
11. TRESTNÍ SAZBY 

Zdroj: Jan Zouhar 

 

Cíl 

• rozvíjet právní vědomí 

• seznámit se s tresty v našem právu 

• cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text 

• rozvíjet morální hodnoty 

 

Metodické poznámky 

Porovnejte se žáky trestné činy, které mají za následek smrt člověka, a diskutujte 
o sazbách. Vysvětlete pojmy úmyslná vražda, neúmyslné ublížení na zdraví. 

Pokud bude ve třídě zájem, můžete diskutovat i o trestu smrti.  

Jako domácí úkol můžete některým studentům zadat úkol: zjistěte na internetu, 
kolik bylo popravených lidí u nás od roku 1945. 

 

Úkoly 

1. Projděte si jednotlivé trestné činy a snažte se odhadnout, jaká sazba trestu 
– odnětí svobody – je pro takový trestný čin uvedena v trestním zákoně.  
Jeden a týž trestný čin se obvykle posuzuje podle následků, popřípadě když 
je trestný čin spáchán organizovanou skupinou nebo opakovaně (přitěžující 
okolnosti). Odhadujte trest při spáchání jednotlivcem bez přitěžujících 
okolností. 

2. Srovnejte svůj odhad se zněním zákona a vyhodnoťte, jak jste odhadli. 
Započítejte si za každý rok, který jste správně odhadli, jeden bod. 

3. Zhodnoťte a prodiskutujte se spolužáky případné rozdíly. Pokud se někde 
výrazně odlišujete, pokuste se důvody svého rozhodnutí odůvodnit. 

4. Podle zákona si vypište jednotlivé druhy trestných činů. 

 

Tresty podle našeho trestního práva 

1. odnětí svobody v maximálním trvání 15 let, výjimečný trest do 25 až 
doživotí (§ 29) 

2. obecně prospěšné práce (50–400 hodin) 

3. ztráta čestných titulů a vyznamenání 

4. ztráta vojenské hodnosti 

5. zákaz činnosti 

6. propadnutí majetku 

7. peněžitý trest 

8. propadnutí věci 

9. vyhoštění 

  



10. zákaz pobytu 

 

Trestný čin Váš odhad Skutečnost 

§ 92 Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost 
nebo obranyschopnost republiky se účastní násilných akcí proti 
republice nebo jejím orgánům, bude potrestán… 

  

§ 93 Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení republiky jiného 
úmyslně usmrtí nebo se o to pokusí, bude potrestán… 

  

§ 118 Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby 
nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude 
potrestán… 

  

§ 121 Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou 
tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že je šidí na 
jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve 
větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají 
přitom jejich podstatné vady, bude potrestán… 

  

§ 140 Kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné 
peníze nebo kdo takové peníze přechovává, bude potrestán 
odnětím svobody na… 

  

§ 147 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na 
zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
(1) Kdo jako plátce ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou 
povinnost za poplatníka odvést daň, pojistné na sociální 
zabezpečení nebo zdravotní pojištění nebo příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti, bude potrestán odnětím svobody… 

  

§ 153 Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci 
orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního 
orgánu, bude potrestán… 

  

§ 158 Veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu 
nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a) 
vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, b) 
překročí svou pravomoc nebo c) nesplní svou povinnost 
vyplývající z jeho pravomoci, bude potrestán… 

  

§ 160 Kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu 
přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán… 

  

§ 188 a Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než 
alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové 
látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím 
svobody…   

  

§ 189 Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení 
nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby, bude potrestán 
odnětím svobody až… 

  

§ 190 Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení 
nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby, bude potrestán 
odnětím svobody až na… 

  

  



§ 196 Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením 
na zdraví nebo způsobem škody velkého rozsahu, bude 
potrestán … 

  

§ 198) Kdo veřejně hanobí a) některý národ, jeho jazyk, 
některou etnickou skupinu nebo rasu nebo b) skupinu 
obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání 
nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím 
svobody až na… 

  

§ 202 Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti 
přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že 
napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, 
hrob nebo jiné pietní místo nebo hrubým způsobem ruší 
shromáždění nebo obřad občanů, bude potrestán… 

  

§ 202 a Kdo bez povolení otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s 
lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na… 

  

§ 203, odst. 2 Kdo utýrá zvíře, bude potrestán…   

§ 205 Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, 
vyrábí nebo dováží pornografická díla písemná, nosiče zvuku 
nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty… v nichž se 
projevuje neúcta k člověku a násilí nebo která zobrazují 
sexuální styk s dítětem, se zvířetem nebo jiné sexuální 
patologické praktiky, bude potrestán … 

  

§ 206 Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý 
značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména 
poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo 
způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím 
svobody až na… 

  

§ 207 Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky 
vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak 
může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude 
potrestán odnětím svobody až na…  

  

§ 213 Kdo neplní, byť z nedbalosti, svou povinnost vyživovat 
nebo zaopatřovat jiného, bude potrestán … 

  

§ 218 Kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám 
mladším než osmnáct let alkoholické nápoje, bude potrestán 
odnětím svobody až na… 

  

§ 218 a Kdo opakovaně nebo ve větší míře podává osobě 
mladší než osmnáct let anabolika nebo jiné prostředky s 
anabolickým účinkem k jinému než léčebnému účelu, bude 
potrestán odnětím svobody až na… 

  

§ 219 Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán…   

§ 219 Kdo jiného úmyslně usmrtí… Kdo toto usmrcení spáchá 
na dvou nebo více osobách, zvlášť surovým způsobem, 
opětovně, na těhotné ženě, na osobě mladší 18 let, bude 
potrestán … 

  

§ 221 Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví a způsobí-li smrt,   

  



bude potrestán … 

§ 225 Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se 
zúčastní rvačky, bude potrestán … 

  

§ 226 Kdo jiného vydá, byť z nedbalosti, nebezpečí pohlavní 
nákazy, bude potrestán odnětím svobody až… 

  

§ 231 Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, 
bude potrestán odnětím svobody až… 

  

§ 234 Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude 
potrestán… 

  

§ 235 Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné 
těžké újmy nutí, aby něco konal, opomněl nebo trpěl, bude 
potrestán…  

  

§ 241 Kdo násilím nebo pod pohrůžkou násilí donutí ženu 
k souloži nebo kdo k takovému činu využije její bezbrannosti, 
bude potrestán…  

  

§ 242 Kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo 
kdo takové osoby jiným způsobem pohlavně zneužije, bude 
potrestán … 

  

§ 247 Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí 
tak škodu nikoli nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, c) 
bezprostředně po činu se pokusí uschovat si věc násilím, d) čin 
spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo e) 
byl za takový čin v posledních třech letech za takový čin 
odsouzen nebo potrestán, bude potrestán… 

  

§ 249 Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo 
motorového vozidla v úmyslu jich přechodně užívat nebo kdo 
na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že 
neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně 
užívá, bude potrestán … 

  

§ 268 Kdo se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění 
branné povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na… 

  

§ 269 Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího 
rozkazu nenastoupí službu v ozbrojených silách do 24 hodin po 
uplynutí lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač 
mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka, 
bude potrestán odnětím svobody až na… 

  

 

140/1961 Sb. Trestní zákon ze dne 29. listopadu 1961 

 

HLAVA PRVNÍ 

Trestné činy proti republice 

 

§ 92 

  



Rozvracení republiky 

     (1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo 
obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost, se účastní násilných 
akcí proti republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm 
až dvanáct let. 

     (2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným 

trestem bude pachatel potrestán, 

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

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, 

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný 
následek, nebo 

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

 

§ 93 

Teror 

Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení republiky jiného úmyslně usmrtí nebo se o 
to pokusí, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo 
výjimečným trestem. 

 

 

 

HLAVA DRUHÁ 

Trestné činy hospodářské 

 

§ 118 

Neoprávněné podnikání 

     (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje 
výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na 
jeden rok nebo peněžitým trestem. 

     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 

  a) používá-li k činu uvedenému v odstavci 1 jiného jako pracovní síly, nebo 

  b) získá-li takovým činem značný prospěch. 

 

§ 121 

Poškozování spotřebitele 

     (1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje 
spotřebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, 
nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají 
přitom jejich podstatné vady, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až 
tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

  



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

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

  b) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo 

  c) byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu 
odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn. 

 

§ 140 

Padělání a pozměňování peněz 

     (1) Kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze nebo kdo 
takové peníze přechovává, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. 

     (2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné 
anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné  peníze  
udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let. 

     (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, 

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
nebo 

  b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.  

 

§ 147 

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

     (1) Kdo jako plátce ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost za 
poplatníka odvést daň, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění 
nebo příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, bude potrestán odnětím svobody 
na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem. 

     (2) Odnětím svobody na jeden rok až osm let bude pachatel potrestán, získá-li 
činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu. 

 

 

HLAVA TŘETÍ 

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

   

Útok na státní orgán 

§ 153 

     (1) Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy  
a  samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu, bude potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až pět let. 

     (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo 

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný 
následek. 

  



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

 

§ 158 

Zneužívání pravomoci veřejného činitele 

     (1) Veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě 
nebo jinému neoprávněný prospěch 

  a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, 

  b) překročí svou pravomoc, nebo 

  c) nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 

     (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch, 

  b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti podniku nebo organizace, 
nebo 

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. 

 

§ 160 

Přijímání úplatku 

     (1) Kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme nebo si dá 
slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 
činnosti. 

     (2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán 
odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 

     (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude 
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo 

b) spáchá-li takový čin jako veřejný činitel. 

     (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému 
značný prospěch. 

 

HLAVA ČTVRTÁ 

Trestné činy obecně nebezpečné 

 

§ 188a 

Šíření toxikomanie 

  



     (1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho 
v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo 
peněžitým trestem. 
     (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo 

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 

 

§ 189 

Šíření nakažlivé choroby 

Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé 
lidské choroby, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

 

§ 190 

Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé 
lidské choroby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým 
trestem. 

 

HLAVA PÁTÁ 

Trestné činy hrubě narušující občanské soužití 

 

§ 196 

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

     (1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 
způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 
rok. 

     (2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje 
usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro 
jejich politické přesvědčení, národnost, příslušnost k etnické skupině, rasu, 
vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až tři léta. 

     (3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k 
spáchání takového činu. 

 

§ 198 

Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení 

     (1) Kdo veřejně hanobí 

  a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo 

  b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo 
proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

  



     (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami. 

 

§ 202 

Výtržnictví 

     (1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé 
neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou 
nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší 
shromáždění nebo obřad občanů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo peněžitým trestem. 

     (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny. 

 

§ 202a 

Hanobení lidských ostatků 

     (1) Kdo bez povolení otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

     (2) Kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky 
nakládá v rozporu se zákonem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo peněžitým trestem. 

     (3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny. 

 

§ 203 

Týrání zvířat 

     (1) Kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný přestupek v posledním roce postižen 
nebo za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

     (2) Kdo utýrá zvíře, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

     (3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. 

 

§ 205 

Ohrožování mravnosti 

     (1) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, 
prováží nebo vyváží anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, 
nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, 

a) která zobrazují dítě, 

b) v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo 

c) která zobrazují pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až 
na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 

  



     (2) Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení 

a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let, nebo 

b) na místě, které je osobám mladším osmnácti let přístupné, vystavuje nebo 
jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, peněžitým 
trestem 

nebo propadnutím věci. 

     (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude 
pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo 

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 

 

§ 206 

Pomluva 

     (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou 
ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit 
jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok. 

     (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí 
nebo jiným obdobně účinným způsobem. 

 

§ 207 

Neposkytnutí pomoci 

     (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 
zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe 
nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

     (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 
zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání 
povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 
léta nebo zákazem činnosti. 

 

HLAVA ŠESTÁ 

Trestné činy proti rodině a mládeži 

 

§ 213 

Zanedbání povinné výživy 

     (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo 
zaopatřovat jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

     (2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo 
zaopatřovat jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

  



     (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-
li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.  

 

§ 218 

Podávání alkoholických nápojů mládeži 

Kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším než osmnáct let 
alkoholické nápoje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

 

§ 218a 

Podávání anabolických látek mládeži 

     Kdo opakovaně nebo ve větší míře podává osobě mladší než osmnáct let 
anabolika nebo jiné prostředky s anabolickým účinkem k jinému než léčebnému 
účelu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

 

HLAVA SEDMÁ 

Trestné činy proti životu a zdraví 

 

§ 219 

Vražda 

     (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až 
patnáct let. 

     (2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude 
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, 

c) opětovně, 

d) na těhotné ženě, 

e) na osobě mladší než patnáct let, 

f) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci, 

g) na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 
přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo 

h) v úmyslu získat majetkový prospěch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný 
trestný čin, anebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky. 

 

§ 221 

Ublížení na zdraví 

     (1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta. 

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

  



a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro 
výkon jejich povinnosti, 

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

     (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 

 

§ 225 

Rvačka 

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

     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, je-li 
při činu uvedeném v  odstavci 1 jinému způsobena těžká újma na zdraví nebo 
smrt. 

 

§ 226 

Ohrožování pohlavní nemocí 

Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí pohlavní nákazy, bude potrestán 
odnětím svobody až na šest měsíců. 

 

HLAVA OSMÁ 

Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti 

 

§ 231 

Omezování osobní svobody 

     (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta. 

     (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin. 

     (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny. 

     (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť 
závažný následek. 

 

§ 234 

Loupež 

     (1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí 
v  úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až 
deset let. 

  



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

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

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu. 

     (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu nebo smrt. 

 

§ 235 

Vydírání 

     (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí,  
aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři 
léta. 

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

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

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, 

  c) spáchá-li takový čin se zbraní, 

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu, 

  e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s 
výkonem jejich povinnosti, nebo 

  f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání. 

     (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu. 

 

ODDÍL DRUHÝ 

Trestné činy proti lidské důstojnosti 

§ 241 

Znásilnění 

     (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí 

jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k 
takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na 
dvě léta až osm let. 

     (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v  odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let. 

     (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo 

  b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let. 

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

 

§ 242 

  



Pohlavní zneužívání 

     (1) Kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo kdo takové osoby 
jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok 
až osm let. 

     (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-
li čin uvedený v odstavci 1 na osobě svěřené jeho dozoru, zneužívaje její závislosti. 

     (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 

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

 

HLAVA DEVÁTÁ 

Trestné činy proti majetku 

 

§ 247 

Krádež 

     (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

  a) způsobí tak škodu nikoli nepatrnou, 

  b) čin spáchá vloupáním, 

  c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou 
bezprostředního násilí, 

  d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 

  e) byl za takový čin v  posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo 
propadnutím věci. 

     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude 
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou. 

     (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

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

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. 

     (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 

 

§ 249 

Neoprávněné užívání cizí věci 

     (1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla 
v úmyslu jich přechodně užívat nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli 
malou tím, že neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo 
zákazem činnosti. 

  



     (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude 
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo 
jiný zvlášť závažný následek. 

 

HLAVA DESÁTÁ 

Trestné činy proti lidskosti 

 

HLAVA JEDENÁCTÁ 

Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě 

   

§ 268 

Obcházení branné povinnosti 

     (1) Kdo se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

     (2) Kdo se dopustí pletich v úmyslu 

  a) sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, nebo 

  b) jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné povinnosti, bude potrestán 
odnětím svobody na šest měsíců až dvě léta. 

     (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 

§ 269 

Nenastoupení služby v ozbrojených silách 

     (1) Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí 
službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém 
povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná 
překážka, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

     (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v  odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 

  




