pachatel potrestán, způsobl-Ií činem uvedeným v odstavci 1 vážnou
poruchu v chodu národního hospodářství nebo jiný
zvlášť zavážný následek.
.

tři

[4 J Odnětím svobody na jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 značnou škodu.

§ 123
Neopravněné

nakládání s vynálezem

[1) Kdo vynález učiněný v republice přihlásí
bez souhlasu československých ňřadů v cizině, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo napravným opatřením nebo peněžitým trestem.

§ 126
Odpovědný pracovník, který, byť i z nedbalosti,
uvede ve výkazu nebo hlášení sloužících k řízení,
plánování neba kontrole národního hospodářství
o závažných skutečnostech nepravdívě nebo hrubě
zkreslené údaje, bude potrestán, nejde-ll o čin
přísněji trestný, odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti
nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán československý občan,

který poškodí zájmy republiky tím, že bez sOU
hlasu československých úřadů dá cizinci souhlas
k využitI- vynálezu v cizině.

g 127

4

Porušování
dání s

povinnosti

finančními

pro s-t

§ 124

ř

při

naklá-

a hmotnými

edkY

Odpovědný hospodářský

pracovnšk, líterý
s finančními nebohmotnýmí prostředky státní, družstevní .nebo jiné socialistické
organizace v úmyslu zajtsnt takové organizaci nebo
(1) Kdo značnou měrou ohrozt obecný zájem
Um, že porušt zákaz nebo omezení dovozu, vývozu její složce neoprávněné výhody poruší závažným
nebo průvozu zbožř; bude potrestán odnětím svo- způsobem svou povinnost, zejména Hm, že ve větším
body až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo rozsahu neopravněně.vytváří nebo používá řínančn"
propadnutím věcí.
fondy nebo rezervy' anebo neoprávněně naklěda
s hmotnými prostředky, bude potrestán odněttm
(2) odnětím svobody na jeden rok až pět letsvobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením
bude pachatel potrestán,
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
a) spáchá-li čIn uvedený v odstavci 1 nejméně se
(2) Odpovědný hospodářský pracovník. který
dvěma osooamí, nebo
za práce vykonané ve prospěch státní, družstevní
b) způsobí-lt takovým činem značnou škodu nebo
nebo jiné' socialistické organizace poskytne z jejich
jiný zvlášť závažný následek.
finančních nebo hmotných prostředků jinému neoprávněné nebo nepřiměřené výhody v úmyslu za[Istít plnění úkolů této organizace, bude potrestán,
nejde-li zejména vzhledem k nápadnému nepoměru
Oddíl druhý
těchto výhod 1(- hodnotě vykonaných prací o čin
Trestné činy p.rotl hospodářské
přísněji trestný, odnětím svobody až na dvě léta
kázni
nebo nápravným opatřením nebo zákazem čínností
N a ruš o v á n í ř I z e n í, plá n o v á n I a k o II • nebo peněžitým trestem.
(3) Oňnětfm svobody na šest měsíců až pět let
troly národního hospOdářství
nebo nápravným opatřením bude pachatel potres§ 125
tán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
(l) Odpovědný h;i::ipodál'ský pracovník, ltterý značnou škodu na majetku, který je v socialisticv úmyslu zajistit statní, družstevní nebo jiné sccía- kém vlastnictví, nebo jiný zvlášť závažný nasledek.
Porušování p ř e d p s ů o oběhu z h o
ve styku s cizinou
í

-

(l)

ž

í

při hospodaření
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§ 123

Dodávka výrobku a prací z v l
vadné jakosti

á

š

ř

[I] Odpovědný hospodářskf pracovník, který
v úmyslu zajistit statní. družstevní nebo jiné soci aIist íc xé organizaci nebo jejl složce neoprávnGné
vyhodv dá příkaz nebo souhlas k dodání

a]

zvlášř

jich

14D/19Gl

peněžitým trestem bude pachatel potrestan, způ
sopí-11 činem uvedeným v odstavci 1 vj·lIlOU poruchu v hospodářském provozu nebo v hospodař
s.cé činnosti státní, družstevní nebo jiné sccta: tst ícké organizace nebo značnou škodu na majetku,
který je v socialistickém vlasmtctví.

vadného výrobku nebo prací, ač vl, že
použít ke splnění svých
nebo

§ 131

odběratel nemůže

úkolů,

b J výrobku nebo prací a zatají přitom jejich podstatné vady, které jsou mu známy,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti
nebo peněžitým trestem.
(2) Odnět!m svobody na šest měsíců až pět let
nebo nápravným opatřením bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 znač
nou škodu na majetku, který je v socialistickém
vlastnictví, nebo jiný zvlášt závažný následek.

Společné

ustanovenI

Na veřejného činitele, který pi'i výkonu své
pravomoci spáchá některý z trestných čínů uvedených v § 125 až 128, anebo trestný čin uvedený
v § 129, pokud je při jeho spáchání veden úmyslem uvedeným v § 125 odst. 1, nepoužije se ustanovení tohoto zákona- o trestných činech veřejných
činitelů nebo o vyšší trestnosti veřejných činitelů.

Oddíl

třetí

Trestné činy proti majetku
v socialistickém vlastnictví

Porušování povinnosti v provozu
socialistické organizace

§ 132

§ 129

Rozkrádání m a j e t k u v s o c t a t s t t ck é m v 1 a st nic rv í
í

[1 J Kdo úmyslně poruší nebo nesplní dúležitou
povinnost svého zaměstnání, povolání, postaveni
nebo své funkce, zejména technologickou kázeň,
a způsobí tím poruchu v hospodářském provozu
nebo v hospodářské činnosti státní, družstevní nebo
jiné socialistické organizace nebo většl škodu na
majetku, který je v socialistickém vlastnictví, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo
peněžitým trestem.
(2} Odnětím svobody na jeden rok až šest let
nebo nápravným opatřením bude pachatel porrestán, způsobí-Ií činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v hospodářském provozu nebo v hospodářské činnosti státní, dmžstevnt nebo jiné socíalísttcké organizace nebo značnou škodu na majetku, který je v socialistickém vlastnictví.

(1) Kdo majetek, který je
vlastnictví, rozkrádá tak, že

a)

přivlastni

si

věc

si

věc

[1] Kdo z nedbalosti poruší nebo nesplut dů
ležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce, zejména technologickou
kázeň, a způsobí Um poruchu v hospodářském provozu nebo v hospodářské činnosti státní, družstevní
nebo jiné sociallstické organizace nebo větší škodu
na majetku, který je v socialistickém vlastntctvt,
bude potrestán odněttm svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti
nebo peněžitým trestem.

svobody až na dvě léta nebo napravn yrn opatřením nebo zákazem činnosti nebo

b)

přivlastní

byla

z takového majetku tím, 'že se

svěřena,

z takového majetku, která mu
nebo

c) ke škodě takového majetku sebe nebo jiného
obohatí tím, že někoho uvede v omyl nebo jeho
omylu využije,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až
pět let nebo nápravným opatřením nebo zákazem
činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobod y na
bude pachatel potrestán,

tři

léta až deset let

a] spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen
organizované skupiny,
cJ

čin výdělečně,

znůsobí-It

takovým -čtnern značnou škodu nebo
jiný zvlášť závažný následek, nebo

d) pokusí-u se bezprostředně po činu uvedeném
v odstavci 1 písm. aj uchovat si věc nástlím
nebo pohrůžkou bezprostředního násílf.
[3) Odnětím svobody na osm až patnáct let
bude pachatel potrestán, jestliže činem uvedeným
v odstavci 1 způsobí značnou škodu a

a J k takovému
řejného

(2] Odnčt hn

-

socialistickém

jí zmocní,

b) spáchá-ll takový:

§ 130

\7

b) lífkový

485 -

činu

činitele,
čin

zneužije svého postavení venebo

zorganizuje.

Sbírka zákonů č.
(41 Stejně [ako v odstavci 3 bude pachatel potrestán, zpC.SGLJí ·lI č inem uvedeným v ods tave! 1
škodu .ve t k ě b o rozsahu.

§ 133

u lv nI
á

ž

věci

Kdo se zmocnI věci větší hodnoty z rnajetku. který je v socialistickém vlastnictví, v úmyslu
jl přechodně užívat. nebo
(1)

kdo

neoprávněně

sv ěřena, přechodně

takové

[Z) Odnětím svobody na šest
bude pacnatel potrestán, zts ka -H
v odstave! 1 značný prospěch.

věci,

(2) Odnětím svobod y na šest městců až tři léta

nebo nápravným opatřením bude pachatel potres-tán, způsobf-Ií Činem uvedeným v odstavci 1 znač
nou škodu nebo Jiný zvlášt závažný následek;

§ 136
(1) Kdo na majetku. který je v socialistickém
vlastnictví, způsobí úmyslně škodu zejména tím, že

a)

P o d r t n t c t v t ke škodě majetku
v socialistickém vlastnictví

věc,ktet'á byla získána trestným čInem spáchaným jinou osobou, ač vl, že jde o věc z maj.e.tku, který je v socialistickém vlastnictví, nebo
b) to, co za takovou věc bylo opatřeno,

a]

bude potrestán odnětím svobody až na třt léta nebo
nápravným opatřentm nebo peněžitým trestem.

činem

až

uvedeným v odstave! 1
nebo
b) spáchá-ll takový čln výdělečně.

pět

let

značný

prospěch.

('I Kdo ukryje anebo na sebá nebo jiného pře
vede z nedbalosti věc v ětšt hodnoty, která byla zlskána trestným činem sp áchan ým jinou osobou ke
škodě majetku, který je v socialistickém vlastníctvt,
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsícti
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

§ 135

Zatale.nl věci z majetku v s-o c t a l a í

ck

ě

majetku zničí, poškodí nebo
nebo

bude potrestán odnětIm svobody až na třl léta nebo
nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo
peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na leden rok až šest let
bude pachatel potrestán,
způsobí-It činem uvedeným v odstavci 1 znač
nou škodu nebo jiný zvlášř závažný následek,
nebo

bJ spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 písm. aj na
věcí, která požívá
ochrany podle zvláštních

vede

měsíců

z takového

bJ nekalým jednáním zmaří uplatnění, vymáháni
nebo uspokojeni pohledávky proti dlužníku,
který není soctaltsttckou organizací.

p ředpisu.

(1) Kdo ukryje anebo na sebe nebo jiného pře

(2) OdnětIm svobody na šest
bude pachatel potrestán,

věc

učtní neupotřebttelnou,

§ 134

í

až pět let
uvedeným

é

a)

t

činem

Poškozování majetku V s o c a l t st t c k m vlastnictví

která mu byla

užtva,

bude potrestán odněUm svobody až na dvě léta
nebo nápravným opatřením nebo peněžítým trestem .

a) získá-ll

měsíců

í

z ma j et k u
v socialistickém vlastnictví

Neoprávněné

140í1961

m vlas tn ct vt
í

(1) Kdo si přivlastní věc, která se dostala do
Jeho mocí nálezem, omylem nebo Jinak bez přt
volení osoby oprávněné, ač. vl, že [de o věc z ma[etku, který je v socialistickém vlastnictví, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

-

§ 137
(ll- Kdo porušením důležité povinnosti uložené
mu podle zákona nebo [ednaním svědčícím o neod-

postoji k majetku, Který je v soc íalísnckém vtastn íctvi, způsobt z nedbalost! na takovém
majetku větší škodu. -hude potrestán odnětím, svobody a! na leden rok nebo nápravným opatřením
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
povědném

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti bude
pachatel potrestán, způsobí-U činem uvedeným
v odstavci 1 značnou škodu.

§ 138

Pletichy proti sociálnímu zabez·
peč e n í a n e moc e n s k·é m u poj i t ě n {
š

Kdo se v úmyslu získat neoprávněně dávky
nebo jiné výhody pl ynouc! ze sociálního zabezpeéeni (pojištěni. zaopatření) nebo z nemocensk ého,
pojištěn! (péče) dopustí pletich nm, že se poškodína zdraví, padělá listinu, uvede nepravd ívé okolnost! nebo použije jiného úskoku, bude potrestán,
nejde-II o čin př řsně]t trestný, odnětím svobody až
na tř í léta nebo nápravným opatřením nebo peně
žitým trestem.
§ 139
Společné u s t a n o v e n

!

Ochrana oodle ustanovení tohoto oddHu se poskytuje též majetku, který je dotován ze st átních
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prostředků, a věcem , které JSou v opatrování soc ialistické organ ízace nebo státního orgánu.

Oddll
činy

Trestné

ě

í

a

(2) Stejně bude potrestán. kdo

proti měně a trestné
n y daňové

a) bez zákonného

pozměňování

padělané

bude potrestán

nebo

pozměněné

peníze udá jako

svobody na

pět

až deset let.

a~

patnáct let

odnětím

(2) OdněUm svobody na, deset
bude pachatel potrestán,

a) spáchá-ll

uvedený v odstavcI 1 jako
organizované skupiny, nebo
čin

člen

§ 141
padělaných

a

odmltá tuzemské peníze,
shromažďuje

drobné

c) poškozuje tuzemské peníze.
§ 145
P.!tdělánl

a

pozměňování

známek

(1) Kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo
kolkové známky v úmyslu způsobit jinému škodu
nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

kdo takové známky úmyslně uvádí do
nebo jich užije jako pravých,

oběhu

bude potrestán odnětím svobody d na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo peněžttým trestem nebo propadnurtm věct,

b) spáchá-ll takový čin ve značném rozsahu.

Udávání

důvodu

b) bez hospodařskě potřeby
tuzemské peníze, nebo

peněz

[1 J Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu
udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze
vyšší hodnoty, nebo

kdo
prav é,

dává do

neopravuěně

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

čtvrtý

§ 140
Padělání

kdo takové náhražky
oběhu.

pozměněných

peněz

Kdo padělané nebo pozměněné penlze, jimi~
mu bylo placeno .ja ko pravými, udá jako pravě,
hude potrestán odnětím svobody at na jeden rok
nebo nápravným opatřentm nebo peněžitým trestem nebopropadnuUm věci.

(2) Odnětím svobody na šest
bude pachatel potrestán,

m ěstců

až

a) spáchá-U čín uvedený v odstavci 1 ve
rozsahu, nebo
b) získá-ll takovým

pět

let

značném

činem značný prospěch.

Ohrožení devizového

hospodářstvI

§ 146

§ 142

Výroba a držení

padělatelského

náčiní

! 1) Kdo vyrobí,

sobě

nebo někomu Jinému opatřl
anebo přechovává nástroj nebo jiný předmět způ
sobHý k padělání nebo pozměňovánI peněz, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
[Z) Odnětím svobodyna jeden rok d pět let
bude pachatel potrestán, spáchá-li čín uvedený vodsravcí 1 přI výkonu svého povolání.

§ 143
Společné

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen
organízovaně

č

nu

skupiny, nebo

b) spáchá-li takový čín proto, že porušil povínnost vyplývajíc! z Jeho zaměstnáni, povolán!,
postaveni nebo funkce.
§ 147

§ 144
ob

(2) ťldnětIm svobody na jeden rok až šest let
bude pachatel potsestan,

ustanoven!

Ochrana podle § 140 d 142 se poskytuje tét
penězům Cizozemským, jal(o'l i tuzemským ft cízozemským cenným papírům hromadně vydaným,
kter é znějI na majitele nebo jsou rubopisem pře
voditelné, 8 §ekňm.
Ohrožován!

(1) Kdo způsobl devizovému hospodářství větší
škodu Um, že jedná .pr ot í předpisům o devizovém
hospodářství, bude potrestán odnětím svobody na
šest městců až tři léta nebo nápravným opatřením
nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

Stejně

bude potrestán, kdo v úmyslu

sobtt devizovému

peněz

Kdo neoprávněně yyrobl nebo vydá nahražky tuzemských peněz, nebo

-

platebních dokumentů znějtcích na cizí měnu uvede
nepravdivé údaje a zlslul Um pro sebe nebo jiného
neoprévněně v~bodu, budepolrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřen ím
nebo peněžitým trestem nebo propadnuttm VP-CI :
[::}

tuzemskýéh

rl)

(1) Kdo při prodeji cizozemských peněz nebo

nospodařstvt větší

způ

škodu dossnne

na základě nepravdtvěno nébo neúplného Qdllje
pro sebe nebo Jiného povolen! nebo dokladu potřeb
něho podle dl'!v1zových předpisů.
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§ 152

§ 148

Z krá c e-n í d a

Porušováni

ně

(1] Kdo ve větším rozsahu zkrátí dutí, poplatek
nebo jinou jim podobnou dávku, bude potrestán
odnětím svobody až na tří léta
nebo nápravným
opatřením nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až
bude pachatel potrestán,

pět

let

autorského práva

Kdo s dflem, které je předmětem autorského
práva, neoprávněně naloží způsobem, který přtslušt
autoru. bude potrestán odnětím svobody až na šest
měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým
trestem nebo propadnutím věcí.

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se
dvěma

osobami,

b) poruší-li k
věru, nebo
c)

způsobí-li

HLAVA

usnadněn!

takovým

takového

činu úřední

činem značnou

uzá-

TRE5TNt CINY PROTI polAnKU VE VtCECH
VEttEJNíCH

škodu.

Oddíl prvn(

Trestné ěiny proti výkonu
pravomoci státnlho orgánu a orgánu
s p n l e ě e n s k ě organizace a veřej".Jao

Oddíl pátý

Trestné činy proti předpisům
o nekalé soutě~~ ochranných
z II á m k ách, c h rán ě n Ý c h v z o rec h
a vynálezech II proti autorskému
právu

činitele

Útok na s t a t n

vo r g a n a orgán

organizace

§ 153

Kdo užije nástlř v úmyslu působit na výkon
pravomoci narodnrno výboru, soudu nebo [íného
státního orgánu nebo orgánu společenské organizace, bude potrestán odnětím svobody na Šest mě
síců až pět let.
(1)

tě

ž

Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy
upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se
zvyklostmi soutěževéžnš ohrozí chod nebo rozvor
podniku soutěžitele, bude potrestán odnětím svobod} at na-jeden rok nebo nápravným opatřením
nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

r o ruš o v á n f

p r á v k o ch ran n é zná ID c e
chráněnému
vzoru

oběhu výrobky neoprávněně
ochrannou známkou, k níž přtslušívý
hradní právo jinému, nebo známkou snadno s nl
zaměnitelnou, bude potrestán odnětím svohody až
na šest měsíců .rebo nápravným opatřením nebo
peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

tři

léta až deset let

a)

způsobí-U řfnem uvedeným v odstavci 1
újmu na zdraví, nebo

b)

způsobí-ll takov1m činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášt-závažný následek.

§ 150

a

í

společenské

§ 149

Ne k a 1 á s o u

T~ETi

těžkou

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let
bude pachatel potresfttn způsobí-I! činem uvedeným v odstavci 1 sm~

[1) Kdo uvede do

označované

(Z) Stejně bude potrestán, kdo uvede do oběhu
nebo pro dosažen! hospodářského prospěchu zhotovl výrobky podle chráněného vzoru, k [ehož užívání přísluší výhradní právo JInému, nebo podle
vzoru snadno s ním zaměnitelného.

§ 154

(l) Kdo Jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu

a) v ňmyslu působit na výkon p.ravomoci státního
orgánu nebo orgánu společenské organizace,
nebe
b) pro výkon pravomoci státního orgánu nebo
orgánu společenské organizace,
bude potrestán odnětím svobody až na
nebo nápravným opatřením.

§ 151

Porušování práv k vynálezu
Kdo zasáhne do práv k chráněnému vynálezu
jednáním, ke- kterému není oprávněn, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

-

dvě

léta

(2) Kdo hrubě urazí nebo pomluv! státní orgán
nebo orgán společenské organizace při výkonu jeho
pravomocí nebo pro tento výkon, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.
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b)

(1) Kdo u~!je nás ur

a) v úmyslu působit na výkon pravomoci veřej
činitele,

odporujte

círn zákonu,

§ 155

ného

způsobem

a] vykonává svou pravomoc

činitele

nebo

pro výlton pravomoc! veřejného činitele,
bude potrestán odnětím svobody až na tří léta nebo
nápravným opatřením.
b)

(2) Odnětím svobody na Jeden rok d
bude pachatel potrestán,

pět

svou pravomoc, nebo

překročt

c] nesplnI povinnost vypl1vající z jeho pravomoci,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až
ti'I iéta nebo nápravným opatřením nebo zákazem
činnosti.

(Z) OdněUm svobody na
bude pachatel potrestán,

let

a)

opatřl-ll

činem

nebo jinému

a) spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 se zbrant,
b) ublfžt-li takovým činem jinému na zdraví, nebo
c] způsobt-lí takovým čInem větší škodu.
(3] Odnětlm svobody na tři léta až deset let

bude pachatel potrestán, způsobt-lí činem uvedeným v odstavci 1 těž~u njmu na zdraví.
(4] Odnětlm svobody na osm aŽ patnáct let
bude pachatel potrestán, způsobl-U činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

b]

způsobt-lí

v

tři

léta d

deset let

uvedeným v odstavci 1

sobě

značný prospěch,

takovým

vážnou poruchu
organtzace, nebo

činem

činnost! soctalístíckě

takovým činem značnou škodu nebo
závažný následek.
(31 Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo
trestem smrti bude pachatel potrestán, spáchá-ll
čín uvedený v odstavci 1 jako voják za branné pohotovostí státu nebo za bojové situace.
cj

způsobř-lí

jiný

zvlášť

§ 159

M a-i' e nf li k o I u ve ř e j n é II o
z n e d b a l os t t

§ 156

fl) Kdci JInému vyhrožuje usmrcentm, ubHžením na zdraví nebo

způsobením

škody velkého roz-

~::lhu

aj v

na výkon pravomoci

ůmysíu působit

ného

činitele,

veřej

nebo

b] pro výkon pravomoci

veřejného čínttele,

bude potrestán odnětím svobody až na
nebo nápravným opatřením.

dvě

léta

Kdo hruM uraz! nebo pomluví veřejného
výkonu Jeho pravomoci nebo pro tento
výkon, bude potrestán odněttm svobody až na jeden
rok nebo nápravným cpatřsnřm nebo peněžitým
trestem.
(2)

činitele přI

§ 151
Společné

ust anovent

Ochrana podle § 155 II 156 se poskytuje téZ
která vystoupila na podporu nebo na ochra-

čin

i tel e

(1) Veřejný čínítel, který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztlžl
splněni důležttého úkolu, bude potrestán odnětím
svobody d na Jeden rok nebo nápravným opatře
ním nebo zákazem čínností.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo napravným opatřením nebo zákazem čínností bude
pachatel potrestán,
a] způsobl-U čInem uvedeným v odstavci 1 vá~·
nou poruchu v činnosti socialistIcké organizace, nebo

bl

způsobí-U takovým činem značnou
zvlášť závdn9- následe.k.

škodu nebo

j!nt

(3) Odnětím svobody na tf1 léta až deset let
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedent
Y odstavci 1 Jako VOják za branné pohotovosti státu
nebo za bojově situace.

osobě,

nu

veřejného čínítale.

Oddfl t

ř

et

í

Q'platkUstvl
Trestně

Oddfl druhý
IHny vel'ejných

§ 160
PřijImání

činitelů

§ 158

ZneuŽ[vánI pravomoci

veřejného

činitele

(1) Veřejný činitel. který v úmyslu způsobit
Jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněn1 prospěch

-

tlplatku

[1 J Kdo v souvislost! s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme nebo sl dá sHllit úplatek, bude

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
nápravným opatřením nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo za okolnostt uvedených v odstavci 1
Oplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až tři léta.

4~9

-
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(S) Odnětím svobody na jeden rok a~ pět let
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 nebo 2 jako veřejný činitel.

§ 161

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit s trestným činem souhlas
a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo
odškodní za trest, nebo
b) na takovou odměnu nebo odškodněni sbírá.

Podpláceni

§ 166

Kdo jinému v souvtslostí s obstarávánlm
obecného zájmu poskytne, nabídne nebo sHbl
Oplatek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým
trestem.

Nadržování

(1)

věci

(2) OdněUm svobody až na tři léta nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán, spáchá-ll čin uvedeny v od-

atavcí 1

vůčí

veřejnému

člnítall,

§ 162
~J

ep

ř

lm é ú P I a tká ř s tvl

(1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude
svým Vlivem působit na vý!mn pravomoci veřejného
činitele, nebo za- to, že tak již učíníl, bude potrestán odnětím svobody. až na dvě léta.
(~) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 [tnémn poskytne, nabídne nebo slIbl úplatek, bude

potrestán odnětím svobody až na leden rok ne60
nápravným opatřením.

(1)
Kdo pachateli trestného činu pomáhá
v úmyslu umožnit mu, stly unikl trestnlmu stíhání.
trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na třt
léta; pomáhá-U však takto pachatel! trestného činu,
na který tento zákon stanoví trest mírnější, bude
potrestán oním trestem mírnějším,
(~) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve
prospěch osoby sobě blízkě, není trestný, ledaže
by tak učtníl v úm yslu
a} pomoci osobě, která spáchala trestný čin
vlastizrady (§ 91), rozvraceni republiky (§ 92),
teroru (§ 93 ti! 94), záškodmctvt (§ 95 a 961,
sabotáže (§ 97), vvzvědačství (§ 105), nebo
některý obdobný trestný Čin proti státu svě
tové socialistické soustavy nebo trestný čin
genocidla (§ 259), nebo
b) opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch,

§ 167

Nepl.'ekaženl trestného
§ 163

ZvláštnI

ustanoven! o
l!tosti

ů č

í

nn

ě

Trestnost podplácení (§ 161) a nepřtměho
(§ l62} zaniká, jestl1že pachatel úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl o to po!ádán, a učíníl o tom dobrovolně bez odkladu oznamení prokurátoru nebo bezpečnostnímu orgánu.
ůplatkařství

O:JdU
Některé

čtvrtý

formy trestné

součinnosti

§ 164
Podněcování

Kdo ve:'p.j'lě podněcuje k trestnému činu nebo
k hromadnému neplněn! důležItě povinnosti ulo!tené podle Zákona, bude potrestán odnět!m svobody d na dvě léta nebo nápravným opatřeutm.
§ 165

Schvalován! tr e s t n

ě

ho

činu

(I) Kdo veřejně schvaluje trestný čin nebo kdo
vel'ejně

vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele,
bude potrestán odnětím svobody až na [eden rok
nebo nápravným opatl'ením.

činu

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dovl, že 1Iný
připravuje nebo páchá trestný čin vlastizrady (§ 91),
rozvraceni republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 94J, zá-

škodnictví l§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), podvracení
republiky (§ 98). vyzvědačství (§ 105), ohrožení
státního tajemství podle § 106 nebo některý obdobný trestný čin proti státu světové socialistické
soustavy, dále trastný čin válečné zrady (§ 114),
rozkrádání majetku v socialísncvém vlastnictví podle Š 132 odst. 3, 4. padělání a. pozměňování peněz
(§ 140 J. zneužlván! pravomoci veřejnóhočirr1tele
podle § 158 odst. 3, obecného ohroženi podle § 179,
vražd y (§ 219 J. loupeže (§ 234), znásílněnt (§ 241),
pohlavního zneužřvant podle § 242, genocídta
f § 259 J. používání zakázaného bojového prostřed
ku (§ 262 J. válečné krutost! (§ 263 J. pleněn!
v prostoru válečných operací (§ 264), neuposlechnuti rozkazu podle § 273 odst. 2 písm, a]. zprotívení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 odst. 2 písm. a), zběhnutí (§ 282), zběh
nutí do ciziny (§ 283) nebo ohrožent politIckého a
morálnIho stavu jeduotky podle § 288 odst. 2, a
spáchání nebo dokončení takového treslného činu
nepřekazt, bude potrestán oduěttm svobody až na
třl léta: stanovl-i! tento zákon na ni'!který z těchto
rrestn :ích čint1 trest rnírnčlší, bude potrestán oním
trestem mirněj!;f.'1l.
(2) Kdo spucué čin uvedený v odstavci 1, nent
trestný, nemonl-u trestný čin překazlt bez značných
nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl

Sb;l'l~a zákonů Č.
d

ne:-Jf:zpc'~í

smrti, ubllžení na zdraví, jiné zrivažué

újrn y nebo tsestního stíhání. Uveden! osoby hlízké
v nebezpečí trestního stíhaní však nezbavuje pachatee trestnosti, týká-ll se nepřekažení trestného

vlastizrady (§ 91 J. rozvracení republiky (§ 921.
teroru (§ 93 a 9'4J, záškodnictví (§ 95 a 96 J, sabotáže (§ 97 J. vyzvědačství (§ 105\, ohrožení státního
tajemství podle § 106 nebo některého obdobného
trestného činu proti státu světové socialistické soustavy nebo genoctdta (§ 259).
činu

(S) Překazit trestný čin lze i Jeho včasným
oznámením prokurátoru nebo bezpečnostnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámeni vel1teI!
nebo náčelníku.

§ 168

Neoz.námení trestného

140/1961

své tunkcs v úmyslu zmam nebo podstatně ztfžit
úkolu národního výboru, soudu
nebo [tného státního orgánu nebo orgánu společen
ské organizace, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem čtnnostt,
splněni důležitého

(:J Odnětím svobody na šest měsíců až pět lat
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti narodního výboru, soudu nebo jiného státnfho orgánu nebo
orgánu společenské organizace nebo Jiný zvlášť
závažný následek.
(3) Odnětím svobod y na tři léta až deset let
bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedený
v odstavci 1 Jako vojěk za branné pohotovosti státu
nebo za bojové situace.

činu

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jin9'
spáchal trestný čin vlastizrady (§ 911, rozvracení
republtky (§ 92 J. teroru (§ 93 a 94), záškodnictví
(§ 8S a 96 J. sabotáže (§ 97). vyzvědačství (§ 105),
ohrožení státního tajemství (§ 106 a 107) nebo ně
který obdobný trestný čin proti státu světové socialistické soustavy, dále trestný čin padělání a
pozměňování peněz {§ 140 J, obecného ohrožení podle § 179, vraždy (§ 219], genocidla (§ 259) nebo
použfvání zakázaného bojového prostředku (§ 262 J,
a takový trestný čin neoznamí bez odkladu prokurátoru nebo bezpečnostnťmu orgánu nebo místo
toho, [de-Ií o vojáka, velIteli nebo náčelníku, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-U
tento zákon na některý z těchto trestných činil
trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírněj
ším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci I, nent
trestný, nemohl-Ií oznámení učinit, aniž by sebe
neee osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ubltžení na zdraví, Jiné závažné újmy nebo trestního
stíhánL Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního
stíhání však nezbavuje pachatele trestnosti, týká-U
se neoznamenr trestného činu vlastizrady (§ 911,
rozvracení republiky (§ 92J. teroru (§ 93 a 94'.
záškodnictví (§ 95 a 961. sabotáže (§ 97], vyzvě
dačství (§ 105], ohrožení státního tajemstvt (§ 106
a 107J nebo některého obdobného trestného činu
proti státu světové socialistické soustavy nebo &enocldla (§ 259).

Oddll pátt
Jiná r u e n I i!innosti s t ě t e t h u
orgánu a orgánu spolei!enské
organizace
Maření a o n r o c v a n t č t n n o s t t
státního orgánu a orgánu
společenské organizace

§ 110
(1 J Kdo z nedbalosti poruší nebo nesplní dOJe-

žitou povinnost svého zaměstnáni, povolání, postavení nebo své funkce a tím způsobí vážnou po"
ruchu v činnosti národního výboru, soudu nebo
jiného státního orgánu nebo orgánu společenské
organizace nebo Jiný zvlášť závažný následek, bude
potrestán odnětím svobody až na Jeden rok nebo
napravným opatřením nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na Jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán, spacaa-It čin uvedený
v odstavci 1 jako voják za branné pohotovosti státu
nebo za bojové situace.

§ 171
Maření

výkonu

ů ř

e d n h o rozhodnut!
í

Kdo zmaří nebo podstatně ztiž! výkon rozhodnutí národnIho výboru, soudu nebo [íného státního
orgánu nebo orgánu společenské organizace tím,
že
a) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatajl,
zcizí nebo odstraní věc, které se taková rozhodnut! týká,
b) uprchne stráži, z vazby nebo z výkonu trestu
odnět1 svobody, nebo
c) dopustí se závažného [ednéní, aby zmařil účel
vazby nebo trestu,
bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo
nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

š

§ 172

Vzpoura v z
š

(l J Kdo se

ž

zúčastní vzepření skupiny vězňů doorgánu, jeho rozkazu nebo vězeňskému
řádu, bude potrestán odnětím svobody na Jeden rok
až pět let.
(2) Odnětím svobody na tří léta až osm let
bude pachatel potrestán, zorganizuje-li čin uvedený
v odstavcl 1.
zorčímu

§ 169
(1 J Kdo poruší nebo nesplní důležttou povinnost svého zaměstnánI. povolání, postavení nebo

-

ň ů

491 -
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§ 173
Ohro~enl

služebního tajemství

(l) Kdo vyzvfdá služební tajemství v úmyslu
vyzradit Je nepovolané osobě, nebo

kdo
ňmyslně

s lužební
vyzr8dt

tajemství

nepovolané

Stejně

12}
v

bude potrestán, kdo z nedbalosti
že se služební tajemství stalo známtm

cizině.

(3) Kdo služebnř tajemství vyzvídá v úmyslu
vyzradit Je do eízmy, nebo

kdo služební tajemství
zradí,
bude potrestán
tf! léta.

odnětím

úmyslně

Mařeni

p

ř

í

pr a v

svobody na šest

měsíců

obviněn!

trestného činu
v ňmyslu přivodit "Jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na třl léta.

ň

b

ě

h u voleb

kdo jinak hrubým způsobem mařt přIpravy nebo
voleb do zastupttelskěhe sboru nebo voleb

průběh

soudců,

bude potrestán
léta.

odnětím

svobody na šest

měsíců

d

tři

§ 178

Mai'ent dozoru nad církvemi
8
n bo e nsk m
společnostmI

až

f l } Kdo jméno Ižívě obvlní z

pr

II

Kdo jinému násilím nebo tstt brán! ve výkonu
volebního práva, nebo

do ciziny vy-

§ 174
Ki'ivé

§171

osobě

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti.
způsobí,

[21 Odnětfm svobody na leden rok až pět let
bude pachatel potrestán, způsobí-It činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášř
záva:lnf následek.

ž

á

í

ý

KdG v úmyslu mařit nebo ztěžovat výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společ
nestí porušt ustanoveni zákona o hospodářském zabezpečeni církví a nébožanských společnosti, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
peněžItým trestem.

(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let
bude pachatel potrestán, způsobí-ll činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo 1iný' zvlá!f
závažný následek.

TRESTNt CINY OBE~ NEBEZPECN€

§ 175

§ 179

HLAVA

CTVRTA

Obecné ohroženi

soudem, prokuratorem nebo vyšetřovacím
orgánem, pokud koná vyšetřováni podle trestního
řádu, anebo- před státním notál'em, pokud vykonává
rozhodovacf činnost,

ll} Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti
těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu Um, že způsobl po~ár nebo povodeň nebo škodlivý úč1nek výbušin,
plynu, elektřiny nebo 1iných podobně nebezpečných
látek nebo stl nebo se dopustJ jméno podobného
nebezpečného [edněnř (obecné nebezpečí), nebo

aj uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo

kdo obecné nebezpečí zvýší anebo zt1ž1 jeho
odvrácenI nebo zmírnění,

Křivá

výpověd

(1} Kdo jako svědek. znalec nebo tlumočník
před

bl takovou okolnost

zamlčl,

bude potrestán odnětím svobody a! na tf1 léta nebo

nápravným

opatřením.

svobody na třt léta a! osm let
bude pachatel potrestán, způsobl-U činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo 1iný zvlášt
r;ava~n1 následek.
(2)

Odnětím

( 1)

a

bude potrestán
let.

pozmě ň ovan
lIstiny

í

veřejné

léta af osm

až patnáct let

znůsobr-Ií

čin opětovně

takovým

činem

v kratké

těžkou

člen
době,

!ljmu na

zdravt více osob, škodu velkého rozsahu nebo

JeJI obsah v nmysíu, aby }1 bylo w1to Jako
pravé, nebo
kdo \dije takové lIstiny jako pravé,
pen~ltým

tří

a) spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 Jako
organizované skupiny,

c)

&měnl

d U l i dvě

svobody na

(2J Odnětím svobody na osm
bude pachatel potrestán,

liný

Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně

bude potrestán odnětfm svobody
nebo nápravným opati'enIm nebo
tem.

odněttm

b} spáchá-U takový
nebo

§ 176
Padělání

nebo

způsobt-Ií činem

uvedeným v odstavci 1 smrt,

nebo

bJ spáchá-U takov1
státu.

-

závažný následek.

(S) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct
let nebo trestem smrtí bude pachatel potrestán,

a)
léta
tres-

zvlášř

482-

čin

za

branné pohotovosti

Sbírka zákonů č. 140/1961
f) podobného

§ 180
(1 J Kdo z nedbalosti způsobí nebo zVýšl obecně
nebezpečí

anebo zUžl jeho odvracent nebo zmírnění,
bude potrestán odnětIm svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody d na trl léta nebo ná pravným opat řením nebo zákazem činnosti bude
pachatel potrestán,

a)

uvedeným v odstavci 1
újmu na zdraví nebo smrt,
způsobí-U činem

těžkou

b) spáchá-l1 takový čin proto, ~e porušil důležitou
povinnost vyplývajlcI z jeho zaměstnaní, povolánI, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podla Zákona, nebo
c)

způsobl-U

takovým

činem značnou

škodu.

(3) Odnět ím svobody na jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán, způsobt-lí č inem uveden ým v odstavci 2 plsm. b)

bude potrestán
nebo nápravným

těžkou ůjmu

a)

způsobí-U č inem

chu provozu
b)

spňch á-Ií

ř

í

§ 183

Kdo

nebo učiní neupotřebitelnou
bodu státní triangulace.
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.
§ 184

opatřením

§ 185

a)

le k už1tt takové

bl

kabelu nebo

b J spáchá-U takový
státu..

zařtzent

svobody až na

tři

č in

léta.

a~ pět

iet

větším

za branné pohotovosti

zařízen!

§ 1313

Nedovolený provoz a držen!
v y s l a c I stanice

zařřzení,

í

(1) Kdo bez povoleni vyrobl, sobě nebo Jinému
opatřl

anebo přechovava vysilacl stanici nebo soubor podstatných součástek určených k sestavent
takc·:é stanice, nebo

podmoi'ského po-

trubí.
c]

sobě nebo jinému opanebo výbušlny,

a) spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 va
rozsahu, nebo

pošty
nebo zai'Izení pro hromadnou veřejnou dopravu,
podmořského

zbraně

odnětlm

§ 182
te tekomuntka čn ího

nebo přechovává
nebo součástky, jichž
nezbytně třeba, nebo

b) hromadí, vyráb! anebo

Kdo úm yslně ohroz! provoz

ve řejného

opatřt

jinému

(2) Odnětím svobody na jeden rok
bude pachatel potrestán,

o v a n t provozu

prosp~šného

nebo

b'ttd-e potrestán

poskytnutí takové pomoci jinou osobou,

ž

sobě

zbraň hromadně účinnou

třuje zbraně, střelivo

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
n ápravným opatřenlm nebo zákazem činnost! nebo
peněžitým trestem.

aJ

pro-

(1) Kdo bez povolení

pomoc, která je mu podle zákona uložena nsbo k nIž se zavázal, nebo

(1)

obecně

svobody až na šest měs íců nebo nápravnebo peněžitým trestem.

odně tírn

ným

a) odepře

obecně

úmyslně znič!

zřetelně označenou značku

hrozivé

Kdo zmař! nebo zUžl odvraceni nebo zmírnění
hrozivé Usně, která přímo postihuje větší skupinu
osob. tím, že bez závažného důvodu

ohro

za branné pohotovosti

č .n

stá tu.

§ 181

II

takový

nebo

Nedovolené ozbrojov ání

Porušován! povinnosti p
tl s ni

Poškozován!

léta

uveden ým v odstavci 1 poru-

obecně prospěšného zařfzení,

Kdo z nedbalost1 ohroz( provoz

bude pachatel potrestán, způsobl-ll činem uveden ým v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdrav!
nebo smrt více osob.

zma ří

třl

svobody až na

spěšného za řízení (§ 182 odst. 1), bude potrestán

na zdrav! nebo smrt.

(4) OdnětIm svobody na třl léta až deset let

b)

odnětím

opatřením.

(2J Odnětím svobody na leden rok až šest let
bude pachatel potrestán,

a) škodu velkého rozsahu, nebo
b)

obecně prospěšného zařtzent,

kdo takové stanice bez povolení použtva,

energettcxého nebo vodárenského,

veřejného ochranného zař ízení proti požáru,
povodni nebo jIná žívelní pohromě,
e J obran něho nebo ochranného zařízení proti leteckým a [In ýrn podobn ým ntokům nebo jellch
následkům, nebo

dJ

-

bude potrestán odnětím svobody až na
nebo nápravným opatřením.

dvě

lét!!.

(Z) Odnětím svobody na jeden rok a.l! pět let
bude pachatel potrestán. spáchá-ll čin uvedený
v odstavci 1 za branné pohotovosti státu.
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tán,

Nedovolená výroba ft držen(
o mam n Ý ch pro s tře d k r-' - jeti Ú

uvedeným v odstave! 1 roztakové choroby nebo takového škůdce,

způsobí-ll č inem

šíření

§ 11:17
(1] Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze,
Jinému opatřl nebo přechovává o mamně prostředky
nebo ledy, bude potrestán odnětím svofiody až na
dvě léta nebo nápravným opatřeaím nebo peněži
tým trestem.
Odnětím

svobody na
bude pachatel potrestán,
(Z )

dvě

léta až osm let

a) spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 jako
organizované skupiny,

člen

činem značný prospěch,

nebo

b) z!ská-U takovým
c)

takovým činem
vl více osob nebo smrt.

způsobi-lí

těžkou

újmu na zdra-

§ 188

Kdo vyrobí,

sobě

opatřl

nebo jinému

onr

o o v a n t z d r a v t závadnými po trav inami ft jin ými potřebami
ž

§ 193
( 1) Kdo má na prodej, vyrabl anebo sobě nebo
jinému opatřf úmyslně potraviny nebo Jiné předmě 
ty, jejich:! požttt nebo užiti k obvyklému úče lu je
nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odně
tím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatře
ním nebo peněžttýrn trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán, způsobl-ll činem uvedenym v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob
nebo smrt.

anebo

přechovává předmět způsobilý k nedovolené výrohě

omamných prostředků nebo jedů, bude potrestán
odnětím svobody až OB dvě léta nebo nápravným
opatřením nebo peněžitým trestem nebo propadnuUm. věci.
S í ř e n I n a k a ž.l i v é

c hor o b y

úmyslně způsob í

Kdo ma na prodej, vyrob! anebo sobě nebo
[ínému opatři z nedbalost! potraviny nebo jiné před
mety, jejichž požítí nebo už1tf k obvyklému účelu
je nebezpečně lidskému zdraví, bude potrestán
odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřenřm nebo peněžitým trestem nebo propadnu tím

§ 189

Kdo

§ 194

nebo zvýší

nebezpečí

věci.

za-

vlečení nebo rozšířeni nakažlivé lidské choroby,

bude potrestán odněttm svobody
nápravným oparřením.

a~

na

tři

§ 195

léta nebo

§ 190

Kdo z nedbalostl způsobí nebo zvýší nebezpečí
nebo rozšířent nakažl1vé lidské choroby,
bude potrestán oěněttm svobody éň na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

zavlečen!

SPo

leč

n é us ta n o ven!

Vyhláškou ministra spravedlnostl bude určeno,
co se považuje za omamné prostředky a jedy ve
smyslu § 187 a 188, které choroby se považu]! za
nakažlivé ve smyslu § 189 až 192 a na které škůdce
se vztahuje ustanovení § 192.

§ 191

HLAVA PATA

(l J Kdo způsob! nebo zvýší nebezpečí zavlečení

nebo rozštření nakažl ívě choroby domácích nebo
jiných hospodářsky důležítých zvířat, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
nebo nápravným opatřením bude pachatel potrestán, způsebí-It činem uvedeným v odstavci 1 ro~f
řen! takově choroby.

§ 192
(l) Kdo zpdsobí nebo zvýšf nebezpečf zavla-

čenf nebo ro~lřent nakažltvě choroby nebo škůdce
utitkových rostlin, bude potrestán odnětím svobody
a! na jeden rok nebo nápravným opatřenfm nebo
peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až třl léta
nebo nápravným opatřenlm bude pachatel potres-

-

. TRESTN! CINY HRůB2 NARUSU}lcl OBCANSKS

sonzm
Nasil! protI skupině obyvatelll
a proti j e d n o t t t v c t
§ 196
(1 J Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcsntm, Qbllžemm na zdraví nebo způsobením škody
velkého rozsahu, bude potrestán odnět!m svobody'
d na jeden rok nebo nápravným opatřením,
(2) Kdo užije nastlt proti skupině obyvatelů
nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením,
ubUžením na zdraví nebo způsobentm !lkody velkého rozsahu proto, ~e JSou stoupenci socíalístického společenského a státního zř1zen!, pro . jejich
národnost, rasu, vyznán! nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětrm svobody at na dvě
léta nebo nápravným opatřením,
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§ 197

Kdo v úmyslu odstrašit jiného od aktivní
t1 na plnění úkolů socíalísttckě společnosti
a} užije násll! proti
[ednctlívct, nebo

skupině

účas

obyvateltl nebo proti

§ 203

b} vyhrožuje skupině obyvatelů nebo jednotlivci
usmrcením, ublížeutm na zdraví nebo způsobe
ijÚIl škody velkého rozsahu,
bude potrestán
tři léta.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců a! tři léta
nebo nápravným opatřením bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 Jako člen
organizované skupiny.

odnětím

svobody na šest

měsíců

až

Pi'iživnictví
Kdo se soustavně vyhýbá poctivé prací a opatřuje si prostředky k obživě prostttucí, bazardní
hrou nebo jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětfm svobody až na dvě léta.

§ 198

HanobenI národa, rasy a
Kdo
a}

veřejně

některý

a pohoršlivým

§ 204

přesvědčen!

způsobem

národ, jeho jazyk nebo

Ku p l

hanobí

některou

rasu,

nebo

kdo

kořist!

bude- potrestán
pět let.

í

z prostituce provozované jiným,
odnětím

svobody na jeden rok až

§ 205

bude- potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením,
Střeni

st v

Kdo Jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo

bl skupinu

obyvatelů republlky proto, že jsou
stoupenci socíalístíckého spoiečenského a státního zřízeni, pro jejich vyznání nebo proto, že
jsou bez vyznání,

Lř

Ohrožováni mravnosti
(1) Kdo uvádí do oběhu nebo činí vei'ejně pří
stupnými tiskovinu, film, vyobrazeni nebo jiný
předmět, které ohrožuj! mravnost, nebo

poplašné zprávy
§ 199

Kdo úmyslně způsobl nebezpečí vážného znepokojen! alespoň častí obyvatelstva nějakého místa
Um. že rozšířuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na šest
měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým
trestem.

kdo takový

předmět

za

Um

účelem

vyrob I nebo

přechovava,

bude potrestán odnětím svobody a! na šest měsíců
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem
nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pa-

chatel potrestán,

§200

Kdo za branné pohotovost1 státu způsobí, byt
1 z nedbalosti, nebezpečí vážného znepokojeni, malomyslnosti nebo poraženecké nálady alespoň
u části obyvatelstva něJakéhe místa Um, že- rozšiřuje poplašnou zprávu, bude potrestán odnětím
svobod y na šest měsíců až tři léta.

a] spáchá-U

čin

uvedený v odstavci 1 ve

značném

rozsahu,
b] ohrozí-li takovým činem mravnost osoby mladšl než osmnáct let, nebo
c) spáchá-ll takový čin výdělečně.

§ 206

§ 201

Pomluva

O p t Ls t v t

Kdo poté, co požU alkohollckého nápoje, vykonává zaměstnáni nebo jinou činnost, při kterých
by mohl ohrozit život nebo zdrav! Udl nebo způsobit
značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětIm
svobody a:! na Jeden rok nebo nápravným opatře
nIm nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Kdo o Jiném sdělt ůda], o němž vl, že je nepravdivý a způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, a Um
a] poškodl ho v

zaměstnáni,

bl narušt Jeho rodinné vztahy, nebo
c}

způsobl

mu Jinou vážnou

ůjmu,

bude potrestán odněttm svobody at na jeden rok
nebo nápravným opatřením.

§ 202

Výtržnictvl
(1) KdO se ze zjevné neúcty vůči společnosti
dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístup
ném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo napravnýrn opatřením nebo peněžitým trestem.

-

Neposkytnut! pomoci
§ 207
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo
Jev! známky vážné poruchy zdraví, neposkytne po-

495 -

Sblrka zákond č. 14071961
tt'ebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpe čí
pro sebe nebo Jiného, bude potrestán odnět1m svobody až na šest m ěsíců nebo nápravným opatřením.
(2) Kdo

osobě,

která Je v

nebezpečí

smrt! nebo

[evt známky vážné poruchy zd r a ví, neposkytne po-

pomoc.

třebnou

ač

je podle povahy svého

zarněst

nant povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětlm svobod y až na jeden rok nebo ná pravn ým opatřením nebo zákazem činností.

§ 212
Opuštěn!

dttěte

(I) Kdo opustí dít ě, o které má povinnost pečovat a které si samo nemůža opatřit pomoc, a vys taví je Um nebezpečt smrti nebo ubltžení na zdraví,

bude potrestán
tri léta.

odněUm

svobody na šest

m ěsíců

až

(Z) Odnětím svobody na Jeden rok až šest let
bude pachatel potrestán, způsobl-ll činem uvedeným
v odstavci 1 těžkou újmu na zdrav! nebo smrt.

§ 208
Eidič dopravnfho prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl . nčast, neposkytne osobě,
která ptI nehodě utrpěla t1Jmu na zdraví, potřebnou
pomoc, ač tak může učínít bez nebezpečí pro sebe
nebo Jiného, bude potrestán odnětím svobody až na
trl léta nebo nápravným opatřením nebo zákazem
činnosti.

(S) Odnět1m svobody na šest měsíců až tl'1 léta
bude pachatel potrestán, vydá-ll činem uveden ým
v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí
nouze.

PoškozovánI c t z c h práv
í

zp ůsobí

(l) Kdo neplní, byt i % nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného,
bude potrestán odněttm svobody až na jeden rok.
(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plněni své zákonné
povinnosti vyž ívovat nebo zaopatřovat Jiného , bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 209
(I) Kdo jinému
vech Um, že

§ 213

Zanedbáni povinné výživy

vážnou újmu na prá-

uvede někoho v omyl, nebo
b] využije uěčího omylu,
a)

§ 214
zvt a

bude potrestán odnět1m svobody až na dvě léta nebo

nápravným

opatřením

nebo

peněžítým

š

t n

r ustanovenI o

trestem.

F} Odnětím svobody d na třt lěta bude pachatel potrestán, vydává-ll se ptI činu uvedeném
v odstavcí 1 za veřejného čInitele.

ě

§ 215

TRE5TNt CINY PROTI RODlNg A mAD:E2I

T,ránr

§ 210
ž

ln n

Trestnost zanedbáni povinně v1žlvy (§ 213) zaniká, Jestliže trestný čin neměl trvale nepřtzntvvch
následků II
pachatel svou povinnost dodatečně
splntl dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

HLAVA SESTA

Dvoj( m a n

ň č

ttt ost t

els t vt

svěřené

osoby

Kdo týrá osobu, která Je v jeho péčI nebo výbude potrestán cdněttm svobody na šest mě
síců až třl léta.
chově ,

(1 J Kdo za trvant svého manželství uzavře man!elstvl JIné, bude potrestán odnětím svobody d na
dyě léta.

§ 21&

!Zl Stejně bude potrestán. kdo uzavře manželst vi s osobou, která Již je v manželství jiném.

§211

Porušováni zákona o právu
rodinném
Kdo piCi v~konu své duchovenské činnosti nebo
podobné náboženské funkce poruší, byt i z nedbalosti, ustanovení zákona o právu rodinném, zejména Hm, že vykoná náboženský sňatkový obřad s osobami, které spolu neuzavi'ely manželstvt, bude potrestán odnětlm svobody až na Jeden rok.
-

Únos
(l) Kdo osobu mladšt než patnáct let nebo osobu sttlenou duševnl poruchou nebo duševně nedostatečně vyvtnutou odejme z opatrován! toho, kdo
má podle zákona nebo podle úředního rozhodnutt
povinnost o ni pečovat, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok nebo nápravným opatře
nim nebo peněžttýrn trestem.
(ZJ Odnětím svobody U8 jeden rok až
bude pachatel potrestán,

4~!i

a) spáchá-ll

čin

opatřit sobě

nebo

pět

let

uvedený v odstavci 1 v úmyslu
nebo jinému majetkový prospěch,
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(4) Odnětím svobody na tf! léta až osm let bude
pachatel potrestán, způsobí-ll činem uvedeným
v odstavci 1 smrt.

bJ ohrozt-It takovým činem mravní vývOj unesené
osoby nebo způsobí-Ií takovým činem Jiný
zvlášť závažný následek.

§ 222

§ 217

Ohrožovánl

mravní

f I) Kdo jinému úmyslně způsob! těžkou djmu
na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na dvě
léta až osm let.

výchovy

ml de e
á

ž

Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než
osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že

(2] Odnětím svobody na pět až dvanáct let
bude pachatel potrestán, způsobí-ll činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

aj umožní jr vést zahálčivý nebo nemravný život,

nebo
bJ svádl ji k
votu,
bude potrestán

zahálčivému

§ 223

nebo nemravnému ži-

fl)

odnětím

svobody až na

dvě

Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
bude potrestán odněttm svobody až na šest měsíců
nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti.

léta.

§ 213

Podávánl

alkoholických n a p o j
ml ěde t

ů

ž

Kdo soustavně podává osobám mladším než
osmnáct let alkoholické nápoje v takové míře, že
tím ohrožuje jejich zdraví, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok.

[2 J Odnětim svobod y až na jeden rok nebo napravnýrn opatřením nebo zákazem čínností bude pachatel potrestán, spúché-lí čin uvedený v odstavci
1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplS'vajlcl
z jeho zaměstnaní, povolání, postavení nebo funkce
nebo uloženou mu podle zákona.

§ 224
(1 J Kdo jinému z nedbalostí způsobí těžkou

HLAVA SEDMA

njmu na zdraví nebo smrt. bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením
nebo zákazem činnosti.

TnESTNt CINY PROTI 2rvOTU A ZDRA vl

§ 219
Vražda

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo nápravným opatřením bude pachatel potrestán, spáchá-U čín uvedený v odstavci 1 proto, že
poruští důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo
uloženou mu podle zákona.

Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let nebo trestem
smrti.
§ 220
Vražda novorozeného

dftěte

matkou

(3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na
zdraví nebo smrt více osob proto, že hrubě porušil
předpisy o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo
hygienické předpisy, bude potrestán odnětím svobody na tří léta až deset let.

Matka, která v rozrušení způsobeném porodem
úmyslně usmrtí své novorozené drtě při porodu
nebo hned po něm, bude potrestána odněttm svobody na tří léta až osm let.
UbUženI na z d r a v t

§ 225

§ 221

Rvačka

(1) Kdo jinému úmyslně ublIžl na zdraví, bude
potrestán odnětím svobody až na Jeden rok nebo
nápravným opatřením,

(Z1 OdněUm svobody na šest
bude pachatel potrestán,

měsíců

až

třt

(1) Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětírn svobody až na šest měsíců nebo nápravným

léta

opatřením.

aj spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 na svěd
kovi, znalci nebo tlumočníkovt pro výkon Jejich
povinnosti, nebo

(Z) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo nápravným opatřením bude pachatel potrestán, je-li pří činu uvedeném v odstavci 1 [ínému
způsobena těžká újma na zdrav! nebo smrt.

bJ spáchá-ll takový čin na Jiném proto, že je stoupencem socialistického společenského a státního zřfzení, pro Jeho národnost, rasu, vyznánl
nebo proto, že je bez vyznánl.

Ohrožovánl pohlavní n e m o c t

(3J Odnětím svobody na Jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán, způsobí-Ií činem uvedeným
v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

-

§ 226

Kdo JIného vydá, byt i z nedbalosti, nebezpečl
pohla vnl nákazy, bude potrestán odnětím svobody
at na šest měsíců nebo nápravným opatřením.
~97 -
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Nedovolené

p

ř

eru enI
š

těhotenstvl

mA-VA CSl'ofA
TRESTN~ CINY

§ 227
(1) Kdo těhotné ženě pomáhá nebo jl svede

k tomu, aby

OddfI prvnl

a) své těhotenství

b}

sama

uměle přerušila,

nebo

Trestné

požádala nebo jinému dovolila, aby jl
bylo těhotenství uměle přerušeno jinak než
způsobem přípustným podle zákonných před

činy

[íněho

prsů

o

umělém přerušení těhotenství,

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let

bude pachatel potrestén, způsobl-ll činem uvedeným
v odstavci 1 těžkou ůjmu na zdraví nebo smrt.

§ 228

(l) Kdo se souhlasem těhotně ženy uměle pře
ruš! jejl těnorenství Jinak než způsobem přípustným
podle zákonných předpísů o umělém přerušení tě
hotenství, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let

bude pachatel potrestán,

al spáchá-U
nebo
způscbí-lí

čín

uvedený v odstavci 1

takoVým

činem těžkou

výdělečně,

tljmu na zdra-

vl nebo smrt.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
způsobí-Ií

činem

.vobodě

§ 231

Omezován! o s o b n I svobody
Kdo jinému bez oprávnění brání užtvat
osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až
na dvě léta nebo nápravným opatřenlm.

C') Odnětím svobody až na tří léta nebo nápravným opatřantm bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit
Jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let
bude pachatel potrestán, způsobí-lt činem uvedeným
v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný
zvláši závažný následek
.

§ 232

Zbaven! o s o b n

fl)
trestán

uvedeným

svobody

í

Kdo jméno zbaví osobní svobody, bude posvobody na tři léta až osm let.

odnětím

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-Ií činem uvedeným
v odstavci 1 těžkou njmu na zdraví, smrt nebo. úný
zvlášt závažn1 následek.

(') Stejně jako v odstave! 2 bude potrestán, kdo
bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší jejI tě hotenstvt,
pachatel potrestán,
v odstavcl 3 smrt.

proti

(1)

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením.

b}

PROTI SVOBOn€ A LInSKt
DUSTOJNOSTI

§ 233
ZavlečenI

do c t z t n v

(l) Kdo jiného zavleče do ciziny, bude potrestán odnětím svobody na Ut léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán.
čin uvedený v odstavci 1 jako
organizované skupiny,

a} spáchá-ll

§ 229
Těhotná

žena, která své těhotenstvl sama uměle
nebo jiného o to požádá nebo mu to dovolí,
nenl pro takový čin trestná, a to aní podle ustanovenI o návodei a pomocníkovt.
přeruší

b) spáchá-ll takový čin na osobě mladší než patnacr let nebo na osobě stižené duševní poruchou nebo duševně nedostatečně vyvinuté, nebo
cl

způsobl-U

takovým

ví, smrt nebo 1iný
§ 230

n a seb e v r a !od ě
1)
(
Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-U
alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody na
šest měsíců at třl léta.

-

činem těžkou ůjmu

zvlášť

na zdrazávažný následek.

§ 234

Ú čas t

C') Odnětlm svobody na dvě léta až osm let
bude pachatel potrestán, spáchá-ll čin uvedený
v odstave! 1 na osobě mladší než osmnáct let na
těhotné ženě nebo na osobě stiťené duševní p~ru
cnou nebo duševně nedostatečně vyvinuté.

člen

L o up e ž

fl}

Kdo proti jinému UŽije násllI nebo pohrůž
ky bezprostředního nástlf v ůmvslu zmocnit se cizI
věci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta
až deset let.
(Z) Odnětím svobody na
pachatel potrestán,

až dvanáct let bude

Y odstavci 1 jako
organizované skupiny, nebo

a) spáchá-I! čin uvedený

493-

pět

člen

Sbírka zákonů č. 140/1961
bJ

způsobí -It takovým čtr.eru
ví nebo značnou ško-lu.

těžkou ůjmu

na zdra-

a) spáchá-li
nebo

bl spáchá-ll takový

(3J Odnět1m svobody na deset až patnáct let
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odsta vet 1 smrt.

nI

á

Odnětím

dvě

svobody na
bude pachatel potrestán,

(1 J Kdo

aj

jiný

uzavřeného Ustu nebo Jiné ptsemností, zastlaných poštou nebo [íným dopravním znřtzenrm,

(2) Pracovník poštovní. telegrafní neco telefončin

uvedený v odstavci 1,

b J jinému úmyslně umožní spáchat takový

nási11 nebo

pohrůžkou

na náboženském úkonu,

oprávněn!

od takové

čin,

nebo

Ome7.ovii.ní svobody vyznán!

účasti

měsíců

nt služby, který
a} spacha

b) zdržuje jiného bez

veřejným zařízením,

bude potrestán odnětím svobodv až na šest
nebo nápravným opatřením.

§ 238

a) nutí jiného k

§ 239
poruší tajemství

ůmyslně

jiným takovým

takovým činem značnou škodu nebo
závažný následek.

pohrůžkou

oso-

b) zprávy podávané telefonem, teiegratem nebo

zvlášť

Kdo nastltm,
jiné těžké újmy

dvěma

nebo

léta ai osm let

aj spáchá-li čin uvedeny v odstavci 1 se zbraní
nebo výdělečně, nebo
způsobí-li

se

í

Kdo JIného násilím, pohrůžkou nastlt nebo
pohrůžkou jiné těžké l1jmy nutí, aby něco konal,
opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

bJ

najméně

Porušování t a j e m s t v dopravovan y c h zpráv

(1)

(2J

čin

bami.

§ 235
Vydj r

uvedený v odstave! 1 se zbrant,

čin

účasti,

cl

pozmění nebo potlačí písemnost dopravovanou
poštou nebo Jiným dopravním zařízením anebo
zprávu podanou telefonicky, telegraříckv nebo
Jiným podobným způsobem.

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo zákazem čtnnostt,

nebo
c J jinému v užíván! svobody vyznán! Jinak brání,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok

nebo nápravným

§ 240

opatřením.

(ll Kdo v úmyslu způsobit Jinému škodu nebo
nebo jinému neopravněny prospěch

opatřit sobě

§ 237

aj prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu nebo felefonnfho hovoru, kterš
nebyly určeny jemu, nebo

Ot i s k
Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho Usně nebo zaněco konal, opominul nebo trpěl, bude
potrestán odnětím svobody d na šest měsíců nebo
nápravným opatřením.

bl takového tajemství využije,

vlslostí, aby

bude potrestán odnětím svobody až na leden rok
nebo nápravným opatřením.
(2J Pracovník poštovnt, telegrafnl nebo telefon-

nt služby, který

§ 233

aj spáchá

?orušován! domovní svobody
(1)

tím,

za

Kdo vnilme do domu nebo do bytu jíněho
užije nástH nebo pohrůžky bezprostl.'edního

nastlř,

kdo tam
násilí, nebo

neopravněnš

vnikne v úmyslu vykonat

kdo tam

neoprávněně

setrvá v úmyslu vykonat

(2) Odnětím

dvě

uvedený v odstavci 1, nebo

Oddíl druhý
Trestně

ě f

n y proti lidské

důstojnosti

mi s ilí,
bude potrestán odnětím svobody a! na
ne ba nápravným opatřeuím.

čin

bJ jinému úmyslně umožní spáchat takový čin,
bude potrestán odnětlm svobody až na dvě léta nebo
nápravným opatřením nebo zákazem činnosti.

§ZU

léta

Znásilněn!

svobody na jeden rok a! pět let

bude pacuatet potrestán,

-

(1] Kdo násilím neho pohrůžkou bezprostřed
ního násilí douutí ženu k souloží, nebo

US-

Sbírka zákono.
kdo k takovému člnu zneužtje lejt bezbranností,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta a:'. osm
let.
Odnětím

svobody na
pachatel potrestán,
(2J

a)

pět

až dvanáct let bude

spůsobt-u činem uvedeným v odstavci 1
njmu na zdraví, nebo

b) spáchá-ll takový
náct let.

na

čin

ženě

140/1961
§ 245

soulo

§ 242

(l) Kdo vykoná soulož s osobou mladší ne:'.
patnáct let nebo kdo takové osoby [íným způsobem
pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody
na jeden rok až osm let.
(2) Odněrím svobody na dvě léta a:'. deset let

bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedený
v odstavci 1 na osobě svěřené jeho dozoru, zneužívaje jejt závislosti.

třl

léta až osm let

b) spáchá-U takový
náct let, nebo

čín

ženě

na

c) spáchá-U takový čin v
už1to k prostituci.

člen

mladšt než osm-

ůmyslu,

aby ženy bylo

HLAVA DEVÁTÁ
TRESTN:E CINY PROTI MAJETKU
§ 247

Krádež
(1] Kdo sl přtvlastní cízř věc Um, že se jl zmoc-

Kdo zneužlvaje závislosti osoby mladší než
osmnáct let nebo osoby svěřeně jeho dozoru, pří
měje ji k mImomanželské souloží, nebo
kdo takové osobs, zneužívaje lelt závislosti, jizpůsobem pohlavně zneuž1je,
svobody až na

í

čín uvedený v odstavc1 1 [ako
organizované skupiny,

uvede-

§ 243

odnětím

anam

a} spáchá-U

(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let

bude potrestán

ž

(l) Kdo do ciziny zláká, najme nebo dopravl
ženu v nmvslu, aby 11 tam bylo užito k pohlavnímu
styku s [Iným, bude potrestán cdněttm svobody na
leden rok at pět let.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-Ií činem uvedeným
v odstavci 1 těžkou njmu na zdraví,
způsobř-Ií činem

í

§ 246

Obchodován! se

(2) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

Pohlavní zneužIván!

ným

m ezt p ř tb uzn ym

Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení pří
mém nebo se sourozencem, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta.

mladší než pat-

Odnětím

bude pachatel potrestán,
ným v odstavci 1 smrt.

ž

těžkou

svobody na deset až patnáct let
bude pachatel potrestán, způsobí-lí činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(3)

č.

dvě

ní, bude potrestán odnětím svobody na šest
až tři léta nebo nápravným opatřením nebo
tým trestem.
(2) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

dvě

mšstců

peněži

léta až osm let

a) spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 jako
organizované skupiny,

člen

b) spáchá-U takový čin výdělečně,
cl pokusí-lt se bezprosttedně po takovém čínu
uchovat 51 věc násll1m nebo pohrůžkou bezprostřednfno násilt, nebo

léta.

§ 244

Pohla vn! styk s osobou téhož
pohlavt

d)

způsobí-U takovým činem značnou škodu nebo
liný zvlášt zavažný následek.

(1) Kdo se po dovršeni osmnáctého roku svého
věku pohlavně

sr-ýká s osobou téhož pohlaví mladší
než osmnáct let, nebo
kdo se ponlavně stýká s osobou téhož pohlaví,
zneužIvaje je11 závislosti,
bude potrestán
let.

odnětím

svobody na leden rok až

pět

(2) Stejně

bude potrestán, kdo

a) za pohlavní styk s osobou téhož pohlaví
nebo poskytne úplatu, nebo

příjme

b) pontavnrm stykem s osobou téhož pohlaví budí
veřejně pohoršeni.

-

§ 248
Zpronevěra

přívlastnt věc, která mu byla svě
bude potrestán odnětím svobody na šest mě
skll až třl léta nebo nápravným opatl'enlm nebo
peněžitým trestem.

(1) Kdo sl

řena,

(2) Odnětím svobody na
pachatel potrestán.

dvě

až osm let bude

a) spáchá-U čin uvedený v odstavcI 1 jako osoba,
která má výslovně uloženu povinnost háj1t
zajmv poškozeného, nebo

500-

Sbírka zákoml č. 140/1961
bl

způsobí-ll takovým č inem značnou škodu nebo
jiný zvlášt závažný následek.

trestným činem spáchaným linou osob ou, bude Pf)·
trestán odnětím svobody až na šest m ěs íců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

§ 249
Neoprávněné

u

ž

í

va n t c z
í

[1 1 Kdo se zmocní cízt věci
v úmyslu JI přechodně užtvat, nebo

kdo
mu byla

neoprávněně

cizí

věci Yě tš!

svěřena, přechodně

v

í

vět šl

ě

c

§ 253
í

Lichva

hodnoty

(1) Kdo zneužívaje něčí Usně, nezkušenosti
nebo rozumové slabostt nebo n ěčího rozrušení, dá
sobě nebo Jinému posk ytnout nebo slíbit pln ění, jehož hodnota je k hodno tě vzá jemného plnění v hrubém nepoměru, nebo

hodnoty, která

užtvá,

bude potrestán odnětím svobody až na Jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu
uplatnit jl na sebe převede,

svobody na šest měsíců až trl léta
nebo nápravným opatřením bude pachatel potrestán. způsobí-ll činem uvedeným v odstavci 1 znač
nou škodu nebo jiný zvlěšř závažný následek.
(2)

Odnětím

bude potrestán odn ětím svobody až na
nebo peněžitým trestem.

dvě

léta

(2} Odn ět ím svobod y na šest m ěsíců až pět let
bude pachatel potrestán, spáchá-ll čin uvedený
v odstavci 1 výdělečně.
•

§ 250

Podvod
(1 1 Kdo ke škodě ctztho ma jetku sebe nebo Jiného obohatí Um, že

a) uvede

něčího

bude potrestán odnětím svobody na šest
léta nebo nápravným opatřením nebo
trestem.
Odnět!m

svobody na
·bude pacha tel potrestán,
a } spáchá-U
nebo
b)

čin

[1) Kdo sl p řtvlastnt cizí Věc, která se dostala
do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez při
volen! osoby oprávněné, bude potrestán odn ětím
svobody až na jeden rok nebo nápravným opatře
n1m nebo peněžitým trestem.

omylu,

tř í

(Z)

Zata jenI v ě cl

v omyl, nebo

. n ě ko ho

bl vyu žtje

§ 254

d vě

až

měsíců

peněž1tým

(2) Odnětím svobody na šest
bude pachatel potrestán, zfská-ll
v odstavci 1 značný prospěch.

léta až osm let

uvedený v odstavcI 1

§ 255

takovým činem značnou škodu nebo
jiný zvlášt závažný následek.

způsobí-ll

Porušován! p o v n n o s t při
cizího ma jetku

[1 1 Kdo ukryje anebo na sebe nebo jiného pře

b) to, co za takovou

věc

bylo

(2) Odnětím svobody na šest
bude pachatel potrestán,

spá-

bude potrestán odnětím svobody d na dvě léta
nebo nápravným opatřením nebo peněžttym trestem.

a) spáchá-ll
nebo

čln

měsíců

uvedený v odstavcI 1

b) získá-ll takovým

až

pět

měsíců

až

pět

let

a) . spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 Jako osoba,
která má výslovně uloženu povinnost hájit
zá jmy poškozeného, nebo

opatřeno,

(2) Odnětím svobody na šest
bude pachatel potrestán,

správě

[1) Kdo jinému způsobí škodu Hm, že poruší
podle zákona mu uloženou nebo smluvně p řevzatou
povinnost opatrovat nebo spravovat c ízí majetek.
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

vede
činem

í

í

§ 251

věc, která byla zfskána trestným
chaným jinou osobou. nebo

až pět lat
uveden ým

činem

výdělečně,

Podtlnietv!

a)

měsíců

b)

způsobí -ll

takovým

činem zna čnou

škodu.

let
§ 256

výdělečně,

Poško.zování v

ě ř

ttele

(1) Kdo 1 jen částečně zma řt uspokojení svého
činem značný prospěch.

věi'ltele

-

poškodí, zatajl, zcizí nebo odstraní
svého majetku, nebo

zmčí,

b)

předstfrá

§ 252

Kdo ukryje anebo na sebe nebo jiného pi'evede
z nedbalosti věc většt hodnoty, která byla zřskána

Um, že

a)

501 -

závazek,

nebo uzná neexístujíct právo

část

nebo

Sbírka záltonll

d)

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo uapravnvm opatřentm nebo peněžitým trestem.
uspokojení

věřitele

jiné osoby tím, že

a } zn : Č l. poš kodí, zataj], zcizl nebo odst ran!
rnatetku dlužil íka, nebo

Pod P o ra

a

věci

až

tř i

b)

způsobí-U

tlumočníka

takovým

š

tři

léta až osm let bude

a) sp áchá-Ií čin uvedený v odstavci 1 tiskem, rumem, rozhlasem, telev ízt nebo Jiným podobně
úč inným způsobem, nebo

léta

b) spáchá-U

pro výkcs, jejich

činem značnou

uve-

a pro p a g a c 8 ! a l s m u
podobného hnut!

(2] Odnětím svobody na
pachatel potrestán,

a) spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 na věci svěd

ka. znalce nebo
povinnosti,

činu

(1) Kdo podporuje nebo propaguje fašismus
nebo. jiné podobné hnutI, které směřuje k potlačo
vání práva svobod pracujtctho Udu nebo které hlásá
národnostní, rasovou nebo náboženskou zášř, bude
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(l) Kdo zničí, po škcdí nebo učiní neupotřebitel
nou cizí věc vyšší hodnoty, bude potrestán odnětím
svobody až na leden rok nebo nápravným opatře
ntm nebo peněžitým trestem.
měsíců

těžkou

§ 260

§ 257

(2) Odnětím svobody na šest
bude pachatel potrestán,

způsob! přtslušníkcví takové skuplny
újmu na zdrav! nebo smrt,

(= ) S.ejně bude po trestán, kdo se na
deném v odstavci 1 účastní.

část

b) k majetku dlužníka uplatní neextstujtct .pr ávn
nebo pohledávku.
(3} Odnětím svobody na šest m ěsíců až trl léta
bude pachatel potrestán, způsobl-ll činem uvedeným
v odstavci 1 neho 2 značnou škodu.

Poškozován! c t z I

14~f1961

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct a:t
patnáct let nebo trestem smrti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo I len částečně
zmaří

č.

takový

čin

za branné

pohotovosti

státu.

škodu, nebo

§ 261

c) spáchá-U takový čin na věci, která požtva
ochrany podle zvláštních předpisů.

Kdo veřejně projevuje sympatie k fašismu nebo
k jinému podobnému hnutí uvedenému v § 260, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců a~ třl
léta.

§ 258

ZneužlvánI vlastnictví

§ 262

Kdo poškodí důležitý kulturní nebo liný" důle
litý obecný zájem Um, že znlčí, poškodí, učín! neupotřebitelnou nebo zašantroč! vlastní věc, která
požívě ochrany podle zvláštních předptsů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřentrn nebo peněžitým trestem nebo
propadnuttm věci.

Použ!vAnI zakázaného bolavého
prosti'edku
(1) Kdo za války nebo za bojové situace

a)

na ř ídí

použtti zakazaného bojového

b] takového

prostředku úmyslně

bude potrestán
sedm let.
HLAVA DESATA
§ 259

[ll Kdo v (lm yslu zničit úplně nebo částečně
etnickou, rasovou nebo nábo ženskou skupinu

Válečná

takové skupiny do takových

II bezbranným
cív llnírn obyvatelstvem, utečenci, raněnými, s přf
slušnfky ozbrojených s1l, kteřř zbraně již sloi1l1,
nebo s válečnými zajatci, bude potrestán odnětím
svobody na tři léta až deset let.

b) provede Opatření směřujíc! k tomu, aby se v talw\'á skupině bránilo rození dětí,
děti

z jedné takové skupiny

-

krutost

ního práva Um, že nelidsky zachaz!

č áste čné řyztcké zničeni,

ll ~is;l!1ě prev ádt
do druhé, ne bo

léta d

(l) Kdo za války poruší předpisy mezínáred-

žtvotních podmínek, které majt přivodit jejich

c]

dvě

§ 253

některou n ěrodnt,

úp!:1é nebo

použije,

svobody na

sledek.

G (~nOcidlum

přtslušn ík y

odnětím

(:) OdnětIm svobody na pět až patnáct let nebo
trestem smrti bude pachatel potrestán, spůsobt-lt
činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť záva:1.ný na-

TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI

a) uvede

prostředku.

nebo

(2 ] Odnětím svobody na osm až patnáct let"
nebo trestem smrtí bude pachatel potrestán, zpč-

5'12-

Sbfr~a zákonů Č.

sobí-I! činem uvedeným v odstavci 1
na zdrav! nebo smrt.

těžkou

újmu

140,'1901

odnětím

l~}

§ ::64
Pleněn!

Kdo v prostoru válei;ných operací, na bojišti
nebo v místech postižených válečnými operacemi
a) zmocní se, využívaje

nščř Usně,

cizí

věci,

válečné potřeby

cj okrádá padlé,
tři

léta

a~

odnětím

svobody na šest

plněn!

měsíců

Nenastoupen! služby v o z b r o j e n
silách

označen!

a<l

pat-

§ 265

Zneuž[vánl

bude potrestán
léta.

vymknout z

l 3} Odnětím svobody na Jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán, spáchá-ll čin uvedeny
v odstavci 1 nebo 2 za branné pohotovosti státu.

odn!má, nebo

bude potrestán odnět1m svobody na
náct let nebo trestem smrti.

zčásti

jiného zcela nebo
branné povtnnostt,

b}

dvě

b) svévolně cIzí majetek nič! nebo jej pod zámin-

kou

Kdo se dopustí pletich v úmyslu

a} sám se zcela nebo zčásti vyhnout plněn! branné povinnosti, nebo

válečných

v prostoru
operaci

svobody až na jeden rok nebo nápravným

opatřením.

ý

ch

§ 269

Cerveného

k J.<tže

Kdo v úmyslu vyhnout se trvale vojenské
nebo zvlaštní službě nenastoupl službu v ozbrojenýcn silách do 24 hodin po uplynut!
lhůty stanovené v povolávacím rozkaze, bude potrestán odněttm svobody na jeden rok až pět let.
(1)

Kdo za branné pohotovosti státu neoprávněně
užtva označeni Cerveného ktIže nebo jiného označeni nebo barvy, kter~i jsou označeny zdravotnické Instituce nebo dopravní prostředky zdravotnické evakuace, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až třl léta.

čínně službě

(2) Odnětim svobody na dvě léta až deset let
bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedeny
v odstavci 1 za branné pohotovostí státu.

HLAVA JEDENACTA
TRESTN2 CINY PROTI BRANNOSTI

" "70
fl} Kdo nenastoupí, byt i z nedbalosti. službu
v ozbrojených silách do 24 hodIn po uplynut! lhl1ty,
stanovené v povolávaclm rozkaze, bude potrestán
odnětím svobody a! na dvě léta.
(2) odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 za branné pohotovosn státu.

§ 266

MaJ.<enl zpt'tsobllosti k

službě

(1) Kdo sebe nebo jiného učínt trvale nebo dočasně

nezpl1sobllým nebo

méně způsobtlým

k

plně

ní branné povinnosti nebo jiných llkoll1 pro obranu
vlasti, bude potrestán
síců až pět let.

odnětím

svobody na šest

mě

(2) OdněUm svobody na tři léta až deset let
bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedený vodstavcí 1 za branné pohotovostí státu.

§2il
Kdo po vyhlášeni mobílízace, byt I z nedbalosti;

§ 267

a} neprcd leně se nedostav! z cíziny k nastoupení
vojenské činné služby, nebo

c d v o d n t povinnosti
Kdo se nedostaví k odvodu, k přezkoušení

NeplněnI

( 1)

nebo k nemocníčntmu nebo výběrovému vyšetření
v úmyslu svou odvodnI povinnost nesplnit nebo
Jejl splněn! oddál1t, bude potrestán odnětfm svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením.
(2) Odnětlm svobody na šest městcň až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-U čm uveden~
v oástavcl 1 za branné pohotovostí státu.

b} neuposlechne výzvy vydané podle ustanovení
branného zákona ke vstupu do VOjenské služby
spojeneckého státu,
bude potrestán
pět let.

odnětím

svobody na jeden rok a!

§272

Porušován! o s o b n t c h a
p ov n n ost I

věcných

í

§ 268

o

bc neze n t

branně

(l) Kdo nesptnr, byt t z nedbalosti, osobní nebo
povinnost pro obranu vlastí,

věcnou

povinnostl

rl) Kdo se dopustí plettch v úmyslu dosáhnout

úlev v

plněni

branné povinnosti, bude potrestán

-

kdo se
nosti, nebo

503-

úmyslně

vyhýbá

plněni takově

povin-

Sbfrka zákonll č. 14(;/1961
kdo

plnění

1 z np-dhalosti.

takové povinnosti linou osobou,
nebo ztěžuje ,

byť

§ 275

mař!

bude potrestán odnětím svobody na šest
t řt léta nebo nápravným opat řením nebo
trestem.

měsíců

Zprotiven! a d o n u c e n t k porušen!

až

vojenské povinnosti

peněžitým

(1) Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenské po vinnosti. nebo lel donutl k porušení vojenské
povinnosti, bude potrestán odněttm svobody až na
třt léta.

svobody na dvě léta až osm let
bude pacha tel potrestán, onrozt-tt činem uvedeným
v ods tavc í 1 značnou měrou zájmy obrany vlasti.
(zJ

Odnětím

(2) Odnětím svobody na
bude pachatel potrestán,

a) spáchá-l1
osob,

HLAVA DVANÁCTÁ

TRESTNS CINY VOJENSKt

c)

§ 273
(1) Kdo odepře provést nebo úmyslně nsprovede rozkaz, bude- potrestán odn ěttm svobody až na
třl léta.

a) spáchá-U

čin

dvě

léta až sedm let

a)

d)

způsob í-It

činem těžkou

čin

za bojové situace.

svobody na pět až patnáct let nebo
trestem smrti bude pachatel potrestán,
zp ůsobí-u činem

uvedeným v odstavci 1 smrt,

nebo

uvedený v odstavci 1 se skupinou

takovým
nebo smrt, nebo

se zbraní,

(3) Odnětím

b) spáchá-U takový čin za okolností, že by Um
mohl zmařit nebo podstatně ztlž1t splnění dů
ležitého služebnlho úkolu,
způsobí-Jí

čin

takovým činem těžkou újmu na zdrav! nebo jiný zvlášř závažný následek, nebo .

způsobt-It

d) spáchá-li takový

votěků,

c)

léta až sedm let

uvedeny v odstavci 1 se skupinou

b) spáchá-U takový

"N e u p o s l e c h n u t i rozkazu

(2 ) Odnětlm svobody na
bude pachatel potrestán,

čin

dvě

b) spáchá-U čin uvedený v odstavci 2 písm. a)
nebo c) za branné pohotovosti státu nefio za
bojové situace.

újmu na zdrav!
Urážka mezi vojáky

takovým činem ohrožení bojové pohotovosti ntvaru nebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 276

Kdo uraz!

(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo
trestem smrti bude pachatel potrestán, spáchá-U čin
uvedený v odstavci 1 za branné pohotovosti státu
nebo za bojové situace.

a)

nadřtzeného,

nebo vyššího,

b)

podřlzeného

nebo nižšího, nebo

c) vojáka stejné hodností, a to v době, kdy sám

neho uražený vykonává službu,
odnětfm

!Jude potrestán

svobody až na jeden rok.

§ 274
(1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz

nostt, že by tím mohl
splnění

za okol-

zmařit

služebního ůkolu,
svobody až na leden rok.

nebo podstatně ztlžit
bude potrestán odnětlm

ft) Odnětím svobody na šest
bude pachatel potrestán,

(1.1 Kdo násiUm nebo
m ěsíců

až

pět

let

a) Jestl1že činem uvedeným v odstavci 1 zmař!
nebo podstatně ztIž! splnění důležitého služebntho í1kolu,
bl

zpňsobí-It

takovým

činem těžkou

"Újmu na zdra-

způsobí-li

takovým činem ohrožen! bojové pohotovosti útvaru nebo jIný zvlášť závažný následek.
(3) OdněHm

a)

nadřízeného

nebo vyššího, nebo

b)

podřízeného

nebo nížštho,

bude potrestán
dvě léta.

odnětfm

svobody na šest

a) spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 v
sám nebo ura~ený vykonává službu,

svobody na ti'i lé ta až deset let
bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedeně
v odstavci 1 za branné pohotovosti státu nebo za
bojové situace.

-

pohrů žkou bezprostřed

nrno náslU urazt

měsíců

(2) Odnětím svobody na jeden rok až
bude pachatel potrestán,

vf nebo smrt, nebo

c)

§ 277

b) spáchá-U takový

čin

504-

zp ůsobt-It

takovým

době,

let
kdy

proti vojenské strážt,

cl spáchá-U takový čín se zbraní nebo
dvěma osobami, nebo
d)

pět

až

činem

nejméně

se

ublfžen! na zdraví,
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§ 278

§ 281

Kdo se za bojové situace U:::'1í z nedbalostt nezpůsobným vy konávat službu t:m. že se opije, !mde
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(1 J Kdo nasntm nebo pohrůžkou bezprosti'ednfho násílt urazí vojáka stejné hodnosti, a to v době, kd y sám nebo uražený vykonává službu, bude
potrestán odnětím svobody na šest městců až dvě
léta.

§ 282

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let

Zběhnutí

bude pachatel potrestán,
a) spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 proti voJenské stráži,
b) spáchá-U takový čin se zbraní nebo nejméně

se

e)

dvěma

způsobí-U

osobami, nebo
činem

takovým

ublíženi na zdraví.

(1) Kdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až pět let.

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo
trestem smrti bude pachatel potrestán, spáchá-U
čin uvedený v' odstavci 1 za branně pohotovosti
státu.

§ 283

§ 279
Násllť

v

ů č

Zběhnutí

nadřízenému

í

(1) Kdo užije nastll vůčí nadřtzeněmu

a) v úmyslu působit na výkon

jeho vojenskýcn

povinností, nebo
b) pro výkon Jeho vojenských povinností,

oude potrestán
až

pět

odnětím

svobody na šest

měsíců

let.

(2) Odnětím svobody na tfi léta

az

b)

způsobí-ll

takovým

činem

těžkou

(2) Odnětím svobody na sedm až patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedený V odstavci 1 za branné pohotovosti státu.

deset let

§ 284

zdravf.
(3] Odnětím svobody na deset až patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán,

a)

způsobi-lí činem

Svémocné

způ

tljmu na

uvedeným v odstavci 1 smrt,

nebo
b) spáchá-U takový čin za branná pohotovostí
státu nebo za bojové situace.

í

(1) Kdo se svémocně vzdaluje do ciziny v úmyslu vyhnout se vojenské službě, bude potrestán odnětím svobody na Jeden rok až sedm let.

bude pachatel potrestán,
aj pokUSÍ-U se činem uvedeným v odstavci 1
sobtt těžkou tlJmu na zdraví, nebo

do c z t n y

odloučení

(1) Kdo se svémocna vzdaluje po dobu delší
než 24 hodiny, bude potrestán odnětím svobody a:%
na šest městcň,
(2) Kdo se svémocně vzdaluje
po dobu delšl než šest doll, nebo

soustavně

nebo

kdo se svémocně vzdaluje po dobu delšt než
dva dny v době plnění zvlášt důlažttých úkolů nebo
zvlášť důležitých cvičení,

bude potrestán

odnětlm

svobody až na jeden rok.

(3) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delšl

než
Vyhýbání se výkonu v o j e n s k

ě

čtrnáct dnů,

nebo

kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než
dnů v době plnění zvlášť důle:mých úkolů nebo
zvlášť dt\ležltých cvičení,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců d
pět let.

šest

služby
§ 280
[1) Kdo se v úmyslu vybnout se vojenská služnebo plněni vojenských povinnosti poškodí na
zdraví, pi'edst1rá nemoc, padělá listinu, opije se
nebo použije jiného úskoku, nebo
bě

§ 285

kdo odpírá konat vojenskou službu,
bude potrestán
pět lel.

odnětím

svobody na šest

městců

(2) Odnětím

svobody na pět až patnáct let nebo
tresrem smrti bude pachatel potrestén, spáchá-U
čin uvedený v odstavci 1 za branné pohotovostt
státu nebo za bojové situace.
-

Porušováni povinností strážní
služby

at.

[ll Kdo ve strážní nebo jioé obdobné službě
porušt, byť I z nedbalosti, předpisy nebo pravidla
této služby nebo zvláštní nařízera podle nich vydaná, buGe potrestán odnětím svobody až na Jeden
rok.
5U;" -
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(Zl Odnětím svobody na Jeden rok až
bude pachatel potrestán,

pět

§ 288

let

o h r o o v a n t politIckého a
ž

a) spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 při výkonu
stražnt služby, která. má zvlášt dC11ežlt1 státní
nebo vojenský význam,
b) spáchá-li takový
své povinnost!,
cl

čin

(1) Kdo popuzu je voj-áky proti vojenské
nebo proti nadřfzenému,

zvlášt hrubým porušením

kdo

takovým činem škodlivý následek,
k Jehož odvráceni výkon stražnt nebo jiné obdobné služby měl směřovat, nebo
čin

šfřf

měsíců

a!

(2) Odnět1m svobody na pět až patnáct let nebo
trestem smrti bude pachatel potrestán, spách~·11
čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace.

za branné pohotovosti

(3) Odnět1m svobody na deset a! patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán, jestUže úmyslně spáchá čin uvedený v odstavci 1 za
bojové situace a Je zde některá z okolnost! uvedených v odstavci 2 písm. a J a c).

§ 289
Zbabělost

pi'ed nepl'ítelem

Kdo se za bojové sttuace ze zbabělosti nebo
malomyslnosti vzdá do zajett, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let nebo trestem
smrtí,

§ 286

Porušován! povinnost! d o z o r č t

§ 290

služby
(1) Kdo v

službě

malomyslnost, nebo

kdo Jinak soustavně rozvrací kázeň,
bude potrestán odnětím svobody na šest
tři léta.

způsobí-li

d) spáchá-U takový
státu.

ur o r a l n t h o

stavu jednotky

N ·e s pln

ě

n { boj o v é ho ú k o 1U

nebo jine službě závažným
způsobem, byt I z nedbalosti, poruší předpisy nebo
pravidla této služby, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.

(1) Kdo . se bez dovolení vzdáll za bojové situace, bude potrestán odnětím svobody na tři léta
ll! patnáct let nebo trestem smrtí,

(2) Odnět1m svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobt-lt činem uvedeným vodstavcí 1 zvlášt závažný následek, Jemu! byl povinen zabránit.

(2) Kdo se za bo jové situace vyhýbá povinnosti
splnit bojový ůkol nebo odepi'e použit zbraně, bude
potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let
nebo trestem smrti.

dozorčí

(3) Odnětím svobody na Jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán, spáchá-U čin uvedený
v odstavci 1 za bojové situace.

§ 291
Opuštěn!

bojových prostt'ed,kd

opustí nebo
neupotl'ebltelnou zbraň nebo jmf válečný materiál, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta
a! sedm let.
(1) Kdo za bojové situace odhodt,

uětnt

§ 287

Porušován! povinnost! služby
přl

obraně

vzdušného

prostoru

(1) Kdo poruší, byt I z nedbalosti, pravidla
služby na radiotechnických hláskách. v hotovostních jednotkách nebo Jiných zař!zen!ch určených
k zajištěn! bezpečnosti vzdušného prostoru. bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců al třl léta.
(2) Odnětím svobody na třl léta af deset let
bude pachatel potrestán, způsobí-Ií čínem uvedeným
v odstavci 1 zvlášř závažný následek.

§ 292

Vy d

é

n I bojových p r o s t ř e d k

ů

nepř1tell

(J) Odnětím svobody na deset až patnáct let
nebo trestem smrti bude pachatel potrestán, Jestliže čin uvedený v odstavci 1 spáchá za branně -po
hotovosti státu a způsobl JIm zvlášt závažný následek.

-

(2) Odnět!m svobody na pět až patnáct let
nebo trestem smrt! bude pachatel potrestán, zpllsobí-I! činem uvedeným v odstavci 1 zvlášt závažný
následek.

Velitel, který, aníž to bylo vyvoláno bojovou
sltuacf, nepi'ťtel1 vydá, byt 1 z nedbalosti, vojenská
síly nebo ponechá mu opevnění, bojovou tecnníku nebo Jiné bojové prostředky, bude potrestán,
nejednal-U v úmyslu podporovat nepřítele, odnětím
svobody na tři léta a! patnáct let nebo trestem
smrtí.
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podle tohoto zákona, se nevykoná; ustanovení tohoto zákona o souhrnném trestu se v takovém přt
padě neužije.

§ 293

Ob t
í

Kdo uraz!
vodu, nebo

ž

ent

parlamentáři

parlamentáře

nebo

jeho

člena

prů

kdo takovou osobu neprávem zadržl,
odnětím

bude potrestán

Společná

svobody až na

dvě

léta.

ustanoven!

§ 294

to okolnosti případu, lZ3 kétrestné činy nenastoupení služby
v ozbrojených silách podle +- 270, neuposlechnut!
rozkazu podle § 273 odst. 1 a § 274 odst. 1, zprotiveni a donuceni k porušeni vojenské povínnosrí
podle § 275 odst. 1, urážky mezi vojáky podle § 276,
§ 277 odst. 1 a § 278 odst. 1, vyhýbáni se výkonu
vojenské služby podle § 280 odst. 1, § 281, svémocného odloučení podle § 284 odst. 1 a 2, porušovánt
povinnost! stražnt služby podle § 285 odst. 1, porušováni povinnost! dozorčí služby podle § 286 odst.
1, porušováni povinnost! služby při obraně vzdušného prostoru podle § 287 odst. 1 a ohrožováni poIíttckého a morúlnlho stavu jednotky podle § 288
odst. l.

(2) Ustanoveni odstavce 1 se nevztahuje na činy
trestné podle dekretu presidenta republiky č. 16/
19.;5 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců
a jejích pomahačů a o mimořádných lidových soudech, a podle nařízen! Slovenské nňrodní rady
Č. 33/1945 Sb. SNR, o potrestáni fašistických zločtnců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřtzent
lidového soudnictví, ve znění předpisů je měnících
a doplňujících.

(1) Odůvodňuji-ll

zeňsky

vyřřdtt

§ 297

(l) Jestliže ke dni účinnosti tohoto zákona nevykonaný trest odnětí svobody nebo jeho zbytek,
popřípadě součet takových trestů postupně uložených nebo jejich zbytek činí více než patnáct let,
soud tento trest, popřipadě postupně uložené tresty
zkratr poměrně tak, aby nevykonaný trest odnětř
svobody nebo jeho zbytek činil ke dni ůčínnostt
to boto zákona patnáct let.
(2) JestI1že ke dni účinnosti tohoto zákona čin!
nevykonaný trest zákazu činnost! nebo jeho zbytek
více než pět let, zkrátí soud tento trest nebo jeho
zbytek tak, aby ke dní ůčínností tohoto zákona
činil pět let.

(2) Jestliže stupeň nebezpečnosti jiného trestného činu pro společnost, než které jsou uvedeny
v odstavci 1, je malý a lze důvodně očekávat, že
prostředky kázeňského vyřízeni postač! k dosažení
účelu sledovaného tímto zákonem, lze potrestání
pachatele přenechat příslušnému veliteli nebo ná-

(3)
mocně

aj ztráty čestných práv občanských nebo jiný obdobný trest podle zákona dříve účinného, končí
ztráta práva volebního a práva zastávat řunkcí
soudce a soudce z lidu dnem ůčínností tohoto
zákona,

čelníku.

§ 295
Svémocně

Byl-U před účinnosti tohoto zákona právouložen trest

se vzdaluje, kdo

b)

vyloučení

c)

peněžitý, nevykoná se v případě jeho nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody nebo jeho
Zbytek,

a) se vzdálil bez dovoleni od svého útvaru nebo
z místa služebního přiděleni,
b) se nepřihláslI u svého útvaru nebo v místě služebmho přidělení, ač tam byl odeslán nebo ač
uplynula doba jeho odůvodněné nepřttomností,
zejména při ustanovení, přeloženi, služební cestě nebo dovolené,

d) zákazu pobytu, ~o účinnosti tohoto zákona se
nevykoná, popřípadě jeho výkon dnem účin
nostt tohoto zákona končí,
e)

c ) byl odloučen za bojových akcí od svého útvaru
a nepřipojlI se po zániku příčiny odloučen!
k svému nebo jinému vojenskému útvaru, nebo
d) se nepi'lhlásll II některého vojenského útvaru
po návratu nebo po osvobozeni z nepřátelského
zajet!.

z vojska, považuje se za neuložený,

uveřejněn! rozsudku, po
na se nevykoná.

účinnosti

tohoto záko-

§ 293

T.Jstanoveni tohoto zákona o podmíněném propuštění a podmíněném upuštěni od výkonu zbytku
trestu zákazu činnosti se užije s výjimkou ustanoveni § 62 I na tresty uložené před účtnností tohoto
zákona.

CAST TRETt
PltECHODNÁ A ZAVSRECNÁ USTANOVENI

§ 299

§ 296
(1) Trest pravornocně uložený před ůčínnosrt
tohoto zákona za čin, kter1 neni trestným činem

-

Horn! hranice druhé sazby trestu odnětl svobod v stanovené v § 1 odst. 2 zákona č, 165/1950
Sb.,' na ochranu míru, se snižuje na patnáct let.
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3. ustanoven! § 4 až 6 zákona e, 68/1957
o umělém přerušen! těhotenství.

§ 300

Zmšujl se:
1. trestní zákon
2. zákon
plňuje

e.

ss.,

§ 301

86/1950 Sb.,

Č. 63/1958 sb ., kterým se mění a dotrestní zákon č . 86/1950 Sb.,

Tento zákon nab ývá
1962.

Nnvotný v. r.
Ficrlinger v. r.
Siroký v. r.

-

506 -

účinnosti
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PŘEHLED

ustanovení trestního zákona

CAST PRVNI
OBECNA CAST

HLAVA PRVNI
OCEL ZAKONA
Účel

zakcne,

..

,

§ 1 a 2

.

HLAVA DRUHA
ZÁKLADY TRESTNl ODPOVĚDNOSTI
Trestný

čln

. . . .
. . . .
Příprava k trestnému
Pokus trestného čínu
spotupacneteísrvt . .
Organízatorstvt, návod
Zavlněni

. .
. .

.

§
§

.

,

a pomoc

Věk
Nepříčetnost

Nutná obrana
Kra j nl nouze
Oprávněné použttt

3

4 a1 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§1l
§ 12
§ 13

činu

UkládánI trestu odnětt svobody zviii!:! nebezpečnému recídtvtstevt
. . . . .
§ 41 a 42
Napravně opatření
. . . . . . .
§ 43 a145
Ztráta čestných titulů II vyznamenáni
§4B
§ 47 a 48
Ztráta vojenské hodnost!
§ 49a 50
Zákaz činnosti
'.
§ 51 II 5Z
Propadnutí majetku
§ 1.3 a 54
Pen~žitý trest
Propadnutí věci
• § 55 a 56
§ 57
Vyhoštěni
Oddll Uvrtý
Pod ID í n ě n é o d s o II z e o I, pod m f n II n ií pro·
p u t ě n I a upuštěni ad výkonu zbytku
trestu zákazu ě l a n n s t t
š

Podmíněné

odsouzeni

. . . . . § 58 až 60
a podmíněné upuštěni
od vyk:onu zbytku trestu zákazu čtnnosn § Blat 64

Podmíněné propuštěni

§14
zbraně

HLAVA PATA

§ 15

ZANIK TRESTNOSTI A TRESTU

Působnost

HLAVA TRETf

Zánik

POSOBNOST TRESTNICHZAKOND

ůč!nná

trestních

zákonů

§ 16 al22

. . . .

nebezpečnosti

lečnosr

HLAVA C'l'VRTA

činu

. . .

lftost . . . . . ,
Promlčení trestního stthání
Prornlčent výkonu trestu
Zahlazen! odsouzeni

TRESTY

pro spo-

§
§
§
• §
• • • • §

65
66
67
68

69 a 70

HLAVA SESTA

Oddll prvnf

Sp'.I1el!n4

trestného

.

ustanoveni

OCHRANNA OPATRENI
o

trestech

účel

trestu .
. . . . .
Upuštění od porresrant II vyřízeni věci místním lidovým soudem .
Druhy trestu
Výjimečný trest trest smrti

Druhy ochranných

§ 23
§ 24 si! 26
§ 27a 28
§ 29 a 30

opatřeni

§71
§72

Ochranné léčeni
Zabré ní věcí

§ 73
HLAVA SEDMA

ZVLAŠTNI USTANOVENI O sT1HANt MLADlSTVř'CH

Oddll druhý

Obecné x4sady

pro

ukládáni

trestd

trestu . .
.
Ukládání trestu' za vice trestných činů
ZapočítánI vazby II trestu
. . . .

§ 31 až 34
§ 35 až 37
§ 38

Výměra

OddU ttetl
Ukládánf

a

.ýkDII

fednotllvtch

Odn.ětí

svcbcdy
Mimořádné snížení trestu

.
odnětt

. ..
svobody

t

r est

§ 19

• § 40

ň

Obecné ustanovent
Trestnl odpovědnost
účel trestu
Upuštění od potrestán!
Ukládám trestu
Úbrnný" a souhrnný trest.
Výkon trestu odněrt svobody
Podmíněné odsouaent
Podmtněné

propuštění

Ochranná výchova
::'lh!a::enl odsouzenI
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§H
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78 a 79
§ 80
§ 81
§ 1\2
§ 83
§ 84 až86
§ 37
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HlAVA OSMA

SPOLEéNA USTANOVENI
Společná

.

ustauovent

§ 88 až 90

CAST DRUHA

ZVLASTNI CAST
HLAVA PRVNl
TRESTNE CINY PROTI

REPUBLIC~

OddfI p r v n t

TrestDé

ě

In y

proti

r e p u b l Lk

základům

Vlastizrada
Rozvracení republiky
Teror
Záškodnlctvl

•
•

§
§
§
· .§
§
§

sebotaž

Podvracení republlky
Poškozováni státu světové socialistické
soustavy
.
Pobuřování
. . . . . . . •
ZneužívánI náboženské funkce
Hanobenírepubiiky a JejIho představitele
Hanobenf státu světové socialistické
soustavy a jeho -představtteíe

91
92
93 a
95 a
97
98

j'

Od-dll UeU
94
96

§ 99
§ 100
§ 101
§ 102 a 103
§ 104

Oddll druhý

Trestné

proti bezpečnosti
republiky

•.......•.
Ohrožení státnIho tajemství . . . . . .
Vyzvědačství II ohrožent státního tajemství
ke škodil státu světové soctalísttcká
soustavy
.
Opuštěn! republiky
. . . • . • • •
Vniknutí na území republiky
....
Porušován! předpisů o meztnarodntch letech
Poškozování zájmů republiky v cizině
OddfI t

ř

Trestné činy proti
Spolupráce s neptltelem.
Válečná zrada
Služba v cízím vojsku •

§
§
§
§
§

108
109
110
111
112

att
obranii

HLAVA DRUHA
Oddll prvn(

Odnětí

věci

činy

proti hospodářské
lIoustavll

hospodářskému

určení

• §
§
§
NeplněnI Cikolů při provozu soukromého
hospodářství
. . • •
§
Zneužíváni socialIstického podnikání
§
Pošlcozovění spotřebitele
...••
§
Ohrožen! hospodářského tajemstvt
• §
Neoprávněné nakll\dání s vynálezem
§
Porušovént předpisů o oběhu zboží ve styku
s c.ztnou • • • • • • • . • • • . §
....•.
Nedovolené podníkant • •

•

Tr~stné

proti měnil
dadové
Padělání a pozměňovanr pclOěz.
. . . . §
UdlÍvání padělaných a pozměněných peněz §
Vtroba a držení padělatelského načtní
§
Společné ustanovení .
. . . . ..
§
Ohrožování oběhu tuzemských peněz
§
Padělán! a pozměňování známek
.
§
Ohrožení devizového hospodářství
§
Zkrácení daně • •
§

a

vlasU
§ 113
§ 114
§ 115

čtvrtt

Oddll

§ 105
§ 105 a 107

TRESTNE CINY HOSPODARSKE

spekulace

Trestné činy proti m a j e t k u
v socialistickém vlastnictYí
Rozkrédaní ma [etku v socialistickém
vlastnictvl
. . . .
§ 132
Neoprávněné užívání věci z majetku
v socialistickém vlastnictvl
§ 133
Podílníctvt ke škodě majetku
v socíaltstíckém vlastnictví
§ 134
Zatajení věci z majetku v socialistickém
vlastnictví
. . . . . . .
§ 135
Poškozovanr majetku v socialistickém
vlastnictví
§ 136 II 137
Pletichy proti sociálnímu zabezpečení
a nemocenskému pojištěni
§ 138
Společné ustanoveni .
. .
§ 139

činy

Vyzvědačství

Trestné

Oddll drDhý
Trestné činy proti ltospo44fské kázni
Na rušovaní řízení. plánování II kontroly
národního hospodařsrvt
.....
§ 125 II 126
Porušovéní povinnosti pi'i nakládán!
s finančními a hmotn ýml prostředky
§ 127
Dodávka výrobku a prací zvlášť vadné
jakosti
§ 128
Porušovdnt povinnosti v provozu
soctaltsticke organizace
§ 129 a 130
Společné ustanovení
§ 131

činy

trestné

činy

140
141
142
143
144
145

145 a 147
148

OddfI pátý

T r es t n é ě-I n y pro t i p ř e d p i s II m ODe k a lě
II o u těž i, o c b ran n Ý c h z n A m k ách, c h rán li •
Dých vzorech a vynálezech II proti
autorskému právu
§ 149
Nekalá soutěž
.. . . . . •
Porušován! práv k ochranné známce
§ 150
a chráněnému vzoru . . .
§ 151
Porušování práv k vynálezu .
Porušování autorského práva
§ 152

116
117
118

HLAVA TRETl

TRESTNE CINY PROTI PORADKU
VEaEJNÝCH
Oddíl prvn(

VE

vECECH

119
120
121
122
123

Trestné činy proti vtkODU pravomool
státnlho orgánu a orgánu .polečensk'
c r g a n a a c e a veřejného činitele

124

Útok na sramt orgán a orgán společenské
organizace
. . • • • . . • • • • § 153 II 154

í
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útok na

veřejnéhc

Společné

čtnttsle

§ 155 a 156
§ 157

ustanoveni
Oddll druht

Trestně

~lny

veřelntch

Zn eužtvan! pravomoci veřejného
M'l.~enl úkolu veřejného činitele
z nedbalosti . . • . . . .

o a a n.
O p La t k
Přijlm<1n1

.

ř

ett

ř

steI

t
á

ě

Ln I t e

§

člnttele

• •

ňplatku

§
§
§
§

ůplatkéřstvt

Z"láštn1 ustanoven! o

ličlnné

lírostí

formy

trestné

seu

ě

í

Schvalování trestného činu
Nad ržovaní
. . . .
Nepřekáženi trestného činu
NeoznámenI trestného činu

• § 165
• § 166
§ 167

§ 202
Š 2G3
§ 204
§ 2U5
Š 20u
13 207 a

208

§ 209

TRESTNE CINY PROTI RODINĚ A MLADE2I

u ne stI

•

S 2[;1

HLAVA SESTA

160
161
162
163

Pcdriěcoveru

§ 198
§ l~F.J a ZDG

Ohrožování mravnosti
Pomluva
Neposkyrnurí pomoc!
Puškozování cizrcn práv

OddU iHvrtt

Niíkteré

přesvědčení

Kup lí řstvt

158

§ 159

Podpt"ácen!
NepřImé

Lů

Hanoben1 národa, rasy a
poplašné zprávy
Opilství
Výtržntctvt
Piiživníctv!
Slření

§ 164

š· 210
§ 211
§ 212
9213
§ 214

DVOJI manželsrvi . . . . . . . .
Porušování zákona o právu rodinném
Opuštění dItěte
.
Zanedbant povmně výživy
. . . •
Zvlášti1.1 ustanovení o účinná tnosu
Trrán1 svěřené osoby
. . . . . .
Únos
....•
Ohrožováni mravní výchovy mládeže
Podá vání alkoholickýcll nápojů mládeži

§ 215
§ 216

§ 217
§ 218

§ lG8
HLAVA SEDMÁ

Oddll pUt

Jiná

r u

š

anI

ě

í

n u u s t I .t'tnlba

TRESTNl1; ČiNY PRO'l'l 2:IVOTU A

orgánu

a orgánu spaleCeD.ká organizace
MařenI a ohrožováni čínnostt starmno
orgánu /I orgánu společenské organizace § 169 a 170
MařenI

výkonu

úředního

rozhodnuti

Vzpoura vězňů . .
Ohrcžaní služebního tajemství
Křivé obvíněnt .
. . • . .
Křivá výpověď
.. . .
Padělán! a pozměňování veřejné listIny
Maření příprav a průběhu voleb
Mařeni dozoru nad církvemi a naboženskými společnostmi .

§ 171

•

Vražda novorozenéuo
Ublíženi na zdraví

pohlavní nemocl

Nedovolené přerušeni
na sebevraždě

§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177

matku u

dítěte

Rvačka
Ohrožovanř

§172

znsxvt

Vra~da

těhotensrvt

Účast

219

§
§
§
§
§
§

2.20

221 až 224

225
225
227 až 229

§ 230

HLAVA OSMA
TR.ESTN~ ČIN~

§ 178

PROTI

SVOP,OD~ A

tmsxs

DůSTO;NOSTI

Oddíl první
HLAVA CTVRTA
TRESTN~

CrNY

OBEC~~ NEBEZPECN~

Obecné ohrožen! . . . . .
Porušováni povinnosti přt hrozivá tísní
Poškozováni a ohrožování provozu
obecně

Tre.tné

prospěšného zařtzent

§ 179 a 180§ 181
§ 182 až 184
§ 185

HLAVA pATA
T!l.ESi'N€ C1NY HP.!JH~ N,l.RTJŠU!!Ct OBCANSJl:~

jednotlivci

obyvaretů a prctt
•••...••.••

proti svobodil

omezovani osobní svobody
Zbaveni osobní svobody
Zavle?:ení do t:b:iuy

§ 231
§ 232

• 9 233

Loupež

Nedovolené ozbrojovént
Nedovolený provoz 8 drženi vysflaeI
stanice
. . . .
§ 186
Nedovolená výroba II dl"Ženl omamných
prostředků a iedů
. . . . .
§ 1117 a 188
SIře ni naka:!iilié choroby
§ 189 až 192
Ohružově ní- zdraví závadnými potravtnamt
a jinými potřebami
.
§ 193 a 19~
Společné usranuven!
. . . . • • • . § 1.95

Ná si l! proti

činy

soužrrt

Vydíráni
Ornezové ní svoaocv vyznání
Útisk
Pocušování domovní svobody
Porušováni tajeuistvt dopravovanýcn zpráv

§ 196 a

197

234

235
236
237
238
239 a 240

OddH drltltý

Trestat!

ěiny

p r e t

í

lilfské

Znási!ni!ol
Fonla'Jlll zneu~.d.nl
....
Pohlat;nl styil: s osobou téhož pohtaví
S~~o2 .nez~

skupině

§
§
§
§
§
§

Obc~J.Jdovánl

pi'fbuznými
se ženumí

....•

důsloiIH'''U

§ 241
§ ;:42 a 2·13
§244

§ 245
§ 246

Sbfrka zákontl č. 140/1961
Nen:;'5toupenl služby v ozbro jených silách
Porušování osob nIc II a věcn ých povtnnosu

HLAVA D8V.\TA
TRESTN~

CINY PROTI MAJETKU

Krádež
Zpronevěra
Neoprávněné

utlván! clzl

Podved
Podllnictvl
Lichva
Zata [ení věci
Porušovant povinnosti
majetku
Poškozování

přt

věci

správě

§
§
§
§
§
§
§

247
248
249
250
251 a 252
253
254

§
§
§
§

255
256
257
258

ctztho

věřitele

PoškozovánI cízt věci
ZneužlvánI vlastntctvt

HLAVA DESATA

TRESTNt CINY PROTI LIDSKOSTI

Genocldlum
Podpora II propagace faš ismu II podobného hnuti
Poutlván! zakazaněho bo jového prostředku
Válečná krutost
Pleněn! v prostoru válečnýcll operací
Zneutlván! označení červen éuc ki'ffe

9

259

§
§
§
§
§

260 a 261
262
263
264
265

§ 269 až 271
§ 272

HLAVA DVANACTA
TRESTNS CINY VO/ENSKR

Neuposlechn ut! ro zkazu
ZprotivenI a donucenI k porušení
vo jenské povtrmostt
Uráž ka mezi vojáky
Násill vůči nadřízenému
Vyhýbán! se výkonu vojenské slu~by

§ 273 II 274
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Zběhnut!
Zběhnut!

do ciziny

Svémocné odloučeni
Poru šov ání povinnost! stra žnt služby
Poru šovaní pov ínnostt dozorčí služby
Porušováni povmnosn služby p ří obraně
§
vzdušného prostoru
Ohro žovaní politic kého II morálního stavu
jedn otk y
§
§
Zbabělost před nepflte!em
§
NesplněnI bojového úkoll!
Opu š tění bojových prostředků
§
VydánI bojových prost ředků n ep řt telt
§
Ubllten! parlament ářt
§
spote čna ustanoven!
§

275
276 až 278
279
280 II 281

28Z
283
284
285
286
287

288
239
290
291
292
293
294 a 295

HLAVA JEDENACTA
ČAST

TRESTNg CINY PROTI BRANNOSTI
Mařen!

zpllsobilosti k službě
NeplněnI odvodnI povtnnostt
Obcházen! branné povlnnostl

§ 266
§ 267
§ 268

TR.ETt

PltECHODNA A ZAVĚRECNA
USTANOVENI
Přechodná

a

závěrečná

ustanoven!

••

§ 290 až 301
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