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Úvod 
 

Aniž bych si to ve svých mladých letech uvědomoval, právě trestní právo mě 

prostřednictvím filmů, seriálů a především mediálních kauz přimělo studovat Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy. Během studia mne tento zápal neopustil a zapsal jsem si několik povinně 

volitelných předmětů na katedře trestního práva. Byl jsem přesvědčen o tom, že právě na některé 

z témat ohledně trestního práva budu psát diplomovou práci, a to se i potvrdilo. 

 

Tématem mé diplomové práce je trest zákazu činnosti a jeho kontrola. Dle statistických 

údajů Ministerstva spravedlnosti ČR je tento trest druhým nejčastěji ukládaným trestem, což samo 

o sobě vzbuzuje pozornost. Problematickým aspektem tohoto trestu je ovšem jeho kontrola, která 

ale dělá téma mé diplomové práce ještě zajímavější. 

 

V první kapitole se budu věnovat rozboru pojmů trest a trest zákazu činnosti včetně účelu 

trestání obecně a konkrétně účelu trestu zákazu činnosti jakožto klíčových teoretických základů 

celé diplomové práce. Ve druhé kapitole bude moje pozornost zaměřena na historii trestu zákazu 

činnosti. 

 

Ve třetí kapitole představím systém trestů a způsoby alternativního trestání. Následně budu 

na základě uvedeného systému definovat trest zákazu činnosti v rámci české právní úpravy. Ve 

stěžejní čtvrté kapitole budu popisovat specifické předpoklady pro uložení trestu zákazu činnosti 

(podmínka souvislosti mezi trestným činem a zakazovanou činností, rozsah a druhy zakázaných 

činností a výměra tohoto trestu) především na základě obsáhlé judikatury.  

 

V páté a šesté kapitole se budu zabývat rozdíly mezi úpravou trestu zákazu činnosti 

fyzických a právnických osob, respektive odlišnostmi mezi trestem zákazu činnosti ukládaným 

dospělým osobám a trestním opatřením zákazu činnosti u mladistvých.  

 

V sedmé kapitole se budu věnovat výkonu trestu zákazu činnosti a jeho obtížné kontrole. 

Výkon a kontrolu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel podrobím 

obsáhlému rozboru jak ze strany následků nerespektování uloženého zákazu pro společnost, tak 

i pro odsouzeného. Vzhledem k tomuto neopomenu ani vymezit trestný čin maření úředního 

rozhodnutí a vykázání a problematiku ohledně opakovaného uložení trestu zákazu řízení 

motorových vozidel. 
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V další kapitole budu rozebírat statistické údaje Ministerstva spravedlnosti ČR ohledně 

vývoje ukládání trestu zákazu činnosti v posledních letech jak v podobě vedlejšího, tak 

i samostatného trestu včetně toho, jaké druhy činností a v jaké míře soudy zakazují. V poslední 

kapitole porovnám obdobné instituty českého trestního práva a trest zákazu činnosti. Na úplný 

závěr své práce se zaměřím na správní trest zákazu činnosti a na problematiku vývoje judikatury 

ohledně bodového systému pro řidiče. 

 

Cílem mé diplomové práce bude popsat platnou legislativu upravující trest zákazu činnosti 

prostřednictvím teoretických základů a na ně navazující bohaté judikatury sahající až do 

šedesátých let minulého století, jež neztrácí svoji aktuálnost díky poměrně stálé úpravě trestu 

zákazu činnosti (samozřejmě s přihlédnutím k institutům vztahujícím se k minulému režimu), 

která se v zásadních bodech nemění. V neposlední řadě se také pokusím právní úpravu včetně 

soudních rozhodnutí na několika místech zhodnotit a v souvislosti s tím a zejména v souvislosti 

s kontrolou výkonu trestu zákazu činnosti přidám návrhy de lege ferenda. 
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1. Pojem a účel trestu zákazu činnosti 
 

1.1 Pojem trestu 
 

Pro popis a rozbor problematiky trestu zákazu činnosti a jeho kontroly je nutné na úplném 

začátku mé diplomové práce vysvětlit pojmy trest a sankce.  

 

Subjektu práva, jenž se dopustil protiprávního jednání, vzniká sekundární právní povinnost 

neboli sankce, která představuje pro daný subjekt tíživý následek.1 Sankce lze rozdělit na 

občanskoprávní, správněprávní a trestněprávní. Podle § 36 TZ rozdělujeme trestní sankce na tresty 

a ochranná opatření. V českém trestním právu tedy platí dualismus trestních sankcí neboli tzv. 

zásada dvojkolejnosti. Oproti tomu lze nalézt země s monistickým systémem, jako například 

Francii nebo Švédsko, které nerozlišují mezi tresty a opatřeními.2 

 

Tresty a ochranná opatření spojuje několik společných zásad. V prvé řadě jsou nástroji 

státního donucení. Jejich cílem je ochrana společnosti před trestnými činy a činy jinak trestnými 

a znemožnění pachatelům v jejich dalším páchání. Mohou je uložit pouze soudy, a to výlučně na 

základě zákona při dodržení zásady humanity sankcí.3 Ústavněprávní základ výlučnosti soudů 

v ukládání trestů stanoví čl. 40 odst. 1 LZPS a čl. 90 Ústavy. Zásadu nullum crimen, nulla poena 

sine lege upravuje čl. 39 LZPS, s čímž souvisí taxativní vyjmenování trestů v § 52 odst. 1 TZ 

a taxativní vyjmenování trestných činů ve zvláštní části TZ. 

 

Důležitější jsou ovšem rozdíly mezi oběma trestními sankcemi. Trest mohou soudy uložit 

jen pachateli trestného činu. Trest dále zahrnuje tzv. negativní hodnocení trestného činu a jeho 

pachatele, které má za úkol působit preventivně na celou společnost, zatímco ochranné opatření 

má působit preventivně přímo vůči osobě, jíž bylo uloženo.4   

 

 
1 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

2017, s. 173. 
2 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 299–300. 
3 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 387–389. 
4 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 301–302. 
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Samotnou podstatou trestu je ale újma, která má být způsobena soudem pachateli trestného 

činu. Tato újma má ale své limity v souvislosti s výše zmíněnou zásadou humanity sankcí. Podle 

čl. 6 odst. 2 LZPS je trest smrti nepřípustný a dále čl. 7 odst. 2 LZPS zakazuje kruté, nelidské nebo 

ponižující tresty. § 37 odst. 2 TZ stanovuje, že pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní 

sankce. Soud zasahuje újmou do pachatelových občanských práv především ve formě omezení 

svobody, vlastnického práva nebo jiných práv. Soud se ovšem musí řídit zásadou personality trestu 

a minimalizovat dopady uloženého trestu na pachatelovo okolí.5 Ze zmíněných důvodů musí soud 

přistupovat k uložení trestu dle zásady subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 TZ: „Trestní 

odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech 

společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního 

předpisu.“ 

 

Výše zmíněná zásada personality neplatí při ukládání trestu právnickým osobám. Trestní 

odpovědnost právnických osob je založena na zásadě přičitatelnosti podle § 7 odst. 2 ZTOPO. 

Tuto problematiku hlouběji popisuji v kapitole 5. Následně v šesté kapitole rozebírám rozdíly mezi 

tresty a trestními opatřeními, která jsou ukládána mladistvým pachatelům podle ZSVM. 

 

1.2 Pojem trestu zákazu činnosti    
 

Pojem trestu zákazu činnosti na našem území zákonodárce uvedl trestním zákonem 

č. 86/1950. Od té doby nebyla jeho koncepce nijak razantně změněna, čemuž se podrobněji věnuji 

ve druhé kapitole. Existují ale státy pojímající zákaz činnosti jiným způsobem. Polsko ve svém 

trestním zákoně definuje zákaz zastávat postavení, vykonávat povolání nebo hospodářskou činnost 

jako trestní opatření, které mohou soudy uložit jak místo trestu, tak vedle trestu. Pro změnu 

německý trestní zákon obsahuje zabezpečovací opatření ve formě blokace udělení řidičského 

oprávnění obligatorně udělované soudem pachateli, pokud dojde k odnětí tohoto oprávnění. Tato 

blokace může být nařízena navždy. Německý trestní zákon vyjmenovává zákaz řízení jako typ 

vedlejšího trestu, který může být uložen s trestem odnětí svobody nebo peněžitou sankcí.6 

Vzhledem k tomu, že české soudy ukládají trest zákazu činnosti ve valné většině případů právě ve 

 
5 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 386–388. 
6 SOLNAŘ, Vladimír a kol. Systém českého trestního práva. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Novatrix, 2009, 
s. 127–128. 
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formě zákazu řízení motorových vozidel, měla by podle mého názoru tato právní úprava smysl 

i v ČR. Ale k této problematice se konkrétně vyjádřím v dalších kapitolách. 

 

Trestní zákoník ve svém § 52 odst. 1 bod g) vymezuje trest zákazu činnosti jako jeden 

z druhů trestů. Pojem činnost, kterou lze soudem zakázat, definuje § 73 odst. 3 TZ: „(…) že se 

odsouzenému po dobu výkonu trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce 

nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní 

předpis.“ Soudy tedy nemohou zakázat jakoukoliv činnost. 

 

1.3 Účel trestu 
 

Vymezení účelu trestu v současném trestním zákoníku nenalezneme. Trestní zákon 

č. 140/1961 Sb., předcházející dnešní úpravě, definoval účel trestu v § 23 odst. 1: „Účelem trestu 

je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v páchání další trestné 

činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy 

společnosti.“ V současném trestním zákoníku nacházíme základní zásady pro trestání v § 37 až § 

45, které do jisté míry nahradily definici účelu trestu. 

 

Protože účel trestu není výslovně vymezen v žádném z momentálně účinných zákonů, je 

pro vymezení účinků trestu na pachatele, jeho okolí, poškozeného a celou společnost nutné 

nahlédnout do teorie trestání. 

 

Absolutní teorie, vycházející z klasické školy trestního práva, se projevuje odplatou. 

Hlavní účel trestu spočívá ve způsobení spravedlivé újmy pachateli trestného činu na úrovni újmy 

jím způsobené. Pachatel si je při páchání trestného činu vědom skutečnosti, že bude potrestán 

a tento trest následně vyváží jeho zločin. Relativní teorie je pak založena na prevenci. Účelem 

trestu má být podle ní ochrana společnosti a preventivní působení na pachatele a celou společnost. 

V české právní úpravě nalezneme propojení absolutní a relativní teorie v teorii smíšenou. 

V poslední době ale dochází k zesílení touhy společnosti po odplatných trestech, vzhledem 

k nedůvěře občanů v nápravu odsouzeného.7 

 

 
7 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 384–385. 
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Převedeno do praxe, hlavním účelem trestu je ochrana společnosti ve formě pozitivní a 

negativní individuální a generální prevence, které se navzájem prolínají. Negativní individuální 

prevence se projevuje zamezením pachateli v páchání dalších trestných činů. Toho lze dosáhnout 

například nepodmíněným trestem odnětí svobody nebo právě trestem zákazu činnosti. Pozitivní 

individuální prevence má být uskutečňována výchovou pachatele v rámci trestu odnětí svobody, 

popřípadě podmíněným trestem. Negativní generální prevence tkví v odrazení labilních občanů 

teoreticky uvažujících nad spácháním trestného činu tím, že dokazuje, že trestu nelze uniknout. 

Pozitivní generální prevence naopak zasahuje normální občany. Jejím úkolem je potvrdit u těchto 

lidí víru v právo, spravedlnost, zákony a pocit bezpečí.8  

 

V praxi ovšem dochází často k selhání zejména pozitivní individuální prevence. Dle 

statistických údajů Ministerstva spravedlnosti ČR z roku 2019 bylo z počtu 55 594 odsouzených 

dosud netrestaných pouze 20 587 z nich (37,03 %).9 Tato neblahá statistika jistě souvisí 

v případech nepodmíněných odnětí svobody s kriminologickým působením ostatních spoluvězňů 

a s tím, že pachatel je mnohdy jen pasivním příjemcem výchovných opatření, a ne aktivním 

účastníkem opravdu snažícím se změnit svoji osobnost.10 Generální prevenci jako celku jistě 

nenahrává procentuální objasněnost registrovaných trestných činů. Rád bych zdůraznil pojem 

registrovaných, protože nelze určit, kolik dalších trestných činů zůstalo neoznámených nebo 

nezjištěných. Objasněnost registrovaných trestných činů činila dle statistických přehledů 

kriminality Policie ČR za rok 2019 53,2 %.11 Zjednodušeně řečeno, 46,8 % pachatelů mohlo nabýt 

dojmu, že lze trestu uniknout, respektive 46,8 % poškozených mohlo ztratit právní jistoty. Tato 

statistika samozřejmě není konečná, neboť bude docházet k dodatečné objasněnosti. 

  

 
8 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 296–297. 
9 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle soudů. Rok 2019. Statistický list trestní pro fyzické 

osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 13. 1. 2021]  Dostupné z: 
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
10 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 389–390. 
11 Statistický přehled kriminality za rok 2019. 2019_12_Prosinec_sest_01a. [online]. Policie ČR: Informační servis. 
Statistiky kriminality. [cit. 13. 1. 2021]  Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-
za-rok-2019.aspx 
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1.4 Účel trestu zákazu činnosti 
 

Základním účelem trestu zákazu činnosti je ochrana společnosti před pachateli, kteří 

spáchali trestný čin v souvislosti s výkonem zaměstnání, povolání, funkce nebo činnosti, k níž je 

potřeba povolení nebo je upravena jiným právním předpisem. Tato ochrana se v praxi aplikuje tím, 

že se pachatelovi zabraňuje ve výkonu výše zmíněných aktivit. Nelze ovšem zakázat činnost, k níž 

není zapotřebí povolení nebo kvalifikace (kupříkladu hrát tenis), i kdyby v souvislosti s ní došlo 

k trestnému činu.12 Ochranná funkce je ovšem oslabena praktickou nemožností neustálé kontroly 

pachatelova dodržování zákazu. Velice často tak závisí pouze na jeho morálních vlastnostech, 

touze po nápravě a návratu do řádného života. 

 

Slabiny funkce ochrany společnosti do jisté míry vyvažuje výchovný účel trestu zákazu 

činnosti. Pachatelovi je uložen zákaz výkonu jeho zaměstnání, povolání, funkce nebo činnosti, 

která pro něj představuje živobytí, což vede k značným životním komplikacím. V případech 

zákazu řízení motorových vozidel dojde u profesionálních řidičů k obdobnému problému a dle 

mého názoru je v 21. století zákaz řízení podstatnou komplikací i pro normálního řidiče, ať již 

v osobním životě, nebo například problematickou dopravou do práce či chybějícím řidičským 

oprávněním v životopise. Zákaz činnosti tímto způsobem uděluje pachatelovi výraznou životní 

lekci, která by měla teoreticky vyústit v jeho napravení. Vanduchová ve své monografii ohledně 

trestu zákazu činnosti definovala výchovný účinek tímto způsobem: „Zabránění pachateli ve 

výkonu činnosti, v souvislosti s níž se dopustil trestného činu, usnadňuje pachateli zbavit se 

škodlivých postojů a návyků, kterých nabyl ve vztahu k vykonávané činnosti nebo povolání.“13 Je 

potřeba brát v úvahu, že může dojít k naprosto opačnému efektu. Pachatel zažívá silný pocit 

nespravedlnosti, což vede k nedodržování zákazu činnosti ve víře, že nebude odhalen. Následkem 

toho mu hrozí trest za trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání. 

 

Neméně důležitým účelem trestu zákazu činnosti je „očištění“ určitého typu povolání, 

zaměstnání, funkce nebo činnosti od pachatelů, kteří se dopustili trestného činu v souvislosti 

s těmito aktivitami buď kvůli nevyhovující kvalifikovanosti, nebo nedostatku charakteru.14 

 

 
12 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 566–568. 
13 VANDUCHOVÁ, Marie. Zákaz činnosti v československém trestním právu. Acta Universitatis Carolinae. 
Iuridica, 1989, s. 34. 
14 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 337. 
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Paradoxem trestu zákazu činnosti je jeho účinek ve formě generální prevence. Významný 

generálně preventivní efekt má zákaz činnosti uložený pachatelům vykonávajícím činnost, funkci, 

povolání nebo zaměstnání, kterým občané mají ve zvyku důvěřovat (lékař, advokát, úřední osoba, 

učitel).15 Naopak problematicky vnímám účinek nejčastěji ukládané formy zákazu činnosti, a to 

zákazu řízení motorových vozidel. V souvislosti s tímto trestem média frekventovaně informují 

o řidičích, kteří byli přistiženi namátkovou policejní kontrolou ve výkonu trestu zákazu řízení 

motorových vozidel, což mimo jiné souvisí s nedostatečnou a obtížnou kontrolou tohoto 

konkrétního zákazu. Této problematice se podrobněji věnuji v dalších kapitolách.  

  

 
15 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 930.  
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2. Historický vývoj trestu zákazu činnosti 
 

První institut obdobný dnešnímu trestu zákazu činnosti nacházíme na našem území 

dokonce už v 19. století v zákoně č. 117/1852 Ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích.16 

Konkrétně v Dílu I., upravujícím zločiny, jenž v § 30 stanovil: 

 

„§ 30 Ustanovení o ztrátě živnosti, patentu lodního a práva držeti loďku plavbě pobřežní 

 

Ztráta živnosti není žádným následkem spojeným již po zákonu se zločinem, a nemůže 

tudíž trestním rozsudkem býti vyřknuta. Má však soud trestní, když pro zločin odsouzený má 

živnost, po vyhlášeném rozsudku postoupiti spisy tomu úřadu, jemuž propůjčování živnosti 

takové přísluší. Kdyby se úřadu tomuto zdálo na pováženou povoliti zločinci, aby po vystálém 

trestu živnost tu provozoval, má mu živnost odejmouti, šetře při tom předpisů o tom vydaných. 

Stejné řízení nastane i tentokráte, když měl odsouzenec patent lodní nebo právo držeti loď ku 

plavbě pobřežní. V tomto případě přísluší rozhodovati o ztrátě práva takového ústřednímu 

úřadu námořskému.“ 

 

Z tohoto chvílemi až poeticky znějícího ustanovení vyplývá, že samotný soud nemohl 

uložit obdobu trestu zákazu činnosti, což potvrzuje i § 12 daného zákona „Hlavní druhy trestů“, 

jimiž jsou „smrt zločincova nebo přidržení ho v žaláři“. Pouze živnostenský úřad nebo ústřední 

úřad námořský měly pravomoc odejmout povolení provozovat živnost, a to dle vlastního uvážení. 

 

Díl II. citovaného zákona upravuje přečiny a přestupky. Dle § 240 „Druhy trestů při 

přečinech a přestupcích“ je jedním z těchto trestů „ztráta práv a daných povolení“, který dále 

upřesňují § 242 a 243: 

 

„§ 242 Ztráta práv a daných povolení; komu se ukládá 

 

Ztráta práv a daných povolení ukládá se osobám k hodnostem a akademickým 

povýšením, nebo osobám jiným, které nějaký úřad nebo zaměstnání pod věrou veřejnou 

vykonávají, pak těm, jež provozují nějaké řemeslo, nebo živnost buď jakožto měšťané nebo 

z povolení, které obdržely od vrchnosti. Trest tento ukládá se buď na určitý čas nebo na vždy. 

 
16 Zákon č. 117/1852 Ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [Právní 
informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 6. 1. 2021]. 
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§ 243 

 

Má-li se pro přečin nebo přestupek vyřknouti ztráta živnosti, nemá se vyšetřovanci žádný 

způsobem dovoliti, aby v čas vyšetřování nebo před vynesením rozsudku živnosti té se vzdal. Je-

-li v případě takovém živnost ta osobní, pak pomíjí odsouzeni právo k samostatnému 

provozování živnosti docela; byla-li však to živnost radikovaná nebo prodejná, pozbude sice 

odsouzenec právo ji vykonávati, bude-li však prodána, nemá cena kupní, za ní stržená, nikterak 

býti prohlášena za propadlou.“ 

 

Na několika dalších místech ve výše zmíněném zákoně nalézáme různé typy zákazů, 

jejichž obdobu nacházíme i v dnešním platném právu. Například: 

 

„§ 356 Provinění lékaře nevědomostí 

 

Lékař, který při léčení nemocného takových chyb se dopustil, že z nich nevědomost jeho 

jest na bíle dni, dopustí se tím, nastalo-li z toho těžké poškození na těle, přestupku, a jestliže 

nemocný zemřel, přečinu, i má se mu proto zapověděti provozování lékařství dotud, až v nové 

zkoušce dokáže, že nabyl vědomostí, jichž se mu nedostávalo. 

 

§ 357 Provinění ranhojiče nevědomostí 

 

Téhož trestu užito budiž i proti ranhojiči, jenž nešikovnou operací předsevzatou na 

nemocném způsobil následky v předešlém paragrafu dotčené.“ 

 

Zákaz činnosti lékaře v současnosti soudy ukládají pouze v jednotkách případů ročně, jak 

dále rozebírám v kapitole 8, ale výše zmíněné § 356 a 357 dokazují jeho historické kořeny. Totéž 

je možné prohlásit o § 498 ve stejném zákoně: 

 

„§ 498 Vyjevování tajností nemocných lékařem nebo hojičem a pod.  

 

Lékař nebo hojič, pomocník nebo pomocnice porodní, kteří tajnosti osoby svěřené jich 

ošetřování vyjeví někomu jinému nežli úřadu, když tento úředně se dotazuje, mají býti potrestáni 
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za tento přestupek po prvé tím, že se jim zakáže praxe na tři měsíce, po druhé na rok a po třetí 

na vždy.“ 

 

Obdobu tohoto ustanovení nalézáme v § 180 TZ jako trestný čin neoprávněného nakládání 

s osobními údaji, konkrétně v druhém odstavci, jenž se týká neoprávněného nakládání s osobními 

údaji v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání nebo funkce, za nějž může být uložen trest 

zákazu činnosti. 

 

Další zajímavá ustanovení spatřuji v § 383, § 384 a § 385, které upravují tresty pro stavitele, 

„jemuž se lešení nebo stavení sesulo“. Stavitel není zákazem činnosti potrestaný hned po prvním 

sesutí, ale až „stane-li se to po druhé (…) zbaven bude práva stavitelského“. Toto ovšem neplatí 

v případech sesutí na základě hrubé nevědomosti. Pokud při sesutí dochází k usmrcení nebo 

těžkému zranění osob, stavitelovi se zakazuje činnost až do té doby, než „před znalci prokáže, že 

v této části umění stavitelského vědomostí svých dostatečně napravil“. Jedná se tedy o podobnou 

zkoušku jako v § 356 zmíněného zákona.  

 

Bez značných problémů lze v současnosti nalézt případ, který by soud v minulosti 

posuzoval podle zmíněného § 383, § 384 a § 385. Mediálně silně sledovanou kauzou je zřícení 

mostu při jeho demolici ve Vilémově na Havlíčkobrodsku ze září 2014. Most se zřítil na šest 

dělníků, z nichž čtyři zahynuli. Okresní soud v Havlíčkově Brodě odsoudil stavbyvedoucího 

k čtyřletému trestu odnětí svobody společně se zákazem činnosti ve stavebnictví na 5 let. Odvolací 

soud v Hradci Králové ale rozsudek zrušil a věc vrátil k novému projednání. Vzhledem k soudním 

odkladům kvůli nouzovým stavům v roce 2020 ještě není při psaní této diplomové práce o kauze 

rozhodnuto.17 

 

Po komunistickém převratu v únoru 1948 nalézáme obdobu dnešního zákazu činnosti 

v § 51 zákona č. 231/1948 Sb.: 

 

„§ 51 Ztráta živnostenského oprávnění a ztráta oprávnění vykonávati povolání 

 

 
17 Pád mostu ve Vilémově: projektant zpochybnil dodržení prací. Českénoviny.cz [online].  2020. [cit. 7. 1. 2021]. 
Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pad-mostu-ve-vilemove-projektant-zpochybnil-dodrzeni-
praci/1933835 
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(1) Odsuzuje-li soud vinníka pro některý zločin uvedený v §§ 1, 5, 10, 37 a 39 nebo vůbec 

pro zločin podle tohoto zákona, jímž byla ohrožena nebo napadena hospodářská soustava státu, 

vysloví zároveň ztrátu živnostenského oprávnění nebo oprávnění vykonávati reálnou živnost 

nebo povolání na čas nebo na vždy; totéž může učiniti, odsuzuje-li vinníka pro jiný čin trestný 

podle tohoto zákona, je-li obava, že vinník by mohl zneužít své živnosti nebo povolání ke 

spáchání činu trestného podle tohoto zákona 

 

(2) Platné předpisy o odnětí a zániku živnostenského oprávnění nejsou ustanovením 

odstavce 1 dotčeny.“ 18 

 

Za zajímavé z dnešního pohledu považuji vyjmenování několika paragrafů v prvním 

odstavci daného ustanovení, které upravují ty nejtěžší trestné činy jako velezradu, vyzvědačství, 

válečné škůdnictví nebo sabotáž a poté ustanovení, že pokud pachatel napadl nebo ohrozil 

hospodářskou soustavu státu (jako v zákoně nedefinovaný pojem), může být potrestán taktéž 

tehdejší obdobou zákazu činnosti. Navíc pachateli mohl být tento trest uložen do konce života. 

 

V trestním zákoně č. 86/1950 Sb. nalézáme poprvé přímo pojem zákaz činnosti konkrétně 

upravený jako druh vedlejšího trestu v § 18 odst. 2 písm. g), dále je popsán v § 51.19 Ten 

umožňoval soudům uložit trest zákazu činnosti pachateli, který spáchal trestný čin při výkonu 

činnosti nebo povolání, „jímž poškodil nebo ohrozil hospodářské zájmy republiky“. Soud mohl 

udělit trest v rozmezí tří až deseti let, nebo navždy. Trestní zákon č. 86/1950 Sb. byl novelizován 

zákonem č. 63/1956 Sb.20 Zákonodárce novelizací upravil výměru trestu zákazu činnosti od 

jednoho roku do deseti let a zároveň tedy vypustil ustanovení o možnosti uložit doživotní trest 

zákazu činnosti. Vyškrtnuté bylo také ustanovení umožňující uložení trestu zákazu činnosti 

následkem výkonu činnosti nebo povolání, „jestliže jejich výkon pachatelem by odporoval 

obecnému zájmu“. Po novelizaci byl § 51 zákonodárcem formulován tímto způsobem: 

 

  

 
18 Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [Právní 
informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 7. 1. 2021]. 
19 Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisu. In: ASPI [Právní informační systém]. Wolters 
Kluwer ČR. [cit. 7. 1. 2021]. 
20 Zákon č. 63/1956 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. In: ASPI [Právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 7. 1. 2021]. 
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„§ 51 

 

(1) Dopustil-li se pachatel při výkonu činnosti nebo povolání trestného činu, jímž 

poškodil nebo ohrozil hospodářské zájmy republiky, vysloví soud, že se pachateli zakazuje 

vykonávat takovou činnost nebo takové povolání. 

 

(2) Soud může vyslovit, že se pachateli zakazuje vykonávat činnost nebo povolání, jestliže 

a) pachatel se dopustil trestného činu v souvislosti s touto činností nebo s tímto 

povoláním, 

b) pachatel by jich mohl zneužít k spáchání trestného činu. 

 

(3) Zákaz uvedený v odstavci 1 nebo 2 stanoví soud na jeden rok až deset let; doba 

výkonu trestu odnětí svobody se do této doby nezapočítává.“ 

 

Za zajímavé považuji srovnání tehdejší a současné definice činnosti. Dnešní úprava 

v trestním zákoníku jasně formuluje v § 73 odst. 3 zákaz činnosti jako „zákaz výkonu určitého 

zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo 

jejíž výkon upravuje jiný právní předpis“. Oproti tomu § 51 trestního zákona č. 86/1950 Sb. 

žádným způsobem dál neurčuje, co se takovou činností myslí. K tomuto lze uvést konkrétní případ, 

kdy Lidový soud v Žatci odsoudil dva pachatele trestných činů opilství a rvačky k trestům odnětí 

svobody v délce 5 měsíců, jejichž výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce 

24 měsíců a dále k zákazům návštěvy hostinců na území státu ve lhůtě dvou let. Nejvyšší soud 

následně rozsudek ve výroku ohledně zákazu návštěvy hostinců zrušil, neboť podle něj nelze 

návštěvu hostinců považovat za činnost ve smyslu § 51 trestního zákona č. 86/1950 Sb. Nejvyšší 

soud v tomto rozhodnutí uvádí: „Není tudíž činností ve smyslu § 51 tr. zák. jednání, jímž se 

uspokojují toliko na př. biologické nebo fysiologické potřeby člověka. Činností takovou nejsou 

dále jednání projevující se jako určitý způsob pachatelova života (na př. zahálčivost, 

marnotratnost a pod.), nebo jako sklon k určitým zlozvykům, jež společnost zavrhuje (na př. 

nemírné požívání alkoholických nápojů, omamných jedů a pod.), tedy pouhé projevy určitých, 

většinou záporných vlastností pachatelových, prýštících z jeho charakteru.“21 

 
21 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 10. 1955, sp. zn. 1 Tz 165/55. 
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Trestní zákon č. 86/1950 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl zrušen trestním zákonem 

č. 140/1961 Sb.22 Ten ve svém § 27 písm. e) vymezil zákaz činnosti jako jeden z druhů trestů. 

Konkrétní úpravu trestu zákazu činnosti nacházíme v § 49 a 50: 

 

„§ 49 

 

(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až pět let, dopustil-li se pachatel 

trestného činu v souvislosti s touto činností. 

 

(2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, že tento 

zákon ve zvláštní části uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem k povaze spáchaného 

trestného činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení účelu trestu není 

třeba. 

 

(3) Je-li trest zákazu činnosti uložen vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, doba 

výkonu trestu odnětí svobody se do doby výkonu zákazu činnosti nezapočítává. 

 

§ 50 

 

(1) Trest zákazu činnosti záleží v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu 

zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba 

zvláštního povolení. 

 

(2) Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.“ 

 

Lze si povšimnout změny v horní hranici výměry z deseti na pět let oproti předchozímu 

zákonu. Dále zákonodárce konečně definoval pojem činnost. K první podstatné novelizaci (v rámci 

institutu zákazu činnosti) trestního zákona č. 140/1961 Sb. došlo zákonem č. 175/1990 Sb.23 

Výměra horní hranice trestu byla opět zvýšena na 10 let. Dále byl upraven § 49 odst. 3, a to 

následovně: 

  

 
22 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. In: ASPI [Právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 7. 1. 2021]. 
23 Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. In: ASPI [Právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR. [cit. 7. 1. 2021]. 
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„§ 49 

 

(3) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 

svobody; započítává se však doba, po kterou bylo pachateli před právní mocí rozsudku 

oprávnění k činnosti, která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle 

zvláštních předpisů nebo na základě opatření státního orgánu nesměl již tuto činnost 

vykonávat.“ 

 

Další novela byla provedena zákonem č. 290/1993 Sb.,24 definitivně formulujícím dnešní 

podobu § 73 odst. 3 TZ. Tehdejší novela přidala jednu větu na samém konci § 50 odst. 1: „(…) 

povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis“.  

 

Zákon č. 140/1961 Sb. byl před svým zrušením a nahrazením trestním zákoníkem ještě 

jednou změněn v rámci trestu zákazu činnosti, a to zákonem č. 122/2008 Sb.25 Tato novela 

razantně rozšířila § 49 odst. 1, a zavedla dokonce jeho obligatorní ukládání: 

 

„§ 49  

 

(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel 

trestného činu v souvislosti s touto činností. Tento trest soud uloží vždy, dopustil-li se pachatel 

trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 3, § 128b písm. c) 

nebo § 128c písm. c), přijímání úplatku podle § 160, podplácení podle § 161, nepřímého 

úplatkářství podle § 162 anebo pletich v insolvenčním řízení podle § 256b v souvislosti se svým 

postavením, funkcí nebo činností způsobilou ovlivnit řádný průběh nebo výsledek zadávacího, 

insolvenčního nebo koncesního řízení, veřejné soutěže nebo veřejné dražby, pokud povaha 

postavení, funkce nebo vykonávané činnosti umožňuje uložení takového trestu.“ 

 

Pro odpověď na otázku, proč zákonodárce novelizoval trest zákazu činnosti způsobem 

zavádějícím obligatorní uložení tohoto trestu, je nutno nahlédnout do důvodové zprávy k zákonu 

č. 122/2008, konkrétně do odůvodnění navrhované úpravy: „Usnesením vlády č. 1199 ze dne 

 
24 Zákon č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích. In: ASPI [Právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 7. 1. 2021]. 
25 Zákon č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [Právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 7. 1. 2021]. 
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25. 10. 2006 bylo ministrovi spravedlnosti uloženo, aby vládě do 30. 3. 2007 předložil návrh na 

zpřísnění trestů za korupci spáchanou veřejným činitelem, včetně návrhu zákonné úpravy 

povinného ukládání trestu zákazu činnosti osobám odsouzeným za korupční jednání v souvislosti 

s veřejnými zakázkami, veřejnými soutěžemi a dražbami, případně dalšími významnými činnostmi 

obecného zájmu.“ Dalšími důvody této změny podle důvodové zprávy byly hodnotící zprávy 

mezinárodních organizací OECD a GRECO.26 

 

Krátce na to byl ale trestní zákon č. 140/1961 Sb. zrušen a nahrazen zákonem 

č. 40/2009 Sb., účinným od 1. 1. 2010 až do současnosti. Obligatorní uložení trestu zákazu činnosti 

nový zákon nezná a podoba trestu zákazu činnosti nebyla od účinnosti nového zákona změněna.  

  

 
26 Důvodová zpráva k zákonu č. 122/2008 Sb., změna trestního zákona a zákona o správě dani a poplatku, sněmovní 

tisk 248/0, ze dne 3. 7. 2008. 
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3. Trest zákazu činnosti v české právní úpravě 
 

3.1 Systém trestů 
 

Podle § 37 odst. 1 TZ lze trestní sankce ukládat jen na základě trestního zákona. K tomuto 

ustanovení je nutné dodat definici pojmu trestní zákon z § 110 TZ: „Trestní zákonem rozumí tento 

zákon a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob.“ Taxativní výčet trestů, které lze uložit pachatelům trestných činů, nalezneme 

v § 52 odst. 1 TZ: 

 

„a) odnětí svobody, 

b) domácí vězení, 

c) obecně prospěšné práce, 

d) propadnutí majetku, 

e) peněžitý trest, 

f) propadnutí věci, 

g) zákaz činnosti, 

h) zákaz držení a chovu zvířat, 

i) zákaz pobytu, 

j) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 

k) ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, 

l) ztráta vojenské hodnosti, 

m) vyhoštění.“ 

 

Dále lze pachateli uložit podle § 54 odst. 1 TZ výjimečný trest ve formě trestu odnětí 

svobody nad dvacet let až do třiceti let nebo trest odnětí svobody na doživotí. Tlapák Navrátilová 

vyčleňuje také podmíněné odsouzení jako samostatný trest.27 

 

Systém trestů lze formulovat jako jejich výčet, vzájemné vztahy a různé druhy uspořádaní 

těchto trestů, například podle závažnosti nebo podle zájmů, které postihují.28  

 

 
27 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 392. 
28 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s 304. 
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Samotný výčet trestů v § 52 odst. 1 TZ do jisté míry seřazuje tresty podle závažnosti. 

Nejzávažnějšími tresty jsou ty, které postihují osobní svobodu pachatele. Zákaz činnosti staví 

zákonodárce až za tresty postihující majetek pachatele. Novelizace trestního zákoníku zákonem 

č. 114/2020 s účinností od 1. 6. 2020 zavedla nový typ trestu, a to zákaz chovu a držení zvířat. 

Jelikož jde o trest zábranný a ve své podstatě podobný trestu zákazu činnosti, byl zařazen 

zákonodárcem hned za něj. 

 

Jedním ze způsobů rozdělení trestů je na vedlejší a samostatné. Vedlejší tresty (trest ztráty 

čestných titulů a vyznamenání, trest ztráty vojenské hodnosti) mohou být ukládány pouze vedle 

dalšího trestu, což znamená, že nemohou být uloženy samostatně. Na druhou stranu samostatné 

tresty (všechny ostatní) mohou být ukládány jak vedle sebe, tak i samostatně.29 Dle § 73 odst. 2 

TZ je ovšem možno uložit trest zákazu činnosti samostatně pouze v případě, kdy to trestní zákon 

za spáchaný trestný čin dovoluje. K této problematice se dál vyjadřuji v kapitole 3.3. Podle § 53 

odst. 1 TZ nelze uložit vedle sebe domácí vězení a odnětí svobody a trest obecně prospěšných 

prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody, peněžitý trest vedle propadnutí majetku 

a zákaz pobytu vedle vyhoštění. 

 

Tresty dále dělíme podle jejich určitosti na absolutně určité, relativně určité a absolutně 

neurčité. Absolutně určité (trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, trest odnětí svobody na 

doživotí a trest ztráty vojenské hodnosti) jsou tresty, kterými zákonodárce přímo definuje jak druh 

trestu, tak jeho výměru. Všechny ostatní tresty vyjmenované v § 52 odst. 1 TZ a výjimečný trest 

ve formě odnětí svobody nad dvacet let až do třiceti let dle § 54 odst. 1 TZ jsou tresty relativně 

určitými. Zákonodárce u nich vymezuje nejnižší až nejvyšší výměru nebo různý obsah trestu. 

Absolutně neurčitě tresty české trestní právo nezná.30 

 

Kalvodová dělí tresty na pravidelné podle § 52 odst. 1 TZ a výjimečné podle § 54 odst. 1 

TZ. Existenci výjimečných trestů v § 54 TZ zdůvodňuje těžkými trestnými činy vybočujícími 

z rámce běžné kriminality. Je nutné si ale uvědomit, že pro tyto výjimečné tresty podle § 54 TZ 

platí stejné zásady a principy trestního práva jako pro tresty pravidelné.31 

 
29 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 394–395. 
30 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 395. 
31 KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 
2012, s. 555. 
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Pro další pokračování své diplomové práce považuji za důležité vyjmenovat sankce, které 

spadají mezi alternativní tresty. Podle Tlapák Navrátilové jsou takovými tresty všechny tresty 

nespjaté s nepodmíněným odnětím svobody.32 Soud má na výběr uložit buď trest, který pachatel 

vykoná ve vězení (nepodmíněné odnětí svobody), nebo mimo vězení (všechny ostatní až na 

následující dvě výjimky). Trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání a trest ztráty vojenské 

hodnosti lze podle § 78 odst. 1 TZ respektive § 79 odst. 1 TZ uložit pouze společně s minimálně 

dvouletým nepodmíněným odnětím svobody. Mezi alternativní tresty proto nemohou spadat ani 

dle širší definice. Existuje ale i jiné pojetí alternativních trestů. Ščerbovo užší vymezení 

alternativních trestů zahrnuje pouze trest domácího vězení, obecně prospěšných prací, peněžitý 

trest, podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem. Tedy tresty, jež mají hlavní 

funkci v substituci nepodmíněného odnětí svobody.33 Podle mého názoru samotným trestem 

zákazu činnosti nelze plnohodnotně nahradit nepodmíněný trest odnětí svobody. Uložením 

vedle peněžitého trestu nebo podmíněného odsouzení ano, ale pokud se odsouzený dopustil 

trestného činu, za který mu soud uložil pouze samotný zákaz činnosti, tak předpokládám, že 

spáchal „mírnější“ přečin, za nějž by soud ani neuvážil uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody.   

 

Zákazu činnosti u právnických osob se dále podrobněji věnuji v kapitole 5. Pro doplnění 

přidávám tresty, které lze udělit právnickým osobám podle §15 odst. 1 ZTOPO: 

 

„a) zrušení právnické osoby, 

b) propadnutí majetku, 

c) peněžitý trest, 

d) propadnutí věci, 

e) zákaz činnosti, 

f) zákaz držení a chovu zvířat, 

g) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, 

h) zákaz přijímání dotací a subvencí, 

i) uveřejnění rozsudku.“ 

 

 
32 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 393. 
33 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Nakladatelství Leges, 2011, s. 31. 
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Zákaz činnosti u mladistvých pachatelů detailně rozebírám v kapitole 6. Trestní opatření 

(tresty udělované mladistvým) ukládající se mladistvým dle § 24 odst. 1 ZSVM:  

 

„a) obecně prospěšné práce, 

b) peněžité opatření, 

c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 

d) propadnutí věci, 

e) zákaz činnosti, 

f) zákaz držení a chovu zvířat, 

g) vyhoštění, 

h) domácí vězení, 

i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 

i) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), 

k) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, 

l) odnětí svobody nepodmíněně.“ 

 

3.2 Alternativní tresty 
 

Hlavním úkolem alternativních trestů je nahrazení nepodmíněných trestů odnětí svobody. 

Nepodmíněným trestům odnětí svobody nelze upřít, že zabraňují nebo alespoň významně ztěžují 

odsouzenému další páchání trestné činnosti. Naopak s sebou ale nesou spoustu negativních 

okolností, které se buď nedaří odstranit, nebo je vůbec odstranit nelze. Nejzásadnější záporný vliv 

na odsouzeného k nepodmíněnému trestu odnětí svobody má jeho vyjmutí z přirozeného 

sociálního prostředí. Rodinné a přátelské vztahy jsou narušeny a už nikdy nemusí dojít k jejich 

obnově. Odsouzený přichází o zaměstnání, čímž trpí on, jeho rodina, společnost, ale i případná 

náhrada škody, která mu byla uložena. V tu chvíli se začíná v plné míře projevovat kriminogenní 

prostředí věznice. Odsouzený začíná navazovat kontakty s vězni s mnohdy obsáhlou kriminální 

minulostí, kteří ho mohou navést k další trestné činnosti. Specifický ráz vězeňského prostředí 

navíc způsobuje pokřivení osobnosti odsouzeného projevující se například otrlostí, apatií, ztrátou 

odhodlání a empatie a pocitem podřadnosti. V neposlední řadě získává odsouzený stigma 

kriminálníka, provázející ho po propuštění z vězení a znesnadňující mu například hledání práce.34 

Potvrzení těchto faktorů nalezneme ve statistikách Ministerstva spravedlnosti ČR, podle kterých 

 
34 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Nakladatelství Leges, 2011, s. 20–21. 
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66,97 % odsouzených za trestné činy v roce 2019 bylo již dříve trestaných (samozřejmě ne nutně 

nepodmíněným trestem odnětí svobody).35  

 

Další výhodu trestů, které pachatel vykoná mimo věznici, spatřuji ve značném denním 

výdaji na jednoho vězně za celou vězeňskou službu, jenž v roce 2019 činil 1 492 Kč.36 Dále je 

nutno zohledňovat, že se české věznice nacházejí na svém limitu. Celková kapacita věznic byla 

k 30. 12. 2020 19 939 míst, z nichž bylo obsazených 19 297 (96,8 %).37 Počet vězněných osob na 

100 000 obyvatel je dle té samé statistiky v České republice 180, což převyšuje všechny státy 

západní Evropy a většinu států východní Evropy (na stejné úrovni jako ČR se v roce 2020 

nacházelo Polsko, horší poměr vězňů na přepočet obyvatel má pouze Litva, Slovensko, Malta, 

Bělorusko, Rusko a Turecko). Osobně se domnívám, že tato statistika nejlépe vypovídá 

o nefungujícím systému trestů v ČR.  

 

Soudy by se tedy měly soustředit na ukládání alternativních trestů. V tomto ohledu určitě 

situaci nenahrává neustálý problém s dodavatelem sledovacích náramků určených pro výkon trestu 

domácího vězení. Dodavatel byl vybírán osm let, uskutečnilo se pět neúspěšných tendrů, šestý, 

úspěšný s izraelskou firmou SuperCom ale trpí nedostatky. V roce 2020 bylo dodáno s půlročním 

zpožděním 120 náramků, z nichž několik bylo nefunkčních.38 Pro představu, v roce 2019 bylo 

uloženo soudy 12 418 nepodmíněných trestů odnětí svobody a pouze 157 trestů domácího 

vězení.39 Na druhou stranu u mnohých pachatelů zůstává nepodmíněný trest odnětí svobody 

nezastupitelným vzhledem k jejich narušenosti a nebezpečnosti pro jejich okolí a společnost.40   

 

 

 

 
35 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle soudů. Rok 2019. Statistický list trestní pro fyzické 

osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 13. 1. 2021]  Dostupné z: 
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
36 Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2019, str. 6. [cit. 16. 1. 2021].  Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-
content/uploads/2020/03/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-VS-%C4%8CR-2019.pdf 
37 World Prison Brief Data: Czech Republic. [cit. 16. 1. 2021].  Dostupné z: 
https://www.prisonstudies.org/country/czech-republic 
38 Druhá šance pro elektronické náramky z Izraele. Ministerstvo váhá s výběrem nového dodavatele. iRozhlas.cz 
[online]. 2020. [cit. 17. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ministerstvo-spravedlnosti-
elektronicke-naramky-vezni-domaci-vezeni-izrael-firma_2006091902_tzr  
39 Přehled o všech uložených trestech/trestních opatření (trest 1, 2, 3, 4, 5). Rok 2019. Statistický list trestní pro 

fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 4. 1. 2021]  
Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
40 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s 306. 
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3.3 Trest zákazu činnosti v české právní úpravě 
 

Trest zákazu činnosti je v české právní úpravě vyjádřen v § 73 a § 74 TZ: 

 

„§ 73 Zákaz činnosti 

 

(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel 

trestného činu v souvislosti s touto činností. 

 

(2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, že trestní 

zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje a jestliže vzhledem k povaze 

a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není 

třeba. 

 

(3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu 

zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba 

zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. 

 

§ 74 Výkon trestu zákazu činnosti 

 

(1) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí 

svobody; započítává se však doba, po kterou bylo pachateli před právní mocí rozsudku oprávnění 

k činnosti, která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle jiného právního 

předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl již tuto činnost vykonávat. 

 

(2) Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.“ 

 

Trest zákazu činnosti lze zařadit mezi tresty relativně určité postihující svobodu (ne osobní, 

ale svobodné volby zaměstnání nebo povolání), popřípadě mezi tzv. zábranné tresty. Současná 

právní úprava na rozdíl od své předchozí nezná obligatorní uložení trestu zákazu činnosti. Výměra 

trestu je stanovena od jednoho do deseti let a zákaz činnosti je slučitelný se všemi ostatními tresty. 

Problematicky je ovšem vnímán trest vyhoštění uložený na delší dobu nebo na dobu neurčitou 

vedle trestu zákazu činnosti. Česká právní úprava totiž nikde nestanoví, že by se doba vyhoštění 
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nezapočítávala do doby zákazu činnosti. Pachatel by tedy případně mohl vykonat trest zákazu 

činnosti v rámci trestu vyhoštění, což by postrádalo smysl.41 

 

Trest zákazu činnosti jako samostatný trest byl dle statistik Ministerstva spravedlnosti ČR 

uložen v roce 2019 v 424 případech, z nichž 420 bylo ve formě zákazu řízení motorových 

vozidel.42 Soudy přistoupily k jeho uložení celkem v 17 211 případech.43 Na první pohled je 

viditelný ohromný nepoměr v rozhodovací praxi soudů. Soudy shledávají trest zákazu činnosti 

v čistě alternativní podobě jako neúčinný nebo nedostatečný.   

 

Jednou z příčin je podmínka stanovená v § 73 odst. 2 TZ, podle které může být trest zákazu 

činnosti uložen jako samostatný, jen pokud trestní zákoník tento trest za trestný čin dovoluje. 

Například u trestných činů vraždy44 nebo zabití45 není dovoleno uložit soudem takovýto trest, ale 

u trestného činu usmrcení z nedbalosti46 je výslovně dovoleno trest zákazu činnosti udělit. Dalším 

důvodem je zcela jistě nedostatečná kontrola výkonu tohoto trestu, které se dál věnuji v kapitole 7. 

Nelze také opomenout situaci, kdy je pachatelovi odňato oprávnění k činnosti opatřením orgánu 

veřejné moci nebo podle jiného právního předpisu.47 Tuto problematiku rozebírám v kapitole 9. 

 

Podle mého názoru je ale zcela logické, že udělení samotného trestu zákazu činnosti soudy 

shledávají nedostatečným. Jak už jsem zmiňoval výše, ve statistikách Ministerstva spravedlnosti 

ČR nalezneme, že byl trest zákazu činnosti uložen v roce 2019 celkem v 17 211 případech, z čehož 

bylo 16 522 zákazů řízení motorových vozidel.48 V 14 611 z těchto zákazů řízení byl trest uložen 

za jeden z těchto trestných činů (ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti),49 

 
41 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 931.  
42 Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1). Rok 2019. Statistický list trestní pro 
fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 16. 1. 2021]  
Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
43 Přehled o všech uložených trestech/trestních opatření (trest 1, 2, 3, 4, 5). Rok 2019. Statistický list trestní pro 

fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 16. 1. 2021]  
Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
44 § 140 trestního zákoníku. 
45 § 141 trestního zákoníku. 
46 § 143 trestního zákoníku. 
47 § 74 odst. 1 trestního zákoníku. 
48 Přehled o všech uložených trestech/trestních opatření (trest 1, 2, 3, 4, 5). Rok 2019. Statistický list trestní pro 

fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 16. 1. 2021]  
Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
49 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon 
č. 40/2009 Sb.). Rok 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: 
Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 16. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-
statistickych-listu.html 
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kdy soudy pravděpodobně uložily společně s trestem zákazu činnosti minimálně podmíněné 

odsouzení k trestu odnětí svobody nebo peněžitý trest, neboť samotným trestem zákazu činnosti 

by nedošlo k dostatečnému potrestání pachatele a naplnění účelu trestu. Samozřejmě každý soud 

musí k jednotlivým případům přistupovat individuálně podle zásad stanovených v § 39 TZ. 
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4. Ukládání trestu zákazu činnosti a jeho výměra 
 

4.1 Podmínka souvislosti trestného činu se zakazovanou činností 
 

Podstatou trestu zákazu činnosti je podmínka souvislosti pachatelova trestného činu 

s následně soudem zakazovanou činností podle § 73 odst. 1 TZ. Mezi zakazovanou činností 

a pachatelovým trestným činem musí být přímá a bezprostřední souvislost (věcná, místní, časová). 

Na druhou stranu tato činnost nemusí být nutně znakem objektivní stránky skutkové podstaty.50 

Odůvodnění samotného zákazu tedy tkví v tom, že tato činnost umožnila odsouzenému spáchat 

trestný čin a jejím zákazem soud zabrání odsouzenému v dalším páchání obdobné trestné 

činnosti.51 K problematice souvislosti existuje bohatá judikatura, na niž bude tato kapitola 

zaměřena. 

 

Výše jsem zmiňoval, že pachateli soud může udělit trest zákazu činnosti, přičemž tato 

činnost nemusí být znakem objektivní stránky trestného činu. Pro lepší představu poslouží případ 

pachatele, jenž se dopustil trestného činu násilí proti úřední osobě a soud mu mimo jiné uložil trest 

zákazu řízení motorových vozidel v délce tří let. Jednání obviněného spočívalo v najíždění 

nákladním automobilem na policejní hlídku v osobním automobilu, která se jej snažila zastavit 

v rámci policejní kontroly. Obviněný v dovolání proti výroku o zákazu řízení motorových vozidel 

argumentoval tím, že použití nákladního automobilu jako prostředku trestného činu násilí proti 

úřední osobě bylo náhodné a svým jednáním neprojevil nezpůsobilost k řízení motorových 

vozidel. Nejvyšší soud konstatoval: „Už tím obviněný vyvolal důvodné pochybnosti o své morální 

způsobilosti řídit motorové vozidlo, když ho neváhal užít ani jako zbraň (v právním slova smyslu) 

vůči cizímu majetku, případně zdraví, tedy zjevně v rozporu s účelem, k němuž motorové vozidlo 

má při provozu na pozemní komunikaci sloužit.“ Nejvyšší soud dovolání odmítl.52 

 

Není nutné, aby se pachatel dopustil trestného činu při výkonu činnosti. Postačí, pokud mu 

taková činnost přinese pouze příležitost ke spáchání trestného činu.53 Teoretickým příkladem může 

být učitel, který pohlavně zneužije svého žáka ve svém domě.54 Případem z praxe je trest zákazu 

 
50 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 933.  
51 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 337–338. 
52 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1595/2011.  
53 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 933. 
54 VANDUCHOVÁ, Marie. Zákaz činnosti v československém trestním právu. Acta Universitatis Carolinae. 
Iuridica, 1989, s. 29. 
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činnosti uložený pachateli, jenž se jako podnikající fyzická osoba dopustil trestného činu 

poškození věřitele. Odsouzený neuhradil pohledávku svému věřiteli a následně převedl část svého 

majetku na společnost s ručením omezeným, v níž byl jediným společníkem a jednatelem. Soud 

mu za tento trestný čin uložil zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárních 

orgánů právnických osob a zákaz samostatného podnikání s předmětem podnikání koupě a prodeje 

zboží za účelem jeho dalšího prodeje na dobu čtyř let.55 

 

Co se týká výše zmiňované přímé a bezprostřední souvislosti pachatelova trestného činu 

se zakazovanou činností, zaujal mne případ dvou spolupachatelů, kteří spáchali trestné činy 

krádeže a poškození cizí věci v menších obcích různých okresů. Jednomu z pachatelů byl následně 

uložen trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří roků. Obviněný argumentoval 

v dovolání tím, že tento trest nemá přímou souvislost s trestnou činností, pro kterou byl odsouzen. 

Nejvyšší soud v zamítnutí dovolání uvedl, že automobil byl nezbytný prostředkem pro výkon 

trestné činnosti vzhledem k odlehlým, geograficky rozptýleným, hromadnou dopravou v nočních 

hodinách těžko přístupným místům spáchání trestných činů. Navíc automobil sloužil k převozu 

náčiní určenému k trestné činnosti a odvozu odcizených věcí.56 

 

Opačně je nutno nahlížet na trest zákazu řízení motorových vozidel, pokud pachatel 

automobil odcizí a následně v něm odjede z místa krádeže. V tomto případě bylo podle Nejvyššího 

soudu podstatou trestného činu přisvojení si automobilu s úmyslem s ním trvale disponovat 

a vyloučit vlastníka z výkonu vlastnických oprávnění. Samotné ujetí automobilem z místa činu 

a jeho řízení bylo realizováno až po dokonání trestného činu. Způsob nakládání odsouzeného 

s odcizeným automobilem tedy nezakládá přímou souvislost mezi trestným činem a zakazovanou 

činností a zákaz řízení motorových vozidel nelze v tomto případě uložit.57 

 

Nutnost přímé souvislosti mezi trestným činem a zakazovanou činností samozřejmě neplatí 

pouze pro zákazy činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Zaměstnanec ČSD 

vykonávající svoji službu signalisty v železniční stanici pod vlivem alkoholu byl odsouzen 

prvoinstančním soudem mimo jiné k zákazu jakékoliv služby v dopravě v ČSD na dobu tří let.  

Nejvyšší soud ČSR rozsudek v tomto výroku zrušil a uložil obviněnému trest zákazu činnosti 

spočívající ve výkonu dopravní služby ČSD na dobu dvou roků. K tomu dodal: „Zákaz výkonu 

 
55 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 5. 2006, sp. zn. 5 Tdo 523/2006. 
56 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 8 Tdo 1110/2010. 
57 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 11 Tdo 1165/2006. 
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jakékoliv služby v dopravě ČSD, jak ji vyslovil okresní soud v Táboře, znamená, že obviněný nesmí 

vykonávat u ČSD jakoukoliv práci, protože každá služba pracovníka ČSD je službou v dopravě 

ČSD.“ Prvoinstanční soud tedy zakázal obviněnému činnost v příliš velkém rozsahu, a ne pouze 

v souvislosti s dopravní službou.58 

 

Podmínka souvislosti trestného činu a zakazované činnosti není realizována, pokud se 

pachatel dopustil pomoci či návodu k trestné činnosti, ale inkriminovanou činnost sám 

nevykonával. Nejvyšší soud ČSSR tímto způsobem rozhodl v případě, kdy pachatel požádal 

zjevně opilého majitele motocyklu o svezení. Řidič při cestě zpět havaroval a způsobil si zranění. 

Vojenský obvodový soud za to návodci uložil zákaz řízení motorových vozidel na jeden rok.  

Nejvyšší soud ČSSR následně zrušil rozsudek ve výroku o zákazu řízení motorových vozidel 

a uvedl: „Pomocníku, nebo návodci je možno v takových případech uložit trest zákazu takové 

činnosti, která umožnila podávat řidiči motorových vozidel alkoholické nápoje, nebo z které mu 

vyplývala povinnost zabránit řidiči řídit vozidlo po požití alkoholu.“59  

 

Pachateli dále nelze uložit trest zákazu činnosti jenom na základě jeho neodbornosti nebo 

morální nezpůsobilosti v rámci činnosti, pokud se nedopustil trestného činu v bezprostřední 

souvislosti s ní nebo při jejím výkonu. Ilustrativní příklad morální nezpůsobilosti spatřuji 

v případu učitele, který spáchal trestný čin pohlavního styku s osobou téhož pohlaví dle tehdejšího 

§ 244 odst. 1 zákona č. 140/1961. Za tento čin mu byl mimo jiné uložen trest zákazu činnosti 

spočívající v zákazu výkonu učitelského povolání na všech školách na dobu tří let (odůvodněný 

tím, že poškozenému bylo v době činu 17 let). Nejvyšší soud ČSSR zrušil rozsudek ve výroku 

o zákazu činnosti a uvedl, že v tomto případě došlo k setkání obviněného a poškozeného náhodně 

(oběť nebyla jeho žákem), z čehož vyplývá, že k trestnému činu nedošlo při výkonu činnosti, která 

mu byla následně soudem zakázána. Samotná morální nezpůsobilost tedy nestačí k uložení trestu 

zákazu činnosti.60 

 

Za příklad neodbornosti vedoucí pouze k částečnému trestu zákazu činnosti (vzhledem 

k okolnostem) považuji případ myslivce, který při lovu z nedbalosti postřelil svého kolegu. 

Poškozený na následky zranění zemřel. Okresní soud odsoudil obviněného k podmíněně 

odloženému odnětí svobody na devět měsíců a k zákazu výkonu práva myslivosti na dobu pěti let. 

 
58 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 29. 2. 1972, sp. zn. 2 Tz 2/72. 
59 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 5. 1965, sp. zn. Tzv 16/65. 
60 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 6. 4. 1979, sp. zn. 1 Tz 11/79. 
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Krajský soud ale výrok o trestu zákazu činnosti zrušil a uložil obžalovanému zákaz činnosti 

spočívající v zákazu držet, nosit a používat střelnou zbraň na dobu tří roků. V rozsudku uvedl: 

„Obžalovaný porušil svoje povinnosti pouze v případě zacházení se střelnou zbraní, což má 

souvislost s lovem zvěře.  Neporušil však již své povinnosti, pokud jde o ostatní součásti práva 

myslivosti.“61 

 

4.2 Druhy zakázaných činností 
 

Druhy činností, které mohou být soudy zakázány, taxativně vyjmenovává § 73 odst. 3 TZ. 

Odsouzenému lze zakázat výkon určitého zaměstnání, povolání, funkce nebo činnosti, ke které je 

třeba zvláštního povolení nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. Existuje tedy rozsáhlá 

kategorie činností, jež nelze postihnout trestem zákazu činnosti nebo je vhodné postihnout je 

konkrétnějším trestem. Relativně nový trest zákazu držení a chovu zvířat mohou soudy uložit 

pachatelům trestné činnosti, za níž by donedávna ukládaly právě trest zákazu činnosti. Trest 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce zase postihuje výběr aktivit, které 

nemohou soudy potrestat zákazem činnosti. Další činnosti mohou být zakázány v rámci trestu 

ztráty čestných titulů a vyznamenání a trestu ztráty vojenské hodnosti. Některé aktivity mohou 

soudy postihnout přiměřenými omezeními a přiměřenými povinnostmi v rámci výkonu různých 

trestů, kterým se věnuji v kapitole 9. 

 

Charakteristickým příkladem činnosti, kterou soudy nemohou zakázat trestem zákazu 

činnosti, je jízda na kole. Pachatel v rámci jízdy na kole narazil do poškozené a tím se dopustil 

trestného činu ublížení na zdraví. Prvoinstanční soud mu uložil mimo jiné trest zákazu řízení 

motorových vozidel a trest zákazu jízdy na jízdním kole na dobu dvou roků. Nejvyšší soud zrušil 

výrok o zákazu řízení motorových vozidel pro nesouvislost a výrok o zákazu jízdy na kole pro: 

„(…) zásah do osobnostních práv, který nemá zákonnou oporu“.62 Podobným případem byl pokus 

soudu zakázat odsouzenému návštěvu hostinců, který jsem zmiňoval v kapitole 2. Za jeden 

z nejabsurdnějších případů trestu zákazu činnosti na našem území považuji trestní příkaz 

Okresního soudu v Hradci Králové za přečin proti majetku v socialistickém a v osobním 

vlastnictví spáchaný odcizením zboží v samoobsluze v hodnotě 138,20 Kč.  Soud za tento přečin 

uložil pachateli trest zákazu činnosti spočívající v zákazu nákupu v samoobslužných prodejnách 

 
61 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 4. 1995, sp. zn. 4 To 230/95. 
62 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 2. 1965, sp. zn. 6 Tz 8/65. 
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na dobu čtyř roků. Nejvyšší soud trestní příkaz zrušil, jelikož k nakupování v samoobsluze není 

třeba povolení. Podle tehdejších zákonů navíc bylo možné uložit trestním příkazem trest zákazu 

činnosti v maximální délce dvou let.63 

 

Výše jsem již zmínil, že soudy mohou udělit trest zákazu činnosti spočívající v zákazu: 

 

• výkonu činnosti, 

• výkonu povolání, 

• výkonu funkce, 

• výkonu činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, 

• výkonu činnosti upravené zvláštním předpisem. 

 

Soudy ale mohou uložit trest zákazu činnosti, kterým bude zabráněno v praxi ve výkonu 

více než pouze jedné z pěti druhů činností. Příkladem může být řízení motorového vozidla, které 

je výkonem činnosti upravené zvláštním předpisem, ale pro profesionálního řidiče bude zároveň 

i výkonem zaměstnání. Důvodem vyjmenování činností je nutnost postihnout co největší okruh 

právních vztahů.64 

 

Zaměstnáním se dle § 2 odst. 1 a 2 zákoníku práce rozumí práce, která je vykonávána ve 

vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle 

pokynů zaměstnavatele a kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává osobně. Podle § 3 

téhož zákona musí být závislá práce vykonávána v pracovněprávním vztahu, kterými jsou 

pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Zajímavým případem soudem nařízené změny zaměstnání se zabýval Nejvyšší soud. Pachatel se 

při výkonu zaměstnání řidiče dopustil v souvislosti s řízením motorového vozidla trestného činu 

ublížení na zdraví, v jehož důsledku mu byl prvoinstančním soudem uložen mimo jiné trest zákazu 

řízení motorových vozidel na dobu čtyř let. Zároveň soud nařídil obviněnému změnu zaměstnání. 

Nejvyšší soud uvedl, že nařízení takové změny je nezákonné a vzhledem k zaměstnání obviněného 

a výroku o zákazu řízení motorových vozidel nepotřebné.65 

 

 
63 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 22. 8. 1980, sp. zn. 5 Tz 32/80. 
64 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 938. 
65 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 17. 1. 1984, sp. zn. 5 Tz 1/84. 
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Povolání je vymezeno šířeji než zaměstnání. Jde o právem dovolenou činnost, která je 

definovaná svým výdělečným nebo užitečným charakterem trvalého rázu. Zároveň tato aktivita 

není uskutečňována v pozici zaměstnance. Příkladem tzv. svobodných povolání může být advokát 

nebo daňový poradce. Povoláním mohou být taktéž činnosti, které pro jednu osobu budou hlavním 

nebo vedlejším zdrojem příjmů (fotograf, řidič) a pro jinou pouhým koníčkem nespadajícím tudíž 

do kategorie povolání.66 

 

Funkce je definována úžeji než zaměstnání, neboť ne každé zaměstnání automaticky 

znamená výkon určité funkce. Funkcí může být finančně ohodnocená i neohodnocená činnost 

vykonávána v pracovním poměru i mimo něj. Podstatou je, že vzniká ustanovením, volbou nebo 

jmenováním. Příkladem tedy může být pozice člena statutárního orgánu, ale i funkce ve spolku 

nebo post ředitele podniku.67 Komplikace v rámci trestního práva a trestu zákazu činnosti s sebou 

přináší funkce zastupitele, poslance či senátora. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu (jehož popis bude následovat) jasně stanovil, že za žádných 

okolností nelze zakázat výkon funkce zastupitele územně samosprávního celku. Nejvyšší soud 

takto rozhodl v případě trestního příkazu uloženého Okresním soudem v Karviné, který pachateli 

za trestný čin podplácení uložil mimo jiné trest zákazu činnost spočívající v zákazu výkonu funkce 

člena zastupitelstva všech územních samosprávných celků na dobu pěti let. Nejvyšší soud zrušil 

trestní příkaz a uvedl: „Výkon funkce člena zastupitelstva územního samosprávného celku 

nevyhovuje ani jednomu z vyjmenovaných kritérií a navíc zákaz tohoto výkonu zasahuje do 

právních předpisů upravujících vznik a zánik mandátu členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a ve své podstatě znamená odnětí pasivního volebního práva osobě, které 

byl uložen.“ Vyjmenovaná kritéria představovala pět druhů zakázaných činností popisovaných 

v této podkapitole. Nejvyšší soud dále argumentoval ve vztahu k zákonu č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Pouze 

za těchto zákonem stanovených podmínek je možné stát se členem zastupitelstva a jen za těchto 

zákonem stanovených podmínek zaniká mandát člena zastupitelstva. Tuto právní úpravu nelze 

obcházet extenzivním výkladem ustanovení trestního zákona o ukládání trestu zákazu činnosti.“68 

Považuji za nutné dodat, že obviněný navíc ani nebyl členem zastupitelstva. 

 

 
66 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 571. 
67 Tamtéž. 
68 Rozsudek Nejvyšší soudu ze dne 23. 1. 2007, sp. zn. 4 Tz 167/2006. 
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Podmínky vzniku a zániku funkce poslance a senátora (jejich mandátu) jsou upraveny 

přímo v Ústavě. Uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce poslance či 

senátora jako důvod zániku funkce v Ústavě nenalezneme. Vyjmenované podmínky v čl. 25 jsou 

taxativní, a proto podle mého názoru extenzivní výklad § 73 odst. 3 TZ o výkonu funkce poslance 

nebo senátora nepřipadá v úvahu. Trest zákazu činnosti spočívající v zákazu volené funkce 

opírající se o obyčejný zákon dopadá podle Koudelky vždy na pasivní volební právo upravené 

přímo Ústavou. Řešení nespatřuje ani v zdržení se výkonu této funkce ve formě nehlasování na 

zasedáních a neúčasti na nich. Samotná neúčast při hlasování může podle něj ovlivnit politické 

poměry takovým způsobem, že se ve své podstatě jedná o výkon funkce.69 

 

Podle Gaľa je nutné aplikovat výše zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ohledně trestu 

zákazu výkonu funkce zastupitele i na poslance a senátory. Gaľo dále ve svém článku o trestu 

zákazu činnosti a jeho ukládání úředním osobám v případech úplatkářství dává za příklad úpravu 

polského trestního práva, jehož ustanovení by uvítal v rámci změny Ústavy a LZPS. Institut 

polského práva s názvem trestní prostředek zbavení politických práv může způsobit ztrátu 

aktivního i pasivního volebního práva do orgánu veřejné moci, ztrátu práva účasti na výkonu 

spravedlnosti, ztrátu práva zastávat funkce ve státních orgánech a institucích nebo v orgánech 

a institucích územní a profesní samosprávy.70 Osobně se domnívám, že tato ustanovení poskytují 

soudům nepřiměřenou moc a jsou potenciálně nebezpečná pro samotný demokratický právní řád. 

 

Na tomto místě považuji za nutné zmínit kauzu bývalého poslance Jaroslava Škárky. 

Navzdory všem argumentům zmíněným v předchozích odstavcích uložil Obvodní soud pro 

Prahu 5 Škárkovi za trestný čin podvodu trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce 

poslance na deset let.71 Případ se ovšem v rámci přezkumu výroku o zákazu činnosti nedostal až 

k Nejvyššímu soudu, poněvadž rozsudek prvoinstančního soudu zrušil Městský soud v Praze 

z důvodů neprokázání skutku.72 Obvodní soud pro Prahu 5 v rámci nového projednání Škárku 

zprostil obvinění, následné odvolání státní zástupkyně bylo zamítnuto.73 Celý případ byl 

 
69 KOUDELKA, Zdeněk. Zákaz činnosti a pasivní volební právo. Státní zastupitelství. 2007. Ročník 5. Číslo 3. S. 
20–23. 
70 GAĽO, Dušan. Trest zákazu činnosti a jeho ukládání úředním osobám v případech úplatkářství. Právní rozhledy. 
2014. Číslo 23–24. S. 822. 
71 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. 3 T 8/2012. 
72 Bárta a Škárka uspěli s odvoláním. Intrikařit není trestné, řekl soud. Idnes.cz [online]. 2012. [cit. 20. 1. 2021].   
Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odvolaci-soudu-zrusil-verdikt-nad-bartou-a-
skarkou.A121219_172523_domaci_cen 
73 Odvolací soud osvobodil Bártu a Škárku, zamítl odvolání žalobkyně. Idnes.cz [online]. 2013. [cit. 20. 1. 2021].   
Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/odvolaci-soud-bara-a-skarka.A130326_091614_krimi_cen 
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definitivně uzavřen Nejvyšším soudem, který odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce 

a zamítl stížnost ministryně spravedlnosti.74  

 

Činnost podmíněnou zvláštním povolením lze definovat jako činnost, kterou osoby mohou 

legálně provádět pouze na základě vydání zvláštního povolení (nejčastěji ve formě průkazu, 

osvědčení nebo oprávnění). Výkon této činnosti bez povolení je pro společnost nechtěný 

a nebezpečný.75 Typickým příkladem takové aktivity je řízení motorových vozidel. Jak už jsem 

zmiňoval mnohokrát a dále rozebírám v kapitole 8, trest zákazu řízení motorových vozidel je 

nejfrekventovanějším trestem zákazu činnosti.  

 

Odsouzení pachatele k trestu zákazu činnosti ovšem nebrání fakt, že není majitelem 

zvláštního povolení. Naopak po celou dobu výkonu uloženého trestu zákazu činnosti je 

odsouzenému zabráněno v získání daného povolení.76  

 

Toto platí i pro případ žáka autoškoly, který se dopustil trestného činu maření úředního 

rozhodnutí a vykázání, jelikož s dříve uloženým trestem zákazu řízení motorových vozidel řídil 

automobil v rámci autoškoly. Nejvyšší soud k tomu uvedl: „Samotná skutečnost, že danou 

činnost – řízení motorového vozidla – vykonával pod kontrolou a pod vedením jiné osoby, byť 

specificky odborně připravené, totiž nic nezměnila na tom, že porušil omezení stanovená mu 

rozsudkem soudu a prováděl zakázanou činnost. Připustit opak by znamenalo připustit obdobné 

chování odsouzených i v jiných srovnatelných situacích. Tak například ten, jemuž byl uložen zákaz 

činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání lékaře, by mohl operovat pod vedením a kontrolou 

jiného zkušeného lékaře, ten, jemuž bylo zakázáno působit v dozorčích radách podnikatelských 

subjektů, by mohl být členem těchto dozorčích rad, pokud by se v rámci jejich činnosti podřídil 

vedení někoho jiného, apod. Tím by se stanovení zákazů tohoto typu v daných případech úplně 

minulo svým účelem a praxe výkonu uložených trestů zákazu činnosti připouštějící nad rámec 

výslovné právní úpravy prolomení rozsudkem soudu stanovených omezení by se rozešla se smyslem 

těchto trestů. Ačkoliv by totiž odsouzenému byl výrokem soudu uložen bezvýjimečný zákaz 

provádění určité činnosti, fakticky by mu bylo umožněno ji za určitých okolností provádět.“77 

 

 
74 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 8 Tz 46/2013. 
75 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 937. 
76 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 11. 4. 1963, sp. zn. 4 Tz 12/63. 
77 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 11 Tdo 594/2004. 
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Činnosti upravené zvláštními předpisy jsou primárně živnosti (ohlašovací i koncesované). 

Dále činnosti, které dle § 3 živnostenského zákona nepatří mezi živnosti (advokáti, notáři, soudní 

exekutoři, auditoři, daňoví poradci, lékaři, zubaři apod.). Některé z těchto činností lze zařadit mezi 

tzv. svobodná povolání popisovaná výše, která mohou být vykonávána i jako zaměstnání. Jejich 

společným jmenovatelem je obvykle potřeba konkrétní kvalifikace, popřípadě složení zkoušky 

a zápis do seznamu osob (Komora daňových poradců, Česká advokátní komora apod.).78 

 

4.3 Rozsah zákazu činnosti 
 

Soud při uložení trestu zákazu činnosti musí správně stanovit souvislost mezi trestným 

činem a zakazovanou činností, definovat druh zakázané činnosti a v neposlední řadě vymezit také 

rozsah zakázané činnosti. Příliš úzké určení může vést k páchání další trestné činnosti 

odsouzeného, příliš široké vymezení bude ztěžovat jeho resocializaci či napravení vzhledem 

k problematickému hledání nové práce.79 Způsob, jakým soud ohraničí zakazovanou činnost, je 

jedním ze zásadních faktorů, kterým dochází, popřípadě nedochází k naplnění účelu trestu. 

 

Případ příliš úzkého vymezení trestu zákazu řízení motorových vozidel judikoval Nejvyšší 

soud. Vojenský obvodový soud uložil pachateli trestného činu ublížení na zdraví a opilství, kterých 

se dopustil při řízení automobilu, trest zákazu řízení motorových vozidel s výjimkou služebních 

motocyklů na dobu jednoho roku. Podle Nejvyššího soudu by tímto způsobem formulovaný zákaz 

nemohl vést k nápravě obviněného, protože by nadále mohl provozovat činnost v souvislosti se 

spáchaným trestným činem. Nejvyšší soud výrok prvoinstančního soudu o zákazu řízení 

motorových vozidel s výjimkou služebních motocyklů zrušil a nahradil výrokem o zákazu řízení 

motorových vozidel na dva roky.80 

 

Příkladem příliš úzkého vymezení trestu zákazu činnosti nespočívajícím v zákazu řízení 

motorových vozidel je případ pachatelek, které se dopustily trestného činu poškozování 

spotřebitele v souvislosti s výkonem funkce hmotně odpovědných vedoucích směn v cukrárně. 

Okresní soud jim v důsledku toho uložil mimo jiné trest zákazu činnosti ve funkci hmotně 

odpovědné vedoucí obchodu a služeb na dobu dvou let. Nejvyšší soud uvedl: „Při stanovení 

rozsahu zakázané činnosti však okresní soud pochybil, když trest omezil jen na zákaz výkonu 

 
78 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 940. 
79 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 933. 
80 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 2. 1965, sp. zn. Tzv 2/65. 
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funkce hmotně odpovědné vedoucí obchodu služeb. Takové určení rozsahu zakázané činnosti 

nevylučuje, aby obviněné mohly zastávat zaměstnání spojené s hmotnou odpovědností v jiných než 

vedoucích funkcích obchodu a služeb (např. jako prodavačky, pokladní, skladnice apod.) a navíc 

i v jiných socialistických organizacích a orgánech než těch, jejichž předmětem podnikání jsou 

obchod a služby. Toto příliš úzké určení rozsahu zakázané činnosti je v rozporu se zájmem ochrany 

společnosti před opakováním trestné činnosti obviněných.“ Nejvyšší soud zrušil výrok o trestu 

zákazu činnosti a nahradil ho trestem zákazu zaměstnání spojeného s hmotnou odpovědností.81 

 

Případy příliš širokého vymezení trestu zákazu činnosti nacházíme v judikatuře mnohem 

častěji. Pachatelovi nelze zakázat provozování všech živností podle živnostenského zákona. Podle 

Nejvyššího soudu je nutno omezit zákaz pouze na ty typy živností, jejichž výkon má přímou 

souvislost se spáchaným trestným činem.82 Obdobně rozhodl Vrchní soud v Praze v případě 

pachatele, kterému byl prvoinstančním soudem uložen trest zákaz činnosti spočívající v zákazu 

provozování činnosti soukromého podnikatele za trestný čin podvodu a padělání a pozměňování 

veřejné listiny. Dle Vrchního soudu: „Zákaz činnosti nelze uložit obecně jako zákaz provozování 

činnosti soukromého podnikatele. Soukromé podnikání totiž představuje velmi rozsáhlou sféru 

činností, které jsou svou povahou velice rozdílné, a spojuje je jen skutečnost, že je občan vykonává 

jako soukromý podnikatel. Uložení trestu zákazu činnosti v takovém širokém rozsahu je pak nejen 

zbytečné, neboť ne každé soukromé podnikání skýtá pachateli podobnou možnost k páchání trestné 

činnosti, jako činnost, při které se činu dopustil, ale je i v rozporu s občanskými právy pachatele, 

kterému by tak bylo znemožněno zajišťovat si obživu vlastním podnikáním.“ Vrchní soud zrušil 

původní výrok o trestu a obžalovanému uložil mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající 

v provozování činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej takového zboží.83 

 

Zajímavý příklad příliš širokého vymezení trestu zákazu činnosti spatřuji v případě 

pachatele trestných činů neuposlechnutí rozkazu a vyhýbání se výkonu vojenské služby. Vojenský 

obvodní soud obviněnému uložil mimo jiné trest zákazu velitelské funkce v ozbrojených silách na 

dobu tří roků. Uvedeným trestem podle Nejvyššího soudu vzhledem k okolnostem velitelské 

funkce ukládá prvoinstanční soud obviněnému trest ztráty vojenské hodnosti.84 

 

 
81 Rozsudek Nejvyššího soud České socialistické republiky ze dne 28. 8. 1987, sp. zn. 1 Tz 23/87. 
82 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2002, sp. zn. 4 Tz 51/2002. 
83 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 1994, sp. zn. 11 To 222/93. 
84 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 14. 4. 1966, sp. zn. Tzv 10/66. 
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V rozsahu zakázané činnosti nelze stanovit výjimky. Pachatelovi byl krajským soudem 

uložen trest zákazu řízení motorových vozidel s výjimkou řízení motorového vozidla za účelem 

přepravy jeho družky. Podle Nejvyššího soudu je takový druh trestu nezákonný, jelikož obviněný 

mohl pokračovat v zakázané činnosti, i když v omezeném rozsahu.85 

 

Poslední judikát této podkapitoly se vztahuje k nutnosti přesného a nesporného vymezení 

rozsahu zakázané činnosti. Pachatel podle okresního i krajského soudu spáchal přečin maření 

výkonu úředního rozhodnutí v souvislosti s prací s vysokozdvižným motorovým vozíkem při 

výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel. Obviněný tento přečin podle Nejvyššího soudu 

nemohl spáchat, protože vysokozdvižný vozík patří mezi zvláštní motorová vozidla. Obviněný by 

v tomto případě musel vykonávat trest zákazu řízení motorových vozidel a zvláštních motorových 

vozidel, popřípadě konkrétně vymezený trest zákazu práce s vysokozdvižným motorovým 

vozíkem.86 

 

Vzhledem k poslednímu uvedenému rozhodnutí Nejvyššího soudu považuji za velice 

zajímavou pokřivenou soudní praxi odehrávající se na počátku šedesátých let minulého století. 

Nouze o řidiče ve strojních a traktorových stanicích, v JZD i v dopravě měla za následek ukládání 

trestu zákazu řízení motorových vozidel s výjimkou řízení traktorů i v případech řidičů, kteří po 

požití alkoholu řídili právě traktor. Nejvyšší soud ČSSR ve svém rozboru a zhodnocení 

rozhodování soudů publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. I/1966 tuto praxi 

kritizoval jako nezákonnou s tím, že soudy si nesprávně vykládají povahu traktoru jako 

motorového vozidla. V následujících letech se soudní praxe od výjimek odklonila.87 

  

 
85 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. 3 Tdo 98/2010. 
86 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 12. 9. 1986, sp. zn. 1 Tz 36/86. 
87 VANDUCHOVÁ, Marie. Zákaz činnosti v československém trestním právu. Acta Universitatis Carolinae. 
Iuridica, 1989, s. 44–45. 
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4.4 Výměra zákazu činnosti 
 

Podle § 73 odst. 1 TZ může soud uložit trest zákazu činnosti v rozmezí jednoho roku až 

deseti let. Tato hranice je pevně stanovena, nelze tak jako u trestu odnětí svobody mimořádně 

snížit nebo zvýšit délku trestu. Pouze podmíněným upuštěním od výkonu zbytku trestu (kterému 

se věnuji v kapitole 7.2) lze dosáhnout snížení výměry trestu pod jeden rok. Soud naopak může 

překročit horní hranici trestu tím, že uloží stejné osobě za sebou několik trestů zákazu činnosti 

stejného druhu. Trestním příkazem lze uložit trest zákazu činnost ve výměře nepřesahující pět let.88 

 

Za důležité soudní rozhodnutí ohledně výměry trestu zákazu činnosti považuji judikát 

Nejvyššího soudu, ve kterém uvedl: „Při ukládání trestu zákazu činnosti lze pachateli zakázat 

výkon různých činností, v souvislosti s nimiž se dopustil trestné činnosti, pro kterou byl odsouzen. 

V takovém případě se doby zákazu jednotlivých činností nesčítají.“89 Pachateli tedy může soud 

uložit několik trestů zákazů činnosti spočívajících v různých aktivitách, následný součet výměr 

těchto jednotlivých trestů nemá žádnou horní hranici, tím pádem mohou být všechny uloženy na 

10 let. Současně nelze uložit trest zákazu činnosti bez stanovení konkrétní výměry.90  

 

Soud musí podle § 39 TZ při stanovení výměry všech trestů zejména zohlednit závažnost 

trestného činu pachatele, dále jeho osobní, majetkové a rodinné poměry, jeho dosavadní způsob 

života, chování po činu a snahu o náhradu škody. Soud také musí zvážit účinky a důsledky, které 

lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele. Kvůli samotné podstatě trestu zákazu činnosti 

je důležité, aby byl trest adekvátní vůči spáchanému trestnému činu. Odsouzený přichází 

o zaměstnání, svoje podnikání nebo specializované povolání, což může mít nedozírné následky 

v celém jeho budoucím životě včetně životů osob na něm závislých.91  

 

Nalezení správné výměry považuji osobně za problematické. Příliš krátká může vést 

k nenaplnění účelu trestu a nenapravení pachatele. Příliš dlouhá může pachateli zkomplikovat 

návrat do jeho původní práce vzhledem k dnešnímu rychlému vývoji většiny oborů. Další problém 

spatřuji v soudem uložených opakovaných zákazech stejného druhu činnosti, které působí na 

pachatele kontraproduktivně. V případě těchto recidivistů si nedokážu představit, že by tento 

 
88 § 314e odst. 2 TŘ. 
89 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 19. 1. 1984, sp. zn. 11 To 112/83. 
90 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 8. 2012, sp. zn. 4 Tz 62/2012. 
91 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 933. 
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problém vyřešilo zavedení doživotního zákazu určité činnosti (většinou řízení motorových 

vozidel), po kterém stále častěji volá veřejnost. Zákaz řízení motorových vozidel na doživotí by 

podle mého názoru měl smysl pouze v případech opakovaných trestných činů usmrcení 

z nedbalosti, případně obecného ohrožení v souvislosti s řízením motorového vozidla. Přikláněl 

bych se k vytvoření nového samostatného trestu zákazu řízení motorových vozidel se speciální 

úpravou (obdobně jako to zákonodárce učinil s trestem zákazu držení a chovu zvířat). Tuto 

problematiku dále rozebírám v kapitole 7.  
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5. Trest zákazu činnosti ukládaný právnickým osobám 
 

Trestní odpovědnost právnických osob upravuje zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012, který je speciální úpravou 

k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu.92 Dalo by se tedy říci, že samotné trestání právnických osob 

je v rámci českého práva stále relativně nový institut. 

 

Ve své době existovalo mnoho argumentů pro a proti přijetí této úpravy. Důvody proti byly 

vystavěny zejména na základě samotné povahy právnických osob (tedy že jsou pouhým 

konstruktem) v souvislosti s nemožností zaviněného jednání. Dalším argumentem bylo případné 

postižení zaměstnanců, věřitelů, menšinových akcionářů atd. kolektivní vinou. V neposlední řadě 

se upozorňovalo na vytíženost trestního soudnictví hlavně v případech hospodářské kriminality 

(typické pro právnické osoby) a v souvislosti s tím byly vysloveny obavy z dvojího vyšetřování 

případů. Nakonec ovšem došlo k přijetí zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických 

osob. Příčin bylo mnoho, od globalizace a nutnosti této úpravy pod tlakem mezinárodního 

a evropského práva až po rostoucí význam právnických osob ve společnosti v pozitivním 

i negativním (hospodářská trestná činnost, produkce drog, ničení životního prostředí) smyslu. 

Navíc při páchání určitých druhů trestné činnosti je právnická osoba nutným prostředkem 

(například dotační podvody).93 

 

Účel trestání právnických osob je ve své podstatě podobný tomu u osob fyzických 

(zaměřený na individuální a generální prevenci). Specifikem sankcionování právnických osob je 

již výše zmíněný dopad na teoreticky nevinné fyzické osoby.94 Právnické osobě lze uložit stejné 

tresty jako fyzickým osobám, u kterých to dovoluje jejich povaha (propadnutí majetku, peněžitý 

trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz držení a chovu zvířat), dále specifické tresty (zrušení 

právnické osoby, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejných soutěžích, zákaz 

přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku) a ochranná opatření zabrání věci a zabrání části 

majetku.95 

 

 
92 § 1 odst. 2 ZTOPO. 
93 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 364–367. 
94 Tamtéž, s. 504–505. 
95 § 15 odst. 1 a odst. 2 ZTOPO. 



  39 

Zvláštností u ukládání trestu právnickým osobám je oproti klasickým zásadám, které 

známe u fyzických osob (povaha a závažnost trestného činu, poměry fyzické či právnické osoby, 

dosavadní činnosti, majetková situace, snaha o náhradu škody), kritérium, jež musí soud zohlednit 

podle § 14 odst. 1 ZTOPO: „(…) přitom přihlédne též k tomu, zda právnická osoba vykonává 

činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní 

hospodářství, obranu nebo bezpečnost.“ Stejným způsobem musí soud přihlédnout k účinkům 

trestu pro třetí osoby, hlavně k věřitelům a jejich pohledávkám, které nesouvisí s trestným činem 

právnické osoby.96 

 

Trest zákazu činnosti nalézáme v § 20 ZTOPO, kde jsou vymezeny pouze odlišnosti 

v porovnání s úpravou tohoto trestu pro fyzické osoby. Právnické osobě může soud dle § 15 odst. 3 

ZTOPO uložit trest zákazu činnosti jako samostatný trest bez nutnosti výslovného vymezení u 

specifického trestného činu ve zvláštní části trestního zákoníku. Výměra trestu zákazu činnosti je 

upravena od jednoho roku až na dvacet let.97 Horní hranice tedy byla zákonodárcem 

zdvojnásobena, což lze vysvětlit teoretickou neomezenou délkou trvání právnické osoby. I přesto 

podle statistik Ministerstva spravedlnosti ČR došlo v roce 2019 k uložení trestu zákazu činnosti 

v rozmezí 10–20 let v pouhých 3 ze 49 případů.98 Horní hranici trestu zákazu činnosti a s ní 

související rozhodovací praxi českých soudů považuji za správnou. Delší trest bych osobně 

považoval za zbytečný vzhledem k tomu, že během 20 a více let může dojít k rekodifikaci zákonů 

a několikanásobné změněně politického směřování země. Zákonem č. 333/2020 Sb., s účinností 

od 1. 10. 2020, který novelizoval mimo jiné i ZTOPO, zákonodárce přidal možnost uložení trestu 

zákazu činnosti do pěti let právnickým osobám trestním příkazem.99 

 

Dalším specifikem je jiné pojetí zákazu činnosti, ke které osoba nemá zvláštní povolení 

nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis. Typickým trestem fyzických osob je zákaz řízení 

motorových vozidel uložený i těm pachatelům, kteří daným oprávněním nedisponují. V rámci 

právnických osob by nedávalo smysl zakazovat činnost, jejímž samotným výkonem porušují 

zákony.100 Stejně jako u fyzických platí i u právnických osob podmínka souvislosti zakazované 

 
96 § 14 odst. 3 ZTOPO. 
97 § 20 odst. 1 ZTOPO. 
98 Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak). Rok 

2019. Statistický list trestní pro právnické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy 

statistických listů. [cit. 24. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
99 § 37a písm. c) ZTOPO. 
100 GAĽO, Dušan. Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné 

soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob. Trestněprávní revue. 2015. 
Číslo 9. S. 204–209. 
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činnosti s trestným činem. V případech podnikatelských právnických osob je nutné nezakázat 

podnikatelskou činnost jako takovou, protože v tom případě by došlo k zániku právnické osoby. 

Dle stejné zásady je nutné vycházet i u nepodnikatelských právnických osob.101 

 

Jak jsem již zmiňoval výše, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je k trestnímu 

zákoníku ve vztahu speciality. Ne vždy ale lze použít všechna ustanovení TZ, i když je ZTOPO 

nijak neupravuje. Právnické osobě vzhledem k její povaze nelze uložit trest zákazu činnosti 

v souvislosti s výkonem povolání nebo zaměstnání. Na druhou stranu soudy mohou zakázat výkon 

funkce, jelikož právnická osoba může být dle § 152 odst. 2 občanského zákoníku statutárním 

orgánem jiné právnické osoby. Osobně považuji v souvislosti s tímto ustanovením za zvláštní, že 

Šámal nezahrnuje zákaz výkonu funkce mezi činnosti, které lze zakázat právnickým osobám. Za 

ně považuje pouze činnosti, jejichž výkon upravuje zvláštní předpis (například živnosti a tzv. 

svobodná povolání) nebo ke kterým je třeba zvláštního povolení (například provozování 

hazardních her).102 

 

V souvislosti s uložením trestu zákazu činnosti právnickým osobám je na tomto místě 

nutné upozornit, že takový trest nelze uložit každé právnické osobě. Soudy mohou uložit trest 

zákazu činnosti bankám a zahraničním bankám působícím na území České republiky pouze za 

podmínky předchozího vyjádření České národní banky k následkům při jeho uložení. Soud 

následně k tomuto vyjádření přihlédne.103 Dále se ale v zákoně neuvádí, že by byl soud tímto 

vyjádřením vázán (což by ani nebylo možné vzhledem k principu soudcovské nezávislosti). 

Podobně se postupuje v případě pojišťoven, penzijních fondů, investičních společností, 

obchodníků s cennými papíry a dalších institucí vyjmenovaných v § 17 odst. 4 ZTOPO. Vyjádření 

v případech těchto společností poskytuje příslušné ministerstvo nebo orgán udělující povolení 

k činnosti, jež má být zakázána.104 Příčinou této zvláštní úpravy je obrovský počet zaměstnanců a 

klientů výše zmíněných institucí a obecný dopad na finanční trh. Púry a Dědič k tomuto uvádí: 

„Proto soud v trestním řízení vedeném proti některé z vyjmenovaných právnických osob 

nemůže svévolně a bez vážných důvodů nahrazovat kvalifikované vyjádření České národní banky 

 
101 GAĽO, Dušan. Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné 

soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob. Trestněprávní revue. 2015. 
Číslo 9. S. 204 –209. 
102 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s 534. 
103 § 17 odst. 4 ZTOPO. 
104 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 573. 
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svým laickým úsudkem o možnostech a důsledcích uložení trestu zrušení právnické osoby a měl by 

se od něj odchýlit jen ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech.“105 

 

Další právnické osoby jsou částečně vyčleněny z působnosti trestu zákazu činnosti na 

základě ústavního práva. Například politickým stranám a hnutím není možné zakázat politickou 

činnost na základě čl. 20 odst. 2 LZPS. Podobně nelze zakázat církvím a náboženským 

společnostem výkon bohoslužeb, náboženských úkonů a obřadů dle čl. 16 odst. 1 a 2 LZPS. Soud 

ale těmto právnickým osobám může zakázat takovou činnost, kterou nevykonávají ústavní práva 

(kupříkladu určitý typ ekonomické činnosti). Nelze ale opomenout to, že v případě ohrožení 

bezpečnosti státu a v rámci předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti a práv a svobod druhých podle čl. 16 odst. 4 a čl. 20 odst. 3 LZPS může soud při 

splnění podmínek v § 16 odst. 1 ZTOPO uložit trest zrušení právnické osoby.106  

 

Trest zákazu činnosti nemůže být dále uložen právnickým osobám zřízeným na základě 

zákona. Tyto právnické osoby by nadále nemohly vykonávat činnost, na základě které byly 

založeny a jejich další trvání by postrádalo smysl. Například Všeobecné zdravotní pojišťovně soud 

nemůže zakázat provozování zdravotního pojištění.107 Otázkou však zůstává, co kdyby soudy 

zakázaly zákonem zřízené právnické osobě činnost, v jejíž souvislosti nebyla založena? Podle 

mého názoru by v takovém případě došlo k nepřijatelnému zásahu soudní moci do moci 

zákonodárné, jelikož i zákaz nepodstatné činnosti by byl zásahem do zřizovacího zákona. Dále je 

podle § 6 odst. 1 ZTOPO vyjmuta z trestní odpovědnosti podle tohoto zákona (takže 

i nepostižitelná trestem zákazu činnosti) Česká republika a územní samosprávné celky při 

výkonu veřejné moci. 

 

Zákaz činnosti byl v roce 2019 soudy uložen právnickým osobám jako hlavní trest v 49 

případech, což z něj dělá nejčastěji používaný trest v rámci 143 trestních řízení s právnickými 

osobami, která skončila udělením trestu. Dále byl zákaz činnosti uložen pětkrát jako vedlejší trest 

spolu s hlavním z celkového počtu 16 takových trestů.108 Rozhodovací praxi soudů považuji za 

logickou, protože trest zákazu činnosti rozhodně splní účel trestu a zároveň nemusí znamenat 

 
105 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 
s. 394. 
106 Tamtéž, s. 457. 
107 Tamtéž, s. 458. 
108 Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak). Rok 

2019. Statistický list trestní pro právnické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy 

statistických listů. [cit. 24. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
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likvidaci právnické osoby. Soudy se dále mohou opřít o obsáhlou judikaturu v souvislosti s trestem 

zákazu činnosti fyzických osob. Navíc vzhledem k tomu, že není fakticky možné uložit právnické 

osobě trest odnětí svobody nebo podmíněné odnětí svobody, jeví se zákaz činnosti mnohdy jako 

optimální řešení. 
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6. Trestní opatření zákazu činnosti ukládané mladistvým 
 

Kapitolu ohledně zákazu činnosti ukládaného mladistvým je nutno začít vysvětlením 

speciální terminologie a vztahu mezi trestním zákoníkem a zákonem o soudnictví ve věcech 

mládeže č. 218/2003 Sb. 

 

ZSVM je zákonem speciálním v poměru k TZ a TŘ. Pokud ZSVM neobsahuje speciální 

úpravu k danému případu, subsidiárně se použije TZ.109 Příčinou zvláštní úpravy pro mladistvé 

pachatele je jejich odlišnost od dospělých vzhledem k věku, nerozvinuté rozumové a mravní 

vyspělosti a vyšší šanci na převýchovu.110 S rozumovou a mravní vyspělostí souvisí tzv. 

podmíněná příčetnost jako zvláštní druh nepříčetnosti.111 Podle § 5 odst. 1 ZSVM: „Mladistvý, 

který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat 

jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“ 

 

Mladistvým je dle § 2 odst. 1 písm. c) ZSVM osoba, která v době spáchání provinění 

dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok věku. Jinak řečeno v den svých patnáctých 

narozenin je osoba stále trestně neodpovědná a provinění spáchané osobou v den jejích 

osmnáctých narozenin bude stále posuzováno podle ZSVM. Na tomto místě je nutné podotknout, 

že osoba nabývající plnou svéprávnost před nabytím zletilosti dle občanského zákoníku 

(přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství) zůstává stále trestně odpovědná podle 

ZSVM.112 

 

Mladistvým jsou za jejich provinění ukládána opatření, která podle § 10 odst. 1 ZSVM 

rozdělujeme na výchovná, ochranná a trestní. Zásadu subsidiarity trestních sankcí nalézáme v § 3 

odst. 2 ZSVM, jenž stanoví, že trestní opatření lze použít pouze v případech, kdy jiná opatření 

nevedou k dosažení účelu zákona. Trestní opatření způsobují mladistvému pachateli újmu (na 

rozdíl od výchovných a ochranných opatření), která i přesto není jejich primárním cílem. Tím je 

další rozvoj mladistvých, ochrana před škodlivým prostředím, znemožnění páchání dalších 

provinění a individuální i generální prevence.113 

 
109 § 6 odst. 2 ZSVM. 
110 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 477. 
111 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 440. 
112 tamtéž, s. 438–439. 
113 ŠÁMAL, Pavel a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, 
s. 248. 
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Trestný čin spáchaný mladistvým nazýváme podle § 6 odst. 1 ZSVM proviněním. 

Důvodem tohoto pojmosloví je dílčí odpovědnost společnosti za jím spáchaný čin, kvůli 

nevyhovující výchově, popřípadě chybějícímu nebo pozdnímu zásahu příslušných orgánů do jeho 

prostředí. Další příčinou je obava ze stigmatizace mladistvého termínem trestný čin.114 

 

Trestní opatření zákazu činnosti lze dle § 26 odst. 3 ZSVM uložit mladistvému 

v maximální výměře 5 let (polovina oproti dospělým pachatelům). Zákonodárce zároveň nikterak 

nevymezil spodní hranici. Předpokládám, že jde o chybu zákonodárce, a ne o úmyslné nevymezení 

dolní hranice. Podle mého názoru by trestní opatření zákazu činnosti uložené na méně než jeden 

rok v souvislosti s možným podmíněným upuštěním od výkonu jeho zbytku postrádalo smysl. 

Klíčovou podmínkou pro uložení trestního opatření zákazu činnosti je, že tento zákaz nesmí 

mladistvému bránit v přípravě na budoucí povolání. Z tohoto důvodu například nelze 

mladistvému, který studuje na práci automechanika, zakázat řízení motorových vozidel. Pokud by 

ale mladistvý obviněný studium uzavřel před vynesením rozsudku, nic by soudu nebránilo 

v uložení tohoto zákazu.115 

 

Podmínka souvislosti zakazované činnosti s proviněním platí u mladistvých stejně jako 

u dospělých. Druhy činností, které může soud zakázat, jsou subsidiárně vymezeny v § 73 odst. 3 

TZ. Trestní příkaz zákazu činnosti lze mladistvému uložit pouze za podmínky, že mladistvý 

dovršil osmnáctý rok života.116 Vzhledem k tomu, že hlavním účelem trestního opatření zákazu 

činnosti je zabránit mladistvému ve spáchání dalších provinění, je vhodné pro jeho sociální 

a duševní rozvoj společně s ním uložit i výchovná opatření. 

 

Charakter trestního opatření zákazu činnosti popsaný v předchozích odstavcích logicky 

nedovoluje jeho ukládání mladistvým v takové míře jako dospělým pachatelům. Mladiství mohou 

vlastnit řidičská oprávnění pouze k čtyřem z šestnácti skupin a podskupin řidičských průkazů, 

přičemž trest zákazu řízení motorových vozidel tvoří u dospělých pachatelů naprostou většinu 

trestů zákazu činnosti. Samozřejmě soud může mladistvému zakázat řízení motorových vozidel 

všech typů, bez ohledu na to, zda vlastní, nevlastní, nebo ani nemohou vlastnit dané řidičské 

oprávnění. Podmínkou zůstává souvislost provinění a zakazované činnosti. Mnoho dalších aktivit 

 
114 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 439–440. 
115 ŠÁMAL, Pavel a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, 
s. 282. 
116 § 63 odst. 1 ZSVM. 
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mladiství nemohou fakticky provozovat (učitel, lékař a další typy svobodných povolání), 

popřípadě jsou omezeni právně (živnosti, vlastnictví střelné zbraně). Dle statistik Ministerstva 

spravedlnosti ČR soudy neuložily v roce 2019 mladistvým ani jednou trestní opatření zákazu 

činnosti jako samostatný trest.117 Vedle jiného trestního opatření uložily soudy mladistvým zákaz 

činnosti pouze ve 20 případech z celkových 1 253 trestních opatření.118 

  

 
117 Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1). Rok 2019. Statistický list trestní pro 
fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 4. 1. 2021]  
Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
118 Přehled o všech uložených trestech/trestních opatření (trest 1, 2, 3, 4, 5). Rok 2019. Statistický list trestní pro 

fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 4. 1. 2021]  
Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
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7. Výkon trestu zákazu činnosti a jeho kontrola 
 

7.1 Výkon trestu zákazu činnosti 
 

Výkon trestu zákazu činnosti počíná pravomocným rozsudkem, kterým byl uložen.119 

Zmíněné ustanovení ale neplatí, pokud pachatel v den právní moci rozsudku vykonává trest zákazu 

stejné činnosti. V takovém případě začíná výkon nového trestu až po výkonu trestu dřívějšího. 

Další výjimku znázorňuje případ odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, kterému je 

pravomocným rozsudkem uložen trest zákazu činnosti. Za takové situace dochází k výkonu trestu 

zákazu činnosti až po jeho propuštění.120 Pokud nedojde k podmíněnému upuštění od výkonu 

zbytku daného trestu, kterému se věnuji v kapitole 7.2, končí výkon trestu zákazu činnosti 

uplynutím doby, na niž byl vymezen. 

 

Klíčové je v této problematice rozlišení toho, co se do výkonu trestu zákazu činnosti 

započítává, a co ne. Dle § 74 odst. 1 TZ se po dobu výkonu trestu odnětí svobody trest zákazu 

činnosti staví (nezapočítává). Toto ustanovení je nanejvýš logické, v opačném případě by mohl 

odsouzený vykonat trest zákazu činnosti pouhým pobytem ve vězení, kdy je mu tato činnost 

fakticky znemožněna. Na problematiku kolem tohoto ustanovení upozorňuje ve svém článku Říha. 

Odsouzeným může být při výkonu nepodmíněného odnětí svobody nabídnuta práce řidiče 

motorového vozidla. Tato pracovní příležitost není nabízena odsouzeným, kterým byl uložen trest 

zákazu řízení motorových vozidel i přesto, že jim tento trest pří výkonu odnětí svobody neběží. 

Na druhou stranu Říha uvádí, že odsouzení nemají obecně na práci (natož konkrétního typu) během 

výkonu trestu odnětí svobody právní nárok.121  

 

Pachateli se ale naopak do výkonu trestu zákazu činnosti započítává doba, kdy tento zákaz 

porušoval. Nerespektování zákazu činnosti může být v případě jeho odhalení následně soudem 

posouzeno jako trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ. Toto 

nedodržení dále způsobuje překážku v podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu 

činnosti dle § 90 TZ.122 

 
119 Usneseni Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 7. 1968, sp. zn. 4 To 232/68. 
120 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 947–948. 
121 ŘÍHA, Jiří.  Doba trvání trestu zákazu činnosti a zákazu pobytu a trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. 

Trestněprávní revue. 2007. Ročník 6. Číslo 8. S. 226–227. 
122 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 948. 
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V této souvislosti považuji za velice zajímavý případ odsouzeného ve výkonu trestu 

nepodmíněného odnětí svobody, kterému byl vedle zmíněného trestu uložen i trest zákazu řízení 

motorových vozidel. Odsouzenému byly umožněny vycházky v rámci výkonu trestu odnětí 

svobody, při nichž se dopustil řízení motorového vozidla, což bylo okresním a následně i krajským 

soudem posouzeno vzhledem k uloženému trestu zákazu řízení motorových vozidel jako trestný 

čin maření úředního rozhodnutí a vykázání. Odsouzený se dovolal k Nejvyššímu soudu na základě 

svého přesvědčení, že nemohl spáchat trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání, protože 

v době řízení automobilu byl stále ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody. Nejvyšší soud 

stanovil, že do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává pouze období, které odsouzený 

fyzicky strávil ve vězení. V opačném případě by podle Nejvyššího soudu mohlo docházet 

k nesmyslným situacím, kdy odsouzený na útěku z věznice vykonává zakázanou činnost legálně, 

neboť je teoreticky stále ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody.123  

 

Naopak do doby výkonu trestu zákazu činnosti se samozřejmě započítává podmíněné 

odsouzení k trestu odnětí svobody. Výkon vazby, a to i v případech jeho následného započtení do 

trestu odnětí svobody, výkon trestu zákazu činnosti nestaví.124 Dle mého názoru je tato úprava 

nelogická. Ve vazbě je obviněnému fakticky znemožněno vykonávat zakázanou činnost stejným 

způsobem jako ve vězení. Tudíž je podle platné legislativy možné zkrátit výkon trestu zákazu 

činnosti o pobyt ve vazbě a pokud je následně tento čas započítán do trestu odnětí svobody, tak 

dochází k praktickému započtení výkonu trestu zákazu činnosti do doby strávené ve vězení. 

 

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se započte doba, kdy je před pravomocným 

rozsudkem pachateli zabráněno ve výkonu činnosti na základě odebrání oprávnění 

k inkriminované činnosti opatřením orgánu veřejné moci či na základě jiného předpisu. Opatřením 

na základě orgánu veřejné moci může být například rozhodnutí Komory daňových poradců podle 

§ 8 odst. 1 písm. b) zákona o daňovém poradenství, kterým byl daňovému poradci pozastaven 

výkon daňového poradenství pro podezření ze spáchání úmyslného trestného činu. Příkladem 

jiného předpisu je zákon o silničním provozu, na základě kterého může obecní úřad obce 

s rozšířenou působností podle jeho § 95 pozastavit řidičské oprávnění. Podmínkou pro tento 

způsob započtení je, aby jednání (pro které je pachateli zabráněno ve výkonu činnosti) souviselo 

se stejným jednáním, za nějž je následně odsouzen k trestu zákazu činnosti.125 O započtení doby 

 
123 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn 6 Tdo 1402/2016. 
124 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 577. 
125 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 578. 
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ihned po právní moci rozsudku dle § 350 odst. 1 TŘ rozhodne předseda senátu. Proti tomuto 

rozhodnutí je přípustná stížnost. 

 

7.2 Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti  
 

Dle § 90 odst. 1 TZ lze podmíněně upustit od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti po 

výkonu jeho poloviny. Předpokladem upuštění je prokázání odsouzeného, že dalšího výkonu trestu 

není třeba. Typickým příkladem nesplnění těchto předpokladů je situace, kdy odsouzený trest 

poruší výkonem zakázané činnosti.126 

 

Institut podmíněného upuštění má tedy za úkol hlavně motivovat odsouzené k řádnému 

výkonu trestu. Zjištění nerespektování může s sebou nést následek v podobě dvojnásobné délky 

výkonu trestu. Bohužel nedostatečná a složitá kontrola trestu zákazu činnosti zapříčiňuje 

v mnohých případech výkon zakázané činnosti odsouzenými ve víře jejich neodhalení. 

 

Návrh na rozhodnutí o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti 

podává odsouzený, státní zástupce nebo zájmové sdružení, popřípadě rozhodne soud bez návrhu 

z úřední povinnosti. Odsouzený má následně právo podat proti zamítavému usnesení stížnost 

s odkladným účinkem nebo může podat stížnost proti výroku o délce zkušební doby v případě 

usnesení o podmíněném upuštění.127 

 

Na tomto místě považuji za nutné zdůraznit, že za předpoklad pro zamítnutí žádosti 

o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti soud nemůže považovat vážný 

dopad spáchaného trestného činu nebo přístup odsouzeného během trestního řízení. To platí dále 

i o tělesné a duševní schopnosti obviněného k výkonu zakázané činnosti (v tomto případě k řízení 

motorových vozidel), protože ty nesvědčí o rozsahu jeho převýchovy. Soud naopak musí zjišťovat, 

zda výkonem poloviny trestu došlo ke splnění účelu trestu na základě postoje odsouzeného 

k trestnému činu a dále zda a do jaké míry se mu podařilo odstranit své negativní vlastnosti, které 

se projevily v trestném činu.128 

 

 
126 Rozhodnutí Nejvyšší soudu České socialistické republiky ze dne 3. 2. 1984, sp. zn. 6 Tz 1/84. 
127 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3942. 
128 Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 14. 12. 1987, sp. zn. 2 Tz 16/87. 
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Pokud bylo odsouzenému uloženo několik na sebe navazujících trestů zákazu totožné 

činnosti, vymezení klíčové poloviny pro podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestů následně 

vychází z jejich součtu.129 Pachateli je například uložen trest zákazu řízení motorových vozidel 

v délce pěti let. V průběhu jeho výkonu se pachatel dopustí trestného činu maření úředního 

rozhodnutí a vykázání řízením motorového vozidla. Následně je za tento čin pachateli uložen další 

trest zákazu řízení motorových vozidel v délce tří let. Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu 

bude následně možné po čtyřech letech. 

 

Na rozdíl od opětovného podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody nelze opakovaně 

podmíněně upustit od výkonu stejného trestu zákazu činnosti. Dále soud nemůže v rámci 

podmíněného upuštění uložit přiměřené povinnosti či omezení.130 

 

Právní mocí rozhodnutí o podmíněném upuštění od výkonu trestu zákazu činnosti začíná 

běžet zkušební doba. Soud ji musí podle § 90 odst. 2 TZ stanovit maximálně ve výměře pěti let a 

minimálně v délce zbylého trestu. Pokud vedl odsouzený ve zkušební době řádný život, soud 

vysloví, že se osvědčil. Jestliže se ovšem neosvědčil, zbytek trestu vykoná. Mimořádně může soud 

vzhledem k okolnostem případu ponechat podmínečné upuštění v platnosti i za předpokladu, že se 

pachatel neosvědčil. V tomto případě stanoví nad odsouzeným dohled, přiměřeně prodlouží 

zkušební dobu v maximální možné délce dvou let a celkově nepřesahující výše zmíněných pět let 

či stanoví přiměřená omezení nebo povinnosti.131 

 

Pro zajímavost uvádím návrh Vanduchové, která ve své monografii vyslovila myšlenku 

podmíněného upuštění od zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel až po výkonu jeho 2/3 

v případech, kdy došlo k opakovanému uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel nebo 

pokud byl tento trest uložen za vážnou dopravní nehodu v opilosti. Za pozoruhodné považuji, že 

skoro všechny ostatní návrhy de lege ferenda ve zmíněné monografii ohledně trestu zákazu řízení 

motorových vozidel byly zákonodárci postupně přijaty (úprava zákazu řízení motorových vozidel 

pro mladistvé, zvýšení horní hranice na 10 let, institut započtení) až na ten nejpodstatnější – 

vyčlenění trestu zákazu řízení motorových vozidel jako druhu samostatného trestu a jeho 

 
129 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 23 To 583/2007. 
130 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 339. 
131 § 91 odst. 1 písm. a), b), c) TZ.  
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obligatorní ukládání řidičům pod vlivem alkoholu.132 Navrhované změny tedy zákonodárce 

promítl komplexně do trestu zákazu činnosti.  

 

V závěru této podkapitoly bych rád upozornil na pochybení zákonodárce v rámci 

podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti právnických osob, která byla 

v platnosti od počátku existence ZTOPO až do novelizace zákonem č. 333/2020 Sb., účinné od 

1. 10. 2020 (tedy přes 8 let). Jak už jsem zmiňoval v páté kapitole, právnickým osobám lze uložit 

trest zákazu činnosti v rozmezí jednoho roku až dvaceti let. Pokud byl až donedávna právnické 

osobě uložen trest zákazu činnosti přesahující výměru deseti let, tak polovina trestu a tím pádem 

i minimální délka zkušební doby byla vyšší než trestním zákoníkem povolená maximální délka 

zkušební doby. Každoročně se vyskytne sice jenom pár jednotek případů, kdy dojde k uložení 

trestu zákazu činnosti právnické osobě ve výměře přesahující 10 let, ale i tak podle mého názoru 

šlo o závažnou chybu. Zmíněná novelizace zavedla speciální úpravu podmíněného upuštění od 

výkonu zbytku trestu zákazu činnosti v § 22a ZTOPO se zkušební dobou v rozmezí jednoho až 

deseti let. K podmíněnému upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti může podle tohoto 

nového ustanovení přispět, pokud právnická osoba doloží soubor opatření nejenom garantujících 

respektování právních předpisů, ale i dokazujících zavedení preventivních institutů, které mají 

zabránit dalšímu páchání stejné nebo podobné trestné činnosti. 

 

7.3 Zahlazení odsouzení 
 

Vykonáním trestu zákazu činnosti se dle § 74 odst. 2 TZ na pachatele hledí, jako by nebyl 

odsouzen. Na zahlazení odsouzení nemá vliv výkon zakázané činnosti v průběhu trestu i ve spojení 

s následným trestným činem maření úředního rozhodnutí a vykázání. K fikci neodsouzení může 

dojít tedy výkonem trestu v celé délce nebo osvědčením pachatele ve zkušební době v rámci 

podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu, popřípadě započtením trestu či kombinací dílčího 

výkonu trestu a dílčího započtení. V případě osvědčení odsouzeného ve zkušební době má ale 

fikce neodsouzení účinky již pravomocným usnesením soudu o podmíněném upuštění.133  

 

Předchozí odstavec nicméně platí pouze pro případy uložení trestu zákazu činnosti jako 

samostatného trestu, což je mnohem méně časté než uložení zákazu činnosti vedle jiného trestu, 

 
132 VANDUCHOVÁ, Marie. Zákaz činnosti v československém trestním právu. Acta Universitatis Carolinae. 
Iuridica, 1989, s. 70–74. 
133 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 950. 
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čemuž se dále věnuji v kapitole 8. V takových případech záleží na druhu dalších trestů. 

V případech trestů, u nichž dochází k zahlazení odsouzení ze zákona (například obecně prospěšné 

práce), je nutné splnit zákonné podmínky pro všechny uložené tresty. Pokud byl uložen vedle 

zákazu činnosti trest, u kterého účinky fikce neodsouzení vznikají rozhodnutím soudu (například 

nepodmíněný trest odnětí svobody), je nutno splnit podmínky pro toto rozhodnutí dle § 105 TZ.134 

 

Speciální úpravu zahlazení odsouzení právnických osob nalezneme v § 27 ZTOPO. Toto 

ustanovení bylo novelizováno zákonem č. 333/2020 Sb., s účinností od 1. 10. 2020. Předchozí 

úprava zániku účinků odsouzení v § 27 ZTOPO pouze odkazovala na ustanovení v § 24 ZTOPO 

ohledně promlčení výkonu trestu, které stanovovalo délku zahlazení odsouzení v závislosti na 

výměře uloženého trestu. Právnické osobě odsouzené k trestu zákazu činnosti v délce alespoň 

15 let se zahlazovalo odsouzení po 30 letech, respektive v délce alespoň 10 let po 20 letech, v délce 

alespoň 5 let po 10 letech a po 5 letech v ostatní případech. Současná úprava značně zjednodušila 

celé pojetí zahlazení odsouzení u právnických osob. Na právnickou osobu se hledí, jako by nebyla 

odsouzena, po absolvovaném výkonu trestu nebo prominutím celého či zbytku trestu, popřípadě 

promlčením trestu. Pokud výměra trestu zákazu činnosti činí alespoň pět let, fikce neodsouzení 

nastává po třech letech od jedné z výše uvedených podmínek.135  

 

Osobně se domnívám, že výrazně zmírňující novelizace byla správná. Předchozí úprava 

vzhledem k veřejnému Rejstříku trestů právnických osob a nezpůsobilosti právnické osoby 

ucházet se o veřejné zakázky v případech nezahlazeného odsouzení dle § 74 odst. 1 zákona 

o zadávání veřejných zakázek byla nepřiměřeně přísná. Nezahlazené odsouzení má navíc 

u právnických osob i významný vliv v rámci uzavírání smluv v soukromém sektoru a při 

poskytování úvěrů.136 

  

 
134 Tamtéž, s. 950. 
135 § 27 odst. 1 a odst. 2 ZTOPO. 
136 FENYK, Jaroslav a kol. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 2. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 138. 
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7.4 Kontrola trestu zákazu činnosti 
 

Nejproblematičtější aspekt trestu zákazu činnosti spočívá v kontrole jeho výkonu. 

Samotnou podstatou tohoto trestu je zabránění pachateli ve výkonu určité činnosti na libovolném 

místě a v libovolném čase, což nelze teoreticky ani prakticky podrobit neustálému dohledu. Bez 

řádné kontroly následně vzniká odsouzeným prostor k nerespektování daného trestu, recidivě 

a latentní kriminalitě. V souvislosti s tím dochází k nenaplnění účelu trestu ve formě ochrany 

společnosti, individuální prevence a v případech medializace těchto případů i generální prevence. 

Samozřejmě je nutno rozlišovat mezi jednotlivými druhy zakázaných činností. Například kontrola 

zákazu řízení motorových vozidel je odkázána pouze na namátkové silniční kontroly, zato 

nedodržení trestu zákazu činnosti uloženého kupříkladu advokátovi nebo soudnímu exekutorovi 

bude dozajista odhaleno. 

 

Komplikovaná kontrola výkonu trestu zákazu činnosti souvisí, jak již bylo stanoveno 

v předchozích kapitolách, s obrovským rozpětím činností, které soudy mohou zakázat rozsáhlému 

okruhu subjektů (fyzickým osobám včetně mladistvých i právnickým osobám). Značný vliv na 

obtížnou kontrolu mají dále nefungující kontrolní mechanismy a instituce.137 V právních 

předpisech ČR totiž není stanovena forma kontroly výkonu trestu zákazu činnosti Probační 

a mediační službou. V úvahu přichází pouze stanovení dohledu nad odsouzeným podle § 91 odst. 

1 písm. a) TZ v případech podmíněného upuštění od výkonu trestu zákazu činnosti a následného 

neosvědčení osoby ve zkušební době.  

 

Vhodné srovnání s trestem zákazu činnosti spatřuji v trestu zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, jehož cílem je rovněž zabránit pachateli v určité činnosti. 

V případě tohoto trestu lze ale kontrolu výkonu trestu velice lehce zajistit tím, že se odsouzený 

dostaví v době konání této specifické akce k určenému útvaru Policie ČR. Navíc v rámci 

zmíněného trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem.138 Relativně 

novým, obdobným trestem vůči zákazu činnosti je zákaz držení a chovu zvířat. Úprava kontroly 

výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat dle § 350ab TŘ umožňuje pracovníkům krajské 

veterinární správy výkon namátkové kontroly tohoto trestu vstupem do obydlí, jiných prostor 

a pozemků, které odsouzený vlastní, užívá anebo kde se zdržuje. Zmíněné ustanovení kritizuje 

 
137 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 931. 
138 § 77 odst. 1 TZ. 
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Jelínek vzhledem k povaze samotného trestního řízení. Podle jeho názoru by vhodnějším orgánem 

kontroly bylo Ministerstvo spravedlnosti nebo Policie ČR v součinnosti s krajskou veterinární 

správou. Dále se vyjadřuje v souvislosti s kontrolou výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat 

i ke kontrole výkonu trestu zákazu činnosti: „Samozřejmě lze namítnout, že pokud by zákonodárce 

zvolil jinou variantu, např. že kontrolu provádí Probační a mediační služba, setkal by 

se s argumentem, že to možné není, protože pracovníků Probační a mediační služby se nedostává 

ani na kontrolu výkonu trestu zákazu činnosti nebo jiných trestů, tedy na kontrola výkonu trestů 

u lidí, natož na kontrolu zvířat.“139 

 

V rámci kontroly výkonu trestu zákazu činnosti je nutno zmínit konkrétní pokyn dle § 77 

odst. 1 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, který určuje, jaké 

orgány a osoby, jimž přísluší spolupůsobit, soud vyrozumí při uložení trestu zákazu činnosti: 

 

„a) jde-li o zákaz vykonávat určité zaměstnání nebo povolání v pracovním nebo jiném 

poměru, zaměstnavatele, u něhož je odsouzený zaměstnán nebo kde je činný, a obecní úřad obce 

s rozšířenou působností příslušný podle pracoviště, 

 

b) jde-li o zákaz vykonávat samostatné povolání, obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v jehož obvodu se povolání vykonává, 

 

c) jde-li o zákaz vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka, ministerstvo nebo předsedu 

krajského soudu, kde se vede seznam znalců a tlumočníků, do něhož je odsouzený zapsán, 

 

d) jde-li o zákaz řízení motorových vozidel, obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v jehož obvodu má odsouzený trvalý pobyt; pokud jde o řidiče, který nemá na území České 

republiky trvalý pobyt, vyrozumí obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 

byl poprvé spáchán skutek, na základě kterého byl řidič poprvé zařazen do registru řidičů, 

a v případě, kdy soudu není tato skutečnost známa, tak obecní úřad s rozšířenou působností se 

sídlem v sídle příslušného soudu, 

 

e) jde-li o zákaz činnosti soukromého podnikání, orgán příslušný k registraci podnikatelské 

činnosti, 

 
139 JELÍNEK, Jiří. K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla. Bulletin advokacie. 2020. Číslo 6. S. 46. 
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f) jde-li o zákaz činnosti spočívající v zákazu poskytování zdravotních služeb, krajský úřad, 

v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, jehož odsouzený k poskytování zdravotních 

služeb užívá; zdravotnickým zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních 

služeb, 

 

g) jde-li o zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, dopravní 

úřad, v jehož územním obvodu má odsouzený trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo jiný povolený 

pobyt, s připojením pravomocného rozhodnutí, jímž byl trest uložen.“ 140 

 

Podle § 77 odst. 2 zmíněného vnitřního a kancelářského řádu soud sleduje výkon trestu 

zákazu činnosti, pokud byl odsouzenému uložen na více než jeden rok (s výjimkou trestu zákazu 

řízení motorových vozidel). Soud si za tímto účelem vyžádá jednou ročně sdělení od 

zaměstnavatele, popřípadě zprávu od příslušného orgánu policie. 

 

Problém vzhledem k informovanosti zaměstnavatele pachatele spatřuji ve změně 

zaměstnání odsouzeného po uložení trestu. Pachatel tímto způsobem teoreticky může vykonávat 

zakázané zaměstnání u nového zaměstnavatele bez jeho vědomí o probíhajícím výkonu trestu. 

Podle § 316 odst. 4 písm. h) zákoníku práce se zaměstnavatel nemůže dožadovat informací 

o trestněprávní bezúhonnosti osoby ucházející se o zaměstnání (s výjimkou přiměřenosti tohoto 

požadavku vzhledem k povaze práce nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpis či zákon). 

 

V rámci kontroly trestu zákazu řízení motorových vozidel považuji za nezbytné rozebrat 

způsob samotného odebrání a navrácení řidičského oprávnění. K pozbytí řidičského průkazu 

dochází dnem právní moci rozhodnutí. Držitel oprávnění následně musí odevzdat oprávnění do 

pěti dnů příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností.141 Nejvyšší soud dovodil, že v těchto 

případech nedojde k použití § 139 TZ ohledně počítání času: „Kde tento zákon spojuje s uplynutím 

určité doby nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.“ 

Podle Nejvyššího soudu: „(…) s počátkem výkonu trestu zákazu činnosti trestní zákoník nespojuje 

 
140 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1/2002 Sb., kterou se vydává Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, 

krajské a vrchní soudy. 
141 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3941. 
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žádný účinek.“142 Řízením motorového vozidla v den, kdy dochází k právní moci rozhodnutí, se 

tedy odsouzený dopouští trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání. 

 

Naopak pro navrácení řidičského oprávnění je nutná součinnost dané osoby. Výkonem 

trestu zákazu řízení motorových vozidel totiž není automaticky navráceno řidičské oprávnění 

z moci úřední. Osoba si musí zažádat o vrácení u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností a v žádosti přiložit doklad o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Doklad o zdravotní a odborné způsobilosti je vyžadován, pokud od právní moci rozhodnutí 

o uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel do dne podání žádosti uplynul více než jeden 

rok.143 

 

Rád bych se v této části diplomové práce vyjádřil ke kontrole výkonu trestu zákazu činnosti 

ve formě řízení motorových vozidel nejenom z pohledu studenta Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, ale i z pohledu aktivního řidiče s najetými více než 300 000 kilometry (bez jediného 

uděleného trestného bodu). Marně vzpomínám na to, kdy naposled jsem byl kontrolován policejní 

hlídkou. A to upřímně přiznávám, že se za volantem ne vždy chovám jako světec. Samozřejmě si 

uvědomuji, že problém málo častých kontrol je spojený i s nedostatečným rozpočtem Policie ČR.  

Na druhou stranu spatřuji obrovskou chybu v nákupu neoznačených policejních automobilů, které 

vykonávají sice více než dobře činnost represivní, ale osobně se domnívám, že nemají absolutně 

žádný preventivní účinek. Policejní hlídky by měly být rozpoznatelné, aby si řidiči uvědomovali 

jejich přítomnost v silničním provozu a tím pádem i možnou kontrolu. Pokud se navíc téměř 

veškerá kontrola zužuje pouze na řidiče, kteří se dopustí v provozu přestupku nebo trestného činu, 

tak osoba ve výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel může řídit a stačí jí pouze dodržovat 

všechny předpisy. 

 

Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem zdokonalit kontrolu výkonu zákazu činnosti řízení 

motorových vozidel. Zapojení zaměstnavatelů považuji za absurdní nejenom z důvodů 

neúčinnosti, narušení vztahů na pracovišti a těžce představitelného systému kontrol, ale také 

z důvodů, že ne všechny osoby ve výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel jsou 

zaměstnaní (živnostníci, nezaměstnaní). Kontrolu zajišťovanou úředníky Probační a mediační 

služby i v případě značného posílení jejich stavu si nedokážu představit v praxi. Na malých obcích 

může teoreticky fungovat systém, kdy si policisté tzv. vytipují osoby se zákazem řízení 

 
142 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1501/2014. 
143 § 102 zákona o silničním provozu. 
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motorových vozidel a vozidla jimi vlastněná a ty následně podrobuje častější kontrole. Podle mého 

názoru je ale jediným řešením obecně zvýšená frekvence kontrol, viditelnost policejních hlídek 

v silničním provozu a zvýšení dopadu kontroly řidiče bez řidičského oprávnění častějším 

používáním institutu zajištění věci a následného trestu propadnutí věci (motorového vozidla). 

 

7.5 Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 
 

S kontrolou výkonu trestu zákazu činnosti souvisí trestný čin maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, který je v § 337 TZ odst. 1 písm. a) definován takto: „Kdo maří nebo 

podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává 

činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné 

oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl.“ Z daného 

znění vyplývá, že tento trestný čin nebude spáchán pouze osobou porušující trest zákazu činnosti, 

ale i správní trest zákazu činnosti. Dalším příkladem může být dosažení hranice 12 bodů 

v bodovém systému řidiče. Osoba je následně vyzvána k odevzdání řidičského průkazu 

a pokračováním v řízení se tedy dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání. V souvislosti s výše zmíněným považuji za nutné upozornit na to, že spácháním tohoto 

trestného činu se nedopustí automaticky každá osoba nedodržující zákaz činnosti nebo osoba která 

pozbyla, či jí bylo odňato oprávnění. Soud musí každý případ posuzovat individuálně. 

 

Pachatelem zmíněného trestného činu může být tzv. speciální subjekt, tedy osoba, proti 

které byl namířen výkon rozhodnutí a trestného činu se dopustila úmyslně. Objektem tohoto činu 

je zájem na spořádaném a nerušeném výkonu soudního rozhodnutí a rozhodnutí jiných orgánů 

veřejné moci.144 

 

K trestnému činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání v souvislosti s porušením 

zákazu činnosti se váže bohatá judikatura. Některá rozhodnutí jsem již zmiňoval, například 

v kapitole 4.2 ohledně žáka autoškoly se zákazem řízení a jeho následným potrestáním za trestný 

čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Zajímavým případem, který na rozdíl od 

ostatních nesouvisí se zákazem řízení motorových vozidel, se zabýval Nejvyšší soud. Pachatel byl 

odsouzen k trestu zákazu činnosti ve formě zákazu podnikání v oboru lesnická výroba, nákup 

 
144 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 845. 
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a prodej dřevní hmoty a služeb s tímto nákupem a prodejem souvisejících na dobu 7 let. Jeho 

manželka založila společnost s ručením omezením s obsahově podobnou činností, ve které byla 

jediným společníkem a jednatelem a na základě pracovní smlouvy zaměstnala svého muže. 

V pracovní smlouvě byla pachatelova práce uvedena jako vedení firmy. Následně do odvolání 

uzavřená plná moc zmocňovala obviněného k uzavírání obchodních smluv, pracovních smluv se 

zaměstnanci a vedení výroby.  Nejvyšší soud shledal tyto kroky za evidentní obejití trestu zákazu 

činnosti a potvrdil, že byl obviněný správně uznán vinným trestným činem maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání.145  

 

Další případ souvisí s vymezením hranice pro spáchání trestného činu maření úředního 

rozhodnutí a vykázání. Nejvyšší soud konstatoval, že: „Ke spáchání tohoto přečinu se tedy 

nevyžaduje ani opakované nebo soustavné jednání pachatele spočívající např. v řízení motorového 

vozidla v době výkonu trestu zákazu této činnosti. Proto i pouze jednorázové porušení zákazu 

řízení motorových vozidel uloženého soudním rozhodnutím může být posouzeno jako zmíněný 

přečin.“ V daném případě obviněný řídil motorové vozidlo pouze za účelem přeparkování, což 

podle Nejvyššího soudu nevylučuje jeho trestní odpovědnost. K nenaplnění skutkové podstaty 

trestného činu maření úředního rozhodnutí výkonem zakázané činnosti dochází pouze za 

výjimečných okolností.146 

 

Takovými okolnostmi podle Nejvyššího soudu rozhodně není řízení motorového vozidla 

(při výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel) na soukromém pozemku provozovatele 

čerpací stanice pohonných hmot147 nebo v uzavřeném prostoru areálu garáží, ve kterých pachatel 

popojížděl automobily v rámci své práce automechanika.148 Postup Nejvyššího soudu v těchto 

případech lze považovat za přísný, obvinění nemají ve svých dovoláních úspěch ani s odkazem na 

subsidiaritu trestní represe. Trestní odpovědnost není dle Nejvyššího soud vyloučena tím, že 

k řízení motorového vozidla došlo na různých typech komunikací a v uzavřených areálech. I tam 

může dojít k ohrožení zdraví a života chodců.  V druhém případě se ovšem s verdiktem Nejvyššího 

soudu neztotožnil Ústavní soud a napadené rozhodnutí zrušil právě pro porušení zásady 

subsidiarity trestní represe a porušení principu nullum crimen, nulla poena sine lege. Podle 

Ústavního soudu jednání stěžovatele nelze považovat za trestný čin a už vůbec ne za trestný čin, 

 
145 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 12. 2004, sp. zn. 7 Tdo 1389/2004. 
146 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 2. 2013, sp. zn. 5 Tdo 122/2013. 
147 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 3 Tdo 630/2008. 
148 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 7 Tdo 51/2017. 
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za který by měl být potrestán nepodmíněným trestem odnětí svobody, neboť nedosahuje ani dolní 

hranice společenské škodlivosti vzhledem k tomu, že stěžovatel pouze popojížděl s automobily na 

vzdálenost 10 až 15 metrů ve 28 případech v rámci jedné až tří minut (areál garáží byl sledován 

kamerami pro podezření z páchání mnohem závažnější trestné činnosti, které se nepotvrdilo). Pro 

takové řízení motorových vozidel stěžovateli stačilo umět ovládat motorické schopnosti 

automobilu, nepotřeboval ale znát pravidla silničního provozu, která by nabyl v autoškole. Ústavní 

soud uvedl: „Lze tak uzavřít, že stěžovatel nepoužíval předmětná vozidla pro potřebu sebe nebo 

někoho jiného (nebo něco) někam přemístit, nýbrž pouze vykonával činnost automechanika, kterou 

jako takovou zakázanou neměl. Zde je také nutno zdůraznit, že stěžovatel k předmětu svého 

živnostenského podnikání – opravy silničních vozidel (řemeslná živnost) – řidičské oprávnění ani 

nepotřeboval.“ A dále: „Jestliže obecné soudy neaplikují zásadu subsidiarity trestní represe, 

ačkoliv skutkové okolnosti svědčí o tom, že k tomu byly splněny podmínky, je porušen ústavní 

princip nullum crimen, nulla poena sine lege zakotvený v čl. 39 Listiny. Tak je tomu i v daném 

případě, neboť obecné soudy v posuzování toho, zda stěžovatel mařil výkon úředního rozhodnutí 

spočívajícího v zákazu činnosti, dostatečně nepřihlédly ke specifikům daného případu a namísto 

toho ve svých rozhodnutích celkem sofistikovaným způsobem odůvodnily podle Ústavního soudu 

zjevnou nespravedlnost, čímž porušily i čl. 36 odst. 1 Listiny.“149 Odsouzený automechanik ovšem 

mezitím vykonal uložený nepodmíněný trest odnětí svobody v délce osmi měsíců.150   

 

Dalším případem, který nenese znaky trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání, je kauza obviněného, jenž si nezažádal o vrácení řidičského oprávnění dle § 102 

zákona o silničním provozu po uplynutí lhůty jednoho roku od jeho pozbytí na základě tzv. 

vybodování,151 kdy osoba přichází o řidičské oprávnění na jeden rok.152 Podle Nejvyššího soudu 

je možné takové jednání posoudit jako přestupek podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zmíněného 

zákona: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí 

vozidlo a není držitelem řidičského oprávnění.“ Nejvyšší soud ve svém usnesení stanovil, že 

obdobným způsobem je nutno posuzovat případy řidičů, kterým byl uložen trest zákazu řízení 

motorových vozidel, kteří trest následně vykonali, ale neprokázali odbornou a zdravotní 

způsobilost k vrácení řidičského oprávnění a řídili motorové vozidlo. Je nutné dodat, že pokud by 

 
149 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2018, sp. zn. II. ÚS 1152/17. 
150 Nešlo o porušení zákazu řízení, rozhodl Ústavní soud. Automechanik v servisu popojížděl o několik metrů. 

iRozhlas.cz [online]. 2018. [cit. 3. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ustavni-soud-
zruseni-trestu-automechanik_1806211913_per 
151 § 123c odst. 3 silničního zákona. 
152 § 123c odst. 7 silničního zákona. 



  59 

osoba řídila naopak v rámci jednoho roku dle § 123c odst. 7 silničního zákona od tzv. vybodování, 

takové jednání by se podle Nejvyššího soudu posuzovalo jako trestný čin maření úředního 

rozhodnutí a vykázání.153 

 

Za velice zajímavý článek s tematikou opakovaného nerespektování trestu zákazu řízení 

motorových vozidel a následně opakovaných trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání pokládám text trestního soudce Městského soudu v Praze Jana Kareše. Popudem pro 

sepsání jeho dojmů z často neúčelného postupu soudů byl případ, kterým se v té době zabýval 

(odsouzený strávil šest let ve vězení, roční podmíněný trest odnětí svobody čeká na přeměnu, 

v součtu mu bylo uloženo třináct let zákazu řízení motorových vozidel až do roku 2025). Tato 

„trestní kariéra“ odsouzeného začala před sedmnácti lety podmíněným trestem odnětí svobody 

uloženým za porušení zákazu řízení uděleným pražským magistrátem za přestupek v dopravě. Od 

té doby pachatel několikrát nerespektoval trest zákazu řízení motorových vozidel a samozřejmě 

v souvislosti s tím i podmíněné tresty odnětí svobody, což vyústilo ve výše zmíněné následky. 

Kareš tyto dopady kritizuje vzhledem k uložení nepodmíněných trestů odnětí svobody jen na 

základě přitěžující okolnosti recidivy, dále odsuzuje ignoraci speciální zásady subsidiarity dle § 38 

odst. 2 TZ a zásad pro ukládání trestů v § 39 TZ. Kareš navíc dál zdůrazňuje, že s obdobnými 

případy se setkává několikrát do měsíce. Podle jeho názoru by nemělo docházet k ukládání 

nepodmíněných trestů odnětí svobody a dalších trestů zákazů řízení motorových vozidel na 

základě trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání v souvislosti 

s nerespektováním trestu zákazu řízení motorových vozidel, pokud obviněný pouze řádně 

a způsobile řídí vozidlo bez ohrožení dalších účastníků provozu.154  

 

V závěru článku mne zaujalo jeho hodnocení určitého typu osob dopouštějících se 

opakovaně trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání v souvislosti 

s porušením trestu zákazu řízení motorových vozidel: „Odsouzeným se trestem zákazu činnosti 

bez reálného důvodu na neopodstatněně dlouhou dobu leckdy ztěžuje nalezení adekvátního 

zaměstnání, případně se přehnaně a ne zcela nezbytně omezují v činnosti, která je za daného 

rozvoje civilizace běžnou součástí řádného života většiny obyvatel. Nezřídka pak další ukládání 

a prodlužování zákazu řízení potenciálně zakládá řetězení recidiv tohoto druhu kriminality 

páchané odsouzenými, kteří leckdy nikoli zcela neopodstatněně pociťují dlouhodobé omezování 

 
153 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. 15 Tdo 876/2013. 
154 KAREŠ, Jan. Několik kacířských poznámek k trestání recidiv maření výkonu úředního rozhodnutí řízením 

motorového vozidla vzdor zákazu této činnosti. Trestněprávní revue. 2018. Číslo 3. S. 63. 
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v běžné činnosti, kterou slušně, bezpečně a ukázněně ovládají, jako nespravedlivou, povaze věci 

nepřiměřenou, fakticky bezdůvodnou šikanu.“155 

 

Kareš ve svém článku dále zmiňuje možnost uložení ochranného opatření zabrání věci 

(motorového vozidla) v případech, kdy je vlastník buď evidentním bílým koněm, anebo 

opakovaně věc zapůjčí, i když tím vědomě umožňuje další páchání trestné činnosti. Vlastníci by 

měli být o této možnosti protokolárně poučováni OČTŘ. V souvislosti s tím by podle mého názoru 

měli policisté častěji přistupovat k zajištění věci (motorového vozidla) podle § 77b a násl. TŘ 

a soudy k trestu propadnutí věci dle § 70 odst. 2 písm. a) TZ, pokud se pachatel dopouští 

opakovaného nerespektování zákazu řízení motorových vozidel vozidlem ve svém vlastnictví.  

Například krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje v článku informuje o tom, že v roce 

2018 zajistili motorové vozidlo ve 23 z 350 případů řidičů, kteří se dopustili trestných činů maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání porušením trestů zákazu řízení motorových vozidel.156 

 

S Karešovým názorem naprosto souhlasím. Neustále opakující se tresty zákazu řízení 

motorových vozidel uložené za trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání právě 

v souvislosti s porušením tohoto trestu (v případech odhalení nerespektování zákazu namátkovou 

policejní kontrolou, a ne například kvůli dopravní nehodě) nemohou vést k napravení pachatele. 

Soudy si dle mého názoru v některých případech velice usnadňují práci a automaticky ukládají 

opakovaně trest zákazu řízení motorových vozidel bez ohledu na to, jakým způsobem byl pachatel 

odhalen a co bylo jeho pohnutkou k nerespektování daného trestu. Domnívám se, že by bylo 

vhodné ukládat jiné alternativní tresty, aby nedocházelo ani k ve své podstatě nesmyslně 

několikanásobně prodlouženým trestům zákazů řízení a zároveň ani k přeplnění věznic 

odsouzenými, kteří se provinili pouze nerespektováním trestu zákazu řízení motorových vozidel. 

A to vzhledem k tomu, že trest, který jim mohl být uložen vedle prvního trestu zákazu řízení 

motorových vozidel (například nepodmíněné odnětí svobody nebo peněžitý trest), je dávno 

vykonán. Tyto alternativní tresty (například obecně prospěšné práce či domácí vězení) mohou 

vzhledem ke své povaze, kdy nutí odsouzeného k nějaké aktivitě, respektive jsou mnohem lepším 

způsobem kontrolovány, mohou naplnit účel trestu lépe než neustálé opakování zákazů či 

nepodmíněných trestů odnětí svobody už v tak přeplněných věznicích. Navíc medializace 

 
155 KAREŠ, Jan. Několik kacířských poznámek k trestání recidiv maření výkonu úředního rozhodnutí řízením 

motorového vozidla vzdor zákazu této činnosti. Trestněprávní revue. 2018. Číslo 3. S. 63. 
156 Policie České republiky - KŘP Moravskoslezského kraje. Účinný nástroj - zabavení vozidla. Policie.cz [online]. 
2019. [cit. 3. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/ucinny-nastroj-zabaveni-vozidla.aspx 
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absurdních případů, na které upozorňuje Kareš ve svém článku, způsobuje v očích veřejnosti ztrátu 

víry v právní a soudní systém ČR. Jako příklad můžeme uvést případ odsouzeného ve výkonu 

trestu zákazu řízení motorových vozidel, kterého v období od 6. do 22. 2. 2018 přistihli policisté 

celkem pětkrát při řízení různých motorových vozidel,157 nebo případ pachatele s devíti zákazy 

řízení motorových vozidel, jenž byl opět přistižen policisty při řízení, a který navíc ani nikdy nebyl 

držitelem řidičského oprávnění.158 

 

Pokud by ovšem naopak docházelo ze strany pachatele k opakovanému nerespektování 

zákazu řízení motorových vozidel, a tedy páchání trestného činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, přičemž by se znovu dopouštěl například trestných činů ohrožení pod 

vlivem návykové látky, usmrcení nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti či obecného 

ohrožení, de lege ferenda by pak podle mého názoru mělo dojít k trestu zákazu řízení motorových 

vozidel na doživotí. Následně by měla být zakotvena v právních předpisech speciální kontrola 

těchto odsouzených. Ti by měli povinnost informovat soud či probačního úředníka o svém 

aktuálním zaměstnavateli, jenž by obratem soud informoval o jeho doživotním zákazu řízení 

motorových vozidel. Ochranné opatření zabrání věci (motorového vozidla), popřípadě zajištění 

věci s následným trestem propadnutí věci by mělo být při opakovaném nerespektování doživotního 

trestu zákazu řízení motorových vozidel samozřejmostí. 

 

V závěru této kapitoly bych rád přidal několik dalších úvah de lege ferenda. Za 

nejdůležitější považuji vymezení trestu zákazu řízení motorových vozidel jako dalšího druhu trestu 

v rámci § 46 odst. 1 TZ. V současné době připadá kolem 95 % trestů zákazu činnosti právě na 

zákaz řízení motorových vozidel (viz kapitola 8 této práce), a proto by mi tato úprava přišla 

nanejvýš logická. Trest zákazu řízení motorových vozidel by na základě svého osamostatnění 

mohl mít svoji specifickou úpravu. Motivací pro řádný výkon tohoto trestu by pro odsouzené byl 

nový institut podmíněného peněžitého trestu. Podmíněný peněžitý trest by vyměřil soud s každým 

trestem zákazu řízení motorových vozidel ve výměře od 10 000 Kč do 100 000 Kč s přihlédnutím 

k povaze a závažnosti trestného činu a poměrům pachatele podle § 39 TZ. Následné 

nerespektování trestu by znamenalo nejenom spáchání trestného činu maření výkonu úředního 

 
157 Do vazby poslal soud mladíka, který opakovaně porušoval zákaz řízení. Novinky.cz [online]. 2018. [cit. 3. 2. 
2021]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/do-vazby-poslal-soud-mladika-ktery-opakovane-
porusoval-zakaz-rizeni-40192960 
158 Přeborníka v jízdě bez řidičáku zase chytli v autě, je znovu v cele. Idnes.cz [online]. 2018. [cit. 3. 2. 2021]. 
Dostupné z: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vysocina-jihlavsko-olsany-zakaz-rizeni-trestny-cin-
vazba.A180620_114444_jihlava-zpravy_epsal 



  62 

rozhodnutí a vykázání, ale také uložení daného peněžitého trestu, který by soud ukládal opakovaně 

za každé odhalené porušení trestu. V souvislosti s tím by mohlo dojít k úbytku nepodmíněných 

trestů odnětí svobody a opakovaných trestů zákazu řízení motorových vozidel v rámci recidivy, 

jak už kritizoval Kareš v článku zmíněném výše. Samozřejmě tato nová úprava může fungovat 

teoreticky, ale pokud nedojde k systematičtější kontrole výkonu trestu, tak ve výsledku nemusí 

znamenat žádnou změnu. Jakýkoliv typ motorového vozidla lze považovat za zbraň (mířící 

nejenom na další účastníky silničního provozu, ale i například na chodce) a domnívám se, že trestní 

zákoník tuto skutečnost i vzhledem ke stále rostoucí hustotě provozu v současné době dostatečně 

nereflektuje.  
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8. Trest zákazu činnosti v rozhodovací praxi českých soudů 
 

8.1 Obecný přehled trestů uložených okresními soudy ČR 
 
Dle statistických údajů Ministerstva spravedlnosti ČR převedených do tabulky je zákaz 

činnosti druhým nejčastěji ukládaným trestem okresními soudy ČR v posledních osmi letech. 

Tento statistický údaj je ovšem ovlivněn tím, že v průměru více než 95 % trestů zákazu činnosti 

je uloženo ve formě trestu zákazu řízení motorových vozidel, k němuž se dostanu konkrétně 

v dalších podkapitolách. V posledních čtyřech letech docházelo ke stále méně častému ukládání 

zákazu činnosti, což se ale náhle obrátilo v roce 2019. Až v budoucnu uvidíme, zdali byl rok 2019 

statistickou výjimkou, anebo dojde k definitivnímu obratu klesajícího trendu z let 2015 až 2018. 

Bohužel statistiky let 2020 a 2021 budou poznamenány pandemií nemoci covid-19. 

 

Tabulka č. 1159 – Přehled trestů uložených okresními soudy ČR 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Podmíněné 

odsouzení 
48 351 60 116 53 952 47 085 42 089 35 863 33 370 32 930 

Zákaz 

činnosti 
19 602 19 982 20 252 19 508 17 743 15 706 15 831 17 211 

Nepodmíněný 

trest 
15 884 11 546 13 484 13 584 13 358 11 882 11 897 12 418 

Obecně 

prosp. práce 
8 158 6 953 8 379 8 053 7 514 6 281 5 806 6 140 

Peněžitý 

trest 
4 388 3 805 3 986 3 815 5 188 8 583 9 856 10 580 

Propadnutí 

věci 
3 671 4 034 4 264 4 291 4 410 4 178 4 308 4 441 

 
159 Přehled o všech uložených trestech/trestních opatření (trest 1, 2, 3, 4, 5). Rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. 

Přehledy statistických listů. [cit. 4. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-
listu.html 
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Vyhoštění 1 059 1 053 961 1 050 1 324 1 495 1 605 1 841 

Zákaz pobytu 807 922 1 022 835 697 598 569 528 

Domácí 

vězení 
424 193 172 148 111 103 99 157 

Propadnutí 

majetku 
10 2 18 21 7 15 23 32 

 

8.2 Přehled jednotlivých druhů trestů zákazu činnosti uložených 

okresními soudy ČR 
 

Následující tabulka nám dokazuje, že vývoj počtu uložených trestů zákazu činnosti závisí 

především na počtu uložených zákazů řízení motorových vozidel. Zákazy řízení motorových 

vozidel tvoří přes 95 % všech uložených zákazů činnosti. Počty ostatních druhů zákazů činnosti 

se v posledních letech nijak razantně nemění.  

 

Tabulka č. 2160 – Přehled jednotlivých druhů trestů zákazu činnosti uložených okresními 

soudy ČR 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zákaz řízení mot. 

vozidel 
18 971 19 348  19 542 18 837 17 020 15 023 15 177 16 522 

ZČ v ostatních 

odvětvích 
338 294 337 294 308 271 283 289 

ZČ v soukromém 

podnikání 
220 274 307 288 341 343 315 334 

 
160 Přehled o všech uložených trestech/trestních opatření (trest 1, 2, 3, 4, 5). Rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. 

Přehledy statistických listů. [cit. 4. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-
listu.html 
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ZČ vykonávat 

funkci nebo 

zaměstnání 

v orgánu veřejné 

moci 

 

48 

 

49 

 

48 

 

62 

 

56 

 

48 

 

31 

 

41 

ZČ v železniční 

dopravě 
7 4 4 7 6 6 5 7 

ZČ lékaře 4 2 3 3 6 5 5 5 

ZČ v pohostinství 5 3 4 6 5 4 3 2 

ZČ jiné ve 

zdravotnictví 
5 4 5 5 4 4 4 6 

ZČ vychovatele a 

učitele 
4 4 2 6 1 2 8 5 

 
Na druhém a třetím místě v počtu uložených trestů zákazu činnosti za posledních osm let 

nalézáme zákaz činnosti v ostatních odvětvích (pojem ostatní odvětví bohužel Ministerstvo 

spravedlnosti ČR ve svých statistkách více nekonkretizuje) a zákaz činnosti v soukromém 

podnikání. Příkladem trestu zákazu činnosti v ostatních odvětvích může být zákaz činnosti 

spočívající v zákazu výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo delegáta svazu ve 

všech utkáních organizovaných Fotbalovou asociací ČR. V rámci českého fotbalového prostředí 

samozřejmě není problém nalézt konkrétní případ tohoto trestu. Krajský soud v Praze odsoudil 

dva pachatele trestného činu přijetí úplatku k trestům odnětí svobody na deset měsíců 

s podmíněným odkladem jejich výkonu na zkušební dobu patnácti měsíců, vedle toho jim zároveň 

uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího 

nebo delegáta svazu ve všech utkáních organizovaných Fotbalovou asociací ČR na dva roky. Jeden 

z pachatelů, v pozici fotbalového rozhodčího, přijal úplatek ve výši 1 000 Kč od trenéra 

fotbalového týmu Zásmuky, aby zmanipuloval fotbalový zápas mezi týmem Zásmuky A a týmem 

Benešov B ve prospěch týmu Zásmuky A. Druhý pachatel se dopustil v podstatě totožného 

jednání, akorát v rámci jiných fotbalových zápasů.161 

 
161 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 1. 2019, sp. zn 7 TDo 1585/2018.  
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Zákaz činnosti v soukromém podnikání pokrývá nejenom zákaz činnosti konkrétní 

živnostenské činnosti, ale i zákaz funkce a členství v orgánech společností a družstev. Příkladem 

takového zákazu může být zákaz činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti chovu 

hospodářských zvířat. Tento konkrétní zákaz činnosti na dobu pěti let byl společně s peněžitou 

pokutou ve výši 100 000 Kč udělen chovateli zvířat, který byl odsouzen Okresním soudem 

v Trutnově za trestný čin týrání zvířat. Pachatel se dopustil týrání zvířat na své soukromé farmě, 

kde kvůli omezenému přístupu k vodě a ke krmení a kvůli vystavení nepříznivým povětrnostním 

podmínkám a následnému neposkytnutí veterinární první pomoci došlo během tří měsíců k úhynu 

31 kusů skotu a 31 kusů ovcí z celkového počtu 159 kusů zvířat žijících na farmě.162 Dle dnešní 

platné úpravy by bylo toto jednání soudem patrně potrestáno trestem zákazu držení a chování 

zvířat. 

 

Zákaz činnosti v železniční dopravě dle statistik nejčastěji souvisí s trestným činem 

ohrožení pod vlivem návykové látky. Lékařům je zakázána činnosti nejčastěji za trestné činy 

usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti nebo za ohrožení pod vlivem 

návykové látky.163 Lze nalézt i raritní případy, kdy je lékařům trestem zakázána činnost za 

neočekávaný trestný čin. Za takovou kauzu lze považovat trest zákazu činnosti lékaře po dobu 

třiceti měsíců, který byl uložen okresním soudem v Kladně pachateli trestných činů podvodu 

a zpronevěry. Trest zákazu činnosti lékaře byl uložen vedle trestu odnětí svobody v trvání dvaceti 

měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce třiceti měsíců. Skutková 

podstata přečinů podvodu a zpronevěry byla lékařem naplněna tím, že jako primář oddělení ORL 

přijal v hotovosti částku 29 000 Kč od syna pacienta jako úhradu za poskytnutou léčebnou péči 

s tím, že pojišťovna nebude léčení hradit. Tyto peníze si ovšem ponechal. Dále ve funkci primáře 

oddělení ORL vybral od pacientky dvě platby ve výši 48 000 Kč a 48 000 Kč jako zálohu na 

opatření léku, který, jak se následně ukázalo, není k léčbě onemocnění pacientky v ČR registrován. 

Navíc se jednalo o lék hrazený ze zdravotního pojištění, jehož cena byla stanovena na 6 334,25 

Kč, z čehož doplatek pacienta tvořil částku 214,70 Kč.164 

 

 
162 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 6. 2020, sp. zn 7 TDo 497/2020. 
163 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon 
č. 40/2009 Sb.). Rok 2017, 2018, 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti 
ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 5. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-
statistickych-listu.html 
164 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 11. 2017, sp. zn 8 TDo 1284/2017. 
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 Zákaz činnosti vychovatele a učitele zase souvisí nejčastěji s trestnými činy pohlavního 

zneužití, ohrožování výchovy dítěte a usmrcení z nedbalosti.165 Z posledních let bych uvedl jako 

příklad silně mediálně sledovanou kauzu učitele tance, který spáchal trestné činy znásilnění, 

ohrožování výchovy dítěte a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Pachateli byl uložen 

Vrchním soudem v Praze úhrnný trest odnětí svobody ve výši devíti let, trest propadnutí věci a trest 

zákazu činnosti vychovatele a učitele v maximální možné délce 10 let. Pachatel se dopustil výše 

zmíněných trestných činů v letech 2015 a 2016 v různém rozsahu na jedenácti holčičkách ve věku 

kolem pěti až osmi let, které mu byly většinou svěřeny do tanečních kurzů. S jednou z holčiček 

udržoval sexuální vztah po dobu dvou let, navštěvovali spolu restaurace, kde se chovali jako 

zamilovaný pár, a natočil s ní 109 pornografických videí. Dovolání obviněného k Nejvyššímu 

soudu bylo v květnu 2020 odmítnuto, protože spáchal sebevraždu ve vězení v dubnu téhož roku.166  

 

8.3 Přehled trestů zákazu činnosti uložených okresními soudy ČR 
samostatně 

 

Další zajímavý statistický údaj spatřuji v přehledu uložených trestů zákazu činnosti 

tentokrát jako samostatného trestu. Od roku 2016 dochází k opětovnému nárůstu takových trestů 

zákazu činnosti. Na první pohled je ale vidno, že soudy shledávají samostatný trest zákazu činnosti 

nedostatečným nástrojem k potrestání a napravení pachatele, pokud zároveň nedojde k uložení 

dalšího trestu. To souvisí zcela jistě nejenom s nevyhovující kontrolou výkonu trestu zákazu 

činnosti, popsanou již v kapitole 7.4, ale také s tím, že samotným trestem zákazu činnosti ve 

většině případů nedochází k naplnění účelu trestu. 

  

 
165 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon 
č. 40/2009 Sb.). Rok 2017, 2018, 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti 
ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 5. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-
statistickych-listu.html 
166 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2020, sp. zn 8 TDo 422/2020.  
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Tabulka č. 3167 – Přehled trestů zákazů činnosti uložených okresními soudy ČR samostatně 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ZČ jako 

samostatný trest 
346 313 252 209 218 339 348 424 

 

Další tabulka vytvořená opět dle statistických údajů Ministerstva spravedlnosti ČR 

zobrazuje, jaké konkrétní druhy trestu zákazu činnosti ukládaly soudy, pokud zároveň nedošlo 

i k uložení jiného trestu. V těchto případech ještě více převládá trest zákazu řízení motorových 

vozidel, ostatní zakázané činnosti dohromady už se pohybují na úrovni jednotek procent. 

 

Tabulka č. 4168 – Přehled jednotlivých druhů trestů zákazu činnosti uložených okresními 

soudy ČR samostatně 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zákaz řízení mot. 

vozidel 
340 299 247 199 217 334 342 420 

ZČ v ostatních 

odvětvích 
3 6 1 5 1 2 1 0 

ZČ v soukromém 

podnikání 
1 5 4 5 0 2 3 4 

ZČ vykonávat 

funkci nebo 

zaměstnání 

v orgánu veřejné 

moci 

2 3 0 0 0 1 1 0 

 
167 Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1). Rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. 

Přehledy statistických listů. [cit. 4. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-
listu.html 
168 Přehled o uložených trestech/trestních opatření – hlavní sankce (trest 1). Rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. 

Přehledy statistických listů. [cit. 4. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-
listu.html 
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ZČ lékaře 0 0 0 0 0 0 1 0 

ZČ v železniční 

dopravě 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ZČ v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZČ jiné ve 

zdravotnictví 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ZČ vychovatele a 

učitele 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

8.4 Trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel 
 

Na tomto místě si opět dovolím poukázat na další statistické údaje Ministerstva 

spravedlnosti ČR. V tomto případě se zaměřuji na to, za jaké konkrétní trestné činy byl v roce 

2019 nejčastěji uložen trest zákazu řízení motorových vozidel. Nepřekvapivě vyhrává trestný čin 

ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento trestný čin byl udělen trest zákazu řízení 

motorových vozidel jako jeden z trestů 97 % odsouzených osob.  

 

Tabulka č. 5169 – Přehled trestných činů, za které soud uložil zákaz řízení motorových 

vozidel 

 Počet odsouzených osob 
Počet trestů zákazů řízení 

mot. vozidel 

Ohrožení pod vlivem 

návykové látky 
9 804 9 513 

Maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání 
8 169 4 715 

Těžké ublížení na zdraví 

z nedbalosti 
713 471 

 
169 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon 
č. 40/2009 Sb.). Rok 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: 

Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 5. 1. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-
statistickych-listu.html 
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Ublížení na zdraví 

z nedbalosti 
506 322 

Neoprávněné užívání cizí 

věci 
432 227 

Usmrcení z nedbalosti 237 183 

Krádež 10 552 155 

Zanedbání povinné výživy 5 273 13 

 

V tabulce uvádím pro zajímavost i trestný čin krádeže (nejčastěji spáchaný trestný čin 

v roce 2019) a počet trestů zákazu řízení motorových vozidel uložených v souvislosti s ní. Trestný 

čin zanedbání povinné výživy uvádím pouze pro srovnání s přiměřeným omezením ve formě 

zdržení řízení motorových vozidel, jež soud může uložit právě pachatelům trestného činu 

zanedbání povinné výživy, kterému se věnuji v kapitole 9.1. 
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9. Srovnání trestu zákazu činnosti s obdobnými instituty 
českého právního řádu 

 

9.1 Přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 
 

Přiměřená omezení a povinnosti jsou upraveny v § 48 odst. 3 a 4 TZ. Mohou být soudem 

uloženy nejenom při podmíněném upuštění od potrestání pachatele, ale současně při uložení trestu 

podmíněného odnětí svobody, obecně prospěšných prací, zákazu pobytu, domácího vězení a při 

podmínečném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.170 Vzhledem k trestu zákazu činnosti 

lze uložit přiměřená omezení a povinnosti jenom v případech podle § 91 odst. 1 písm. c) TZ, tedy 

pokud došlo k podmínečnému upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, pachatel se 

následně ve zkušební době neosvědčil, ale soud ponechá podmínečné upuštění v platnosti 

vzhledem k osobě odsouzeného a okolnostem případu, jak jsem již zmiňoval v kapitole 7.2. 

Základním účelem přiměřených omezení a povinností je, aby pachatel vedl řádný život.171 

 

Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit podle § 48. odst. 4 TZ 

zejména: 

 

„a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, 

b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy, 

c) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením           

podle tohoto zákona, 

d) podrobit se vhodným programům psychologického poradenství, 

e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných  

společenských akcí a styku s určitými osobami, 

f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob, 

g) zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, 

h) zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, 

i) uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku, 

j) veřejně se omluvit poškozenému, nebo 

k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.“ 

 
170 § 48 TZ, § 82 TZ, § 63 TZ, § 75 TZ, § 60 TZ, § 89 TZ. 
171 § 48 odst. 3 TZ. 
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Přiměřené povinnosti a omezení dle § 48 odst. 4 TZ nejsou vyjmenovány taxativně. Soud 

může pachateli uložit i jiná, pokud odpovídají spáchanému trestnému činu a jeho osobě. Soud není 

limitován ani počtem současně uložených přiměřených povinností a omezení. Kontrolu nad jejich 

realizací vykonává soud v součinnosti s úředníkem Probační a mediační služby.172 

 

Základním rozdílem mezi trestem zákazu činnosti, popřípadě tresty obecně a přiměřenými 

omezeními a povinnostmi je, že tresty nesmí být nahrazeny těmito omezeními.173 Kupříkladu nelze 

pachateli nařídit přiměřenou povinnost ve formě výkonu určitého typu práce (náhrada trestu 

obecně prospěšných prací)174 nebo zákaz chovu zvířat (trest zákazu držení a chovu zvířat). Naopak 

pachateli lze tímto způsobem omezit činnost spadající mezi soukromé aktivity, které by soud 

nemohl zakázat trestem zákazu činnosti (například požívání alkoholických nápojů).175 

 

Konkrétní přiměřené omezení zasluhující si nutně přímé srovnání s trestem zákazu řízení 

motorových vozidel spočívá ve zdržení řízení motorových vozidel dle § 196a TZ, které soud může 

uložit pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy. „Toto přiměřené omezení soud uloží 

zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo 

ztěžována.“176 Rabinská charakterizuje zdržení řízení motorových vozidel jako zákaz činnosti 

svého druhu bez souvislosti mezi zakazovanou činností a trestný činem.177 

 

Zdržením řidičského oprávnění nelze substituovat trest zákazu řízení motorových vozidel. 

Úmyslem tohoto přiměřeného opatření je přinutit pachatele k plnění své vyživovací povinnosti, 

a ne zamezit mu v řízení motorových vozidel vzhledem k jeho protiprávnímu jednání v souvislosti 

s touto činností. Od tohoto přiměřeného opatření může soud následně upustit ještě před výkonem 

souvisejícího trestu, který byl pachateli uložen za trestný čin zanedbání povinné výživy (například 

obecně prospěšné práce) tím, že výživné uhradí.178 Zdržení řízení motorových vozidel má tedy 

zejména pachatele motivovat k placení výživného a zároveň ho odstrašit, protože odebrání 

řidičského oprávnění v dnešní době považuji za citelný zásah do života téměř jakékoliv osoby, jak 

jsem již zmiňoval v kapitole 1.4. 

 
172 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1076–1077. 
173 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 3. 1963, sp. zn. 7 Tz 20/64. 
174 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 665.  
175 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s 338. 
176 § 196a TZ. 
177 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 
2017, s. 618. 
178 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1077. 
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Tento institut zavedený novelou trestního zákoníku č. 390/2012 Sb. s účinností od 8. 12. 

2012 ale není soudy příliš často využíván. V roce 2019 bylo toto omezení uloženo v rámci 5 273179 

odsouzených osob za trestný čin zanedbání povinné výživy pouze v 39 případech.180 

 

Samotná hrozba (generálně preventivní účinek) přiměřeného omezení ve formě zdržení se 

řízení motorových vozidel je patrně jednou z příčin značného poklesu odsouzených za trestný čin 

zanedbání povinné výživy v posledních letech. 

 

Tabulka č. 6181 – Přehled odsouzených osob za trestný čin zanedbání povinné výživy 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Odsouzené osoby 

za TČ zanedbání 

povinné výživy 

9 132 10 974 9 722 8 128 7 318 6 063 5 249 5 273 

 

Na druhou stranu pokles odsouzených osob za trestný čin zanedbání povinné výživy 

souvisí i s obecným poklesem kriminality. Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2012 

totiž uvádějí, že tento trestný čin se podílí 12,4 %182 na veškeré trestné činnosti, v roce 2019 

8,58 %.183  Pokles podílu trestného činu zanedbání povinné výživy na celkové kriminalitě tedy 

neodpovídá poklesu odsouzených osob. 

 

9.2 Zákaz činnosti ve správním právu 
 

Zákaz činnosti upravuje § 47 přestupkového zákona takto: 

 
179 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon 
č. 40/2009 Sb.). Rok 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: 

Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 6. 2. 2021]  Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-
statistickych-listu.html 
180 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle soudů. Rok 2019. Statistický list trestní pro fyzické 

osoby. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 6. 2. 2021]  Dostupné z: 
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
181 Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon 
č. 40/2009 Sb.). Rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Statistický list trestní pro fyzické osoby. 

[online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Infodata. Přehledy statistických listů. [cit. 6. 2. 2021]  Dostupné z: 
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
182 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2012 ze dne 21. 6. 2013, 7 NZN 603/2013. 
183 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2019 ze dne 15. 6. 2020, 4 NZN 501/2020. 



  74 

„§ 47 Zákaz činnosti 

 

(1) Zakázat lze činnost, ke které je třeba veřejnoprávního oprávnění nebo kterou pachatel  

vykonává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, došlo-li k přestupku při výkonu  

této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. 

 

(2) Zákaz činnosti lze uložit jen tehdy, je-li to stanoveno zákonem, a nejvýše na dobu  

tam stanovenou. Není-li doba zákazu činnosti stanovena, lze zákaz činnosti uložit  

nejdéle na 3 roky. 

 

(3) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě úředního  

opatření učiněného v souvislosti s projednávaným přestupkem již nesměl tuto činnost  

vykonávat. 

 

(4) Po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen zákaz činnosti, může správní orgán,  

který zákaz činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže  

pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho  

další výkon není potřebný. 

 

(5) Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena,  

popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit,  

dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo  

rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty. 

 

(6) Zakázat nelze takovou činnost, jejíž výkon zákon ukládá.“ 

 

Na první pohled lze vidět, že definice správního trestu zákazu činnosti v přestupkovém 

zákoně se téměř shoduje s ustanoveními o trestu zákazu činnosti v trestním zákoníku. Nutností je 

obdobná souvislost mezi zakazovanou činností a přestupkem. Účel správního trestu tkví 

v zabránění pachateli v dalším výkonu určité činnosti stejně jako v případě trestu zákazu 

činnosti.184 Zásadní rozdíly nacházíme v samotných podstatách trestního a správního práva. Tresty 

jsou ukládány soudy, zatímco správní tresty správními orgány s možností potenciálního soudního 

 
184 Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní tisk č. 555/0 

ze dne 1. 7. 2015. 
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přezkumu. Správní orgány se zabývají přestupky a správními delikty, soudy trestnými činy v rámci 

subsidiarity trestní represe. 

  

Vymezení činností v § 47 odst. 1 přestupkového zákona při bližším prozkoumání odpovídá 

vymezení v trestním zákoníku. Veřejnoprávní oprávnění je v důvodové zprávě k danému zákonu 

definováno jako souhlas, povolení, koncese, ohlášení, popřípadě další typy oprávnění udělovaných 

orgány veřejné moci.185 Nejtypičtějším příkladem takového oprávnění je řidičský průkaz. 

Pracovním a jiným obdobným poměrem můžeme rozumět zaměstnání vymezené v § 73 odst. 3 

TZ. 

 

Obdobné trestnímu právu je i ustanovení o možnosti uložit správní trest zákazu činnosti 

pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví zákon. Naopak výměra správního trestu zákazu 

činnosti je stanovena v přestupkovém zákoně pouze subsidiárně (v maximálně délce tří let) 

a k jejímu použití tedy dochází, pokud není vymezena ve zvláštním zákoně.186 

 

Institut započtení dle § 47 odst. 3 přestupkového zákona a možnost upuštění od výkonu 

zbytku správního trestu zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen, jsou 

podobné úpravě v trestním zákoníku.187 Upustit od výkonu zbytku správního trestu může na návrh 

pachatele správní orgán, který rozhodl o uložení zákazu činnosti v prvním stupni. V případech, 

kdy pokuta (uložená společně se správním trestem zákazu činnosti) nebyla splacena vůbec nebo 

pouze částečně, správní orgán od výkonu zbytku správního trestu neupustí.188 

 

Příkladem činnosti, již nelze zakázat,189 je povinnost vlastníka stavby udržovat stavbu po 

celou dobu její existence dle § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.190 

 

V rámci úpravy správního trestu zákazu činnosti mne zaujal článek Radislava Bražiny 

ohledně nedokonalosti v jeho úpravě. Za problematické považuje projednání několika přestupků 

pachatele ve společném řízení, za které mu bude následně uložen správní trest zákazu činnosti 

 
185 Tamtéž. 
186 § 47 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
187 Tamtéž, § 47 odst. 4. 
188 JEMELKA, Luboš a kol. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2020, s. 376. 
189 § 47 odst. 6 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
190 JEMELKA, Luboš a kol. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2020, s. 376. 



  76 

řízení motorových vozidel. Dle § 88 odst. 1. přestupkového zákona se ve společném řízení před 

stejným správním orgánem projedná více přestupků podezřelého, jejichž skutková podstata se týká 

porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy. Správní orgány ve 

společném řízení o několika přestupcích rozhodují jedním rozhodnutím, kterým ukládají pachateli 

úhrnný trest. Úprava ukládání správních trestů ve společném řízení podle § 41 odst. 1 

přestupkového zákona definuje zásadu absorpce (potrestání pachatele za nejzávažnější 

z přestupků) a dle § 41 odst. 2 zásadu asperace (horní hranice sazby pokuty za nejzávažnější 

přestupek lze zvýšit až o polovinu). Zásadu asperace ovšem správní orgán nesmí použít v rámci 

správního trestu zákazu činnosti, protože nelze překročit horní hranici stanovené výměry.191  

 

Bražina tento problém dál rozvádí na zajímavém příkladu pachatele, který se dopustí čtyř 

přestupků v rámci 10 dní. V rámci společného řízení o třech z nich správní orgán vydá rozhodnutí 

o správním trestu zákazu činnosti v délce 20 měsíců, které nabude právní moci 1. 4. 2020. Čtvrtý 

a nejzávažnější přestupek je správnímu orgánu řádně oznámen až 5. 4. 2020. Správní orgán 

rozhodne o posledním přestupku rozhodnutím, které nabude právní moci 15. 6. 2020. Vzhledem 

k § 37 písm. b) přestupkového zákona je správní orgán povinen uplatnit zásadu absorpce, protože 

o všech čtyřech přestupcích mělo být rozhodnuto ve společném řízení a další správní trest zákazu 

činnosti bude proto patrně kratší (například v délce tří měsíců). Následně dochází k faktickému 

zkonzumování druhého správního trestu prvním a pachatel není za čtvrtý přestupek prakticky 

potrestán zákazem činnosti. K této události dochází i v případě přestupků, o kterých dle zákona 

nemělo být rozhodnuto ve společném řízení. V této situaci ale správní orgán nemusí uplatnit 

zásadu absorpce a teoreticky další správní trest zákazu činnosti může svojí délkou překonat 

původní. Bražina v článku de lege ferenda navrhuje několik způsobů řešení této situace, z nichž 

za nejlepší považuji navázání počátku výkonu dalšího správního trestu zákazu činnosti na dobu po 

uplynutí běhu prvního trestu (vzhledem k teoretickému upuštění od výkonu zbytku správního 

trestu nelze navázat na konkrétní datum).192 

 

Za určitý typ zákazu činnosti lze pokládat tzv. vybodování řidiče motorových vozidel dle 

hlavy V. zákona o silničním provozu. Řidiči, který nasbírá 12 bodů, tuto věc neprodleně oznámí 

 
191 BRAŽINA, Radislav. Správní trest zákazu činnosti a zásada absorpce. Právní rozhledy. 2020. Číslo 12. S. 448. 
192 BRAŽINA, Radislav. Správní trest zákazu činnosti a zásada absorpce. Právní rozhledy. 2020. Číslo 12. S. 448. 
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obecní úřad obce s rozšířenou působnosti. Řidič následně přichází o řidičské oprávnění uplynutím 

pěti pracovních dnů od doručení oznámení193 a o jeho vrácení je oprávněn požádat až za rok.194 

 

Z laického úhlu pohledu by se mohlo zdát, že dochází k opakovanému postihu pachatele 

za totožný skutek a k prolomení zásady ne bis in idem. Nejprve je osoba za přestupek nebo trestný 

čin potrestána správním trestem či trestem dle trestního zákoníku, přičemž řidič za toto protiprávní 

jednání získává v některých případech zároveň i body. Následně po nasbírání 12 bodů řidič ztrácí 

řidičské oprávnění. 

 

Nejvyšší správní soud k tomuto nejprve v rozsudku z roku 2009 uvedl: „Zavedení systému 

bodového hodnocení vskutku nelze chápat jako nepřípustné ukládání dvojího trestu; jedná se 

o specifické preventivní opatření, které má přispět k pozitivní motivaci řidičů k dodržování 

předpisů o provozu na pozemních komunikacích a k eliminaci těch řidičů, kteří se dlouhodobě 

a opakovaně porušování těchto předpisů dopouští.“195 

 

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ovšem o šest let později předchozí judikaturu 

vyvrací a v usnesení stanoví, že záznam počtu bodů v registru řidičů podle zákona o silničním 

provozu je trestem ve smyslu LZPS a EÚLP. Navzdory tomu Nejvyšší správní soud nespatřuje 

v bodovém systému prolomení zásady ne bis in idem a v usnesení dále uvádí: „(…) záznam bodů 

je natolik spjat se samotným řízením o přestupku, popř. trestném činu, že nelze hovořit o druhém 

trestu uloženém v jiném řízení.“ Zásada ne bis idem není podle Nejvyššího správního soudu 

porušena ani v případě nasbírání 12 bodů a v následné ztrátě řidičského oprávnění. Pozbytí 

řidičského oprávnění takovým způsobem je trest za opakované spáchání přestupků. Nejedná se 

tedy o další trest za totožný skutek.196 

 

Na úplný závěr diplomové práce považuji za nutné zmínit připravovanou novelizaci 

týkající se správního trestu zákazu činnosti. Novela se týká evidence přestupků vedené Rejstříkem 

trestů dle § 12 zákona o některých přestupcích. Tato evidence by měla být rozšířena o přestupky 

spáchané dle krizového zákona za účelem uceleného přehledu o opakovaných přestupcích pro 

policii a správní orgány, které momentálně nemají k dispozici údaje o tom, kolikrát se fyzické 

 
193 § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu. 
194 § 123d odst. 1 zákona o silničním provozu. 
195 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 2 As 19/2009-93. 
196 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 6 As 114/2014-55. 
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a právnické osoby takového přestupku dopustily. V případě opakovaných přestupků by následně 

hrozil podnikateli správní trest zákazu činnosti v délce jednoho roku.197 Nechci v rámci této práce 

zabředávat do tématu, jak moc vláda „zvládá“ pandemickou situaci. Osobně se ale domnívám, že 

na tuto úpravu už je vzhledem k ustupujícímu počtu nakažených a hospitalizovaných, 

pokračujícímu očkování a očekávaným rozvolněním opatření pozdě. Dále nemám v úmyslu na 

tomto místě schvalovat porušování opatření, ale řada podnikatelů je bohužel nucena 

k protiprávnímu provozování svých živností vzhledem k nedostatečným kompenzacím. 

Navrhovanou horní hranici pokuty ve výši čtyř milionů korun navíc považuji za likvidační 

a nevyhovující případnému testu proporcionality. O tomto vládním návrhu není v době uzavření 

rukopisu diplomové práce rozhodnuto. 

  

 
197 Hamáček prosadil tvrdé postihy: Za opakované porušení nařízení zákaz činnosti až na jeden rok. Echo24.cz 
[online]. 2021. [cit. 8. 2. 2021]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SjSEW/hamacek-prosadil-tvrde-postihy-za-
opakovane-poruseni-narizeni-zakaz-cinnosti-az-na-jeden-rok 
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Závěr 
 

Tématem mé diplomové práce byl trest zákazu činnosti a jeho kontrola. Jako cíle své 

diplomové práce jsem v úvodu stanovil charakterizaci platné právní úpravy trestu zákazu činnosti 

a s ní související obsáhlou soudní praxi a následné posouzení této problematiky s vhodným 

vymezením návrhů de lege ferenda.   

 

Během vypracování diplomové práce jsem zjistil, že se budu muset výrazně opřít 

o judikaturu jak z dob minulého režimu, tak i o porevoluční soudní rozhodnutí. Odborná literatura 

totiž i přes fakt, že je trest zákazu činnosti druhým nejčastěji ukládaným trestem, zmiňuje tuto 

sankci okrajově a spíš popisně. Čestnou výjimkou je monografie Vanduchové, kterou bych chtěl 

tímto jmenovitě ocenit obzvlášť pro její nadčasovost, neboť většinu jejích návrhů de lege ferenda 

zákonodárce převedl do praxe. Domnívám se, že především kontrola výkonu trestu zákazu činnosti 

by si aktuální odbornou úpravu zasloužila. 

 

Judikaturu jsem nejvíce využil v kapitole zaměřené na ukládání trestu zákazu činnosti. 

V nejstarších soudních rozhodnutích bylo sice nutné zohlednit komunistický režim nastolený 

v době jejich vydání, ale vzhledem k relativní stálosti úpravy trestu zákazu činnosti byla tato 

judikatura pro práci klíčová (obzvlášť pro vymezení rozsahu a druhu zakázaných činností 

a podmínky souvislosti trestného činu a zakázané činnosti). Vzhledem k rozvoji společnosti         

a různých druhů podnikání a aktivit mohou v dnešní době nastat problémy ohledně rozsahu 

soudem zakázaných činností či v obcházení těchto zákazů. 

 

Zvláštní pozornost jsem věnoval srovnání trestu zákazu činnosti s obdobnými instituty 

českého právního řádu. Především rozdíly mezi trestem zákazu činnosti a správní trestem zákazu 

činnosti jsem považoval za významné, neboť je nutné chápat právní řád v souvislostech. 

 

V práci jsem také rozebral historii trestu zákazu činnosti, kterou pokládám za důležitou pro 

pochopení současné právní úpravy. Dvě kapitoly jsem věnoval specifikům trestu zákazu činnosti 

ukládanému právnickým osobám, respektive trestnímu opatření zákazu činnosti u mladistvých 

pachatelů. Poukázat bych chtěl především na úpravu tohoto trestu u právnických osob, protože jde 

o nejčastěji ukládaný trest, což lze vysvětlit jejich charakteristikou znemožňující odnětí svobody.  
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Za důležitou jsem považoval statistickou kapitolu ohledně rozhodovací praxe českých 

soudů, kdy jsem údaje zveřejňované Ministerstvem spravedlnosti ČR převedl do přehledných 

tabulek. Tato kapitola prokázala nejenom důležitost trestu zákazu činnosti vzhledem k ostatním 

trestům v systému českého trestního práva, ale zároveň ukázala, že soudy nepovažují trest zákazu 

činnosti uložený samostatně za dostatečný. Trest zákazu činnosti slouží tedy jako trest alternativní 

naprosto minimálně, což souvisí nejenom s problematickou kontrolou jeho výkonu, ale i s nutností 

uložit pachateli další trest vzhledem k závažnosti protiprávního jednání, kterého se dopustil. V této 

kapitole jsem také dokázal svůj předpoklad značné převahy trestu zákazu činnosti spočívající v 

zákazu řízení motorových vozidel nad všemi ostatními zakázanými činnostmi dohromady. 

 

Samotnou úpravu trestu zákazu činnosti a související judikaturu vyvíjející se vzhledem ke 

společenským změnám hodnotím pozitivně (až například na problematiku ohledně vazby a jejího 

teoretického započtení do výkonu trestu zákazu činnosti). Domnívám se ovšem, že trest zákazu 

řízení motorových vozidel by vzhledem ke svému dominantnímu postavení, kdy 95 % zakázaných 

činností tvoří právě řízení motorových vozidel, měl být zákonodárcem upraven jako samostatný 

druh trestu v rámci trestního práva. Tato úprava by umožňovala poté zakotvit vhodná specifika, 

která by mohla motivovat odsouzené k dodržování uloženého trestu, poněvadž kontrolu jeho 

výkonu považuji za velice problematickou, nepřetržitě za nereálnou a odkázanou tedy pouze na 

náhodu. Ani moje návrhy na zlepšení kontroly nepovažuji za přelomové. 

 

Naopak kriticky se stavím k počínání soudů v případech opakovaných nerespektování 

zákazu řízení, kdy se řidič dopouští pouze trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání 

na základě řízení motorového vozidla bez patřičného oprávnění, ale jinak řídí dle předpisů. Jak 

zmiňuji v diplomové práci, koloběh opětovných trestů zákazu řízení motorových vozidel, případně 

nepodmíněné odnětí svobody považuji v těchto případech za neúčelné a neefektivní. 

 

Vzhledem k výše zmíněnému se mi podle mého názoru podařilo cíle své diplomové práce 

splnit. 
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Seznam zkratek 
 

Trestní zákoník (TZ) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

LZPS Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 

16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických 

osob (ZTOPO) 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže (ZSVM) 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších 

předpisů 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) 

GRECO Group of States against Corruption 
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Trest zákazu činnosti a jeho kontrola 

Abstrakt 
 

Tématem této diplomové práce je trest zákazu činnosti a jeho kontrola. Cílem práce je 

rozebrat úpravu trestu zákazu činnosti v českém právním řádu, popsat kontrolu jeho výkonu       

a především úskalí s kontrolou spojená a v neposlední řadě navrhnout změny právní úpravy. Text 

práce je rozčleněn do devíti kapitol, z nichž některé obsahují podkapitoly. V závěru shrnuji 

a posuzuji výsledky práce stanovené v jejím úvodu. 
 

V první kapitole je rozebrána teoretická podstata trestu a jeho účelu obecně a následně 

i konkrétně přímo samotného trestu zákazu činnosti. Druhá kapitola sleduje historický vývoj trestu 

zákazu činnosti. 
 

Třetí kapitola se člení na tři podkapitoly. První z nich představuje systém trestů v českém 

právním řádu, další se konkrétně soustředí na alternativní tresty a poslední je zaměřená pouze na 

trest zákazu činnosti. 
 

Čtvrtá kapitola dělící se na čtyři podkapitoly je věnována ukládání trestu zákazu činnosti 

a jeho výměře. Tato část práce nastiňující praxi soudů vychází zejména z bohaté judikatury 

vztahující se k trestu zákazu činnosti. Tato kapitola rozebírá podmínku souvislosti trestného činu 

se zakazovanou činností, vymezuje druhy a rozsah zakázaných činností a výměru trestu zákazu 

činnosti. 
 

Pátá kapitola popisuje specifika trestu zákazu činnosti ukládaného právnickým osobám. 

Šestá kapitola se zabývá trestním opatřením zákazu činnosti uloženým mladistvým pachatelům. 
 

Nejobsáhlejší sedmá kapitola se člení na pět podkapitol. První dvě podkapitoly objasňují 

výkon trestu zákazu činnosti a podmíněné upuštění od výkonu tohoto trestu. Třetí podkapitola 

popisuje zahlazení odsouzení. K problematice kontroly výkonu trestu zákazu činnosti a důvodů 

jejího selhávání se vztahuje čtvrtá podkapitola. Trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání 

včetně nástinu změny koncepce trestu zákazu řízení motorových vozidel tvoří pátou podkapitolu. 
 

Statisticky pojatá osmá kapitola práce zkoumá ve čtyřech podkapitolách rozhodovací praxi 

českých soudů. První podkapitola shrnuje jednotlivé typy trestů ukládané okresními soudy. Druhá 

podkapitola rozebírá druhy zakázaných činností a jejich uložení vedle jiného trestu, zatímco třetí 

podkapitola vymezuje trest zákazu činnosti ukládaný samostatně. Zákazu řízení motorových 

vozidel je věnována čtvrtá podkapitola. 
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Devátá kapitola srovnává trest zákazu činnosti s obdobnými instituty českého právního 

řádu. První podkapitola vymezuje rozdíly mezi přiměřenými omezeními a povinnostmi a zákazem 

činnosti, přičemž je zvláštní pozornost věnována institutu zdržení řízení motorových vozidel. 

Druhá podkapitola porovnává zákaz činnosti ve správním a trestním právu se zaměřením na vývoj 

judikatury ohledně bodového systému řidiče. 

 

Klíčová slova: zákaz činnosti, trest, kontrola výkonu trestu  
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Punishment of disqualification and its control  

Abstract 
 

The topic of this diploma thesis is the punishment of the disqualification and its control. 

The main goal of this work is to analyze the regulation of the disqualification of activity in the 

Czech legal system, to describe the control of its execution and especially the pitfalls associated 

with control and, last but not least, to propose changes in legislation. The text of the thesis is 

divided into nine chapters, some of which contain subchapters. In conclusion, I summarize and 

assess the results of the work set out in its introduction. 
 

The first chapter discusses the theoretical nature of punishment and its purpose in general 

and then specifically the punishment of disqualification itself. The second chapter traces the 

historical development of the punishment of disqualification. 
 

The third chapter is divided into three subchapters. The first of them represents the system 

of punishments in the Czech legal system, the other specifically focuses on alternative punishments 

and the last is focused only on the punishment of disqualification. 
 

The fourth chapter, divided into four subchapters, is devoted to the imposition of the 

punishment of disqualification and its imposition. This part of the work outlining the practice of 

the courts is based mainly on the rich case law relating to the punishment of disqualification. This 

chapter discusses the condition of the connection of a criminal offense with a prohibited activity, 

defines the types and scope of prohibited activities and the imposition of the punishment of 

disqualification. 
 

The fifth chapter describes the specifics of the punishment of disqualification imposed on 

legal persons. The sixth chapter deals with the criminal measure of punishment of disqualification 

imposed on juvenile offenders. 
 

The most comprehensive seventh chapter is divided into five subchapters. The first two 

subchapters explain the execution of the sentence of punishment of disqualification and the 

conditional waiver of the execution of this sentence. The third subchapter describes the smoothing 

of convictions. The fourth subchapter relates to the issue of control over the execution of a sentence 

of punishment of disqualification and the reasons for its failure. The criminal offense of 

obstructing an official decision and expulsion, including an outline of a change in the concept of 

a motor vehicle driving ban, forms the fifth subchapter. 
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The statistically conceived eighth chapter examines the decision-making practice of the 

Czech courts in four subchapters. The first subchapter summarizes the various types of penalties 

imposed by district courts. The second subchapter discusses the types of prohibited activities and 

their imposition, among other punishments, while the third subchapter defines the punishment of 

prohibited activities imposed separately. The fourth subchapter is devoted to the ban on driving 

motor vehicles. 
 

The ninth chapter compares the punishment of disqualification with similar institutes of 

the Czech legal system. The first subchapter defines the differences between reasonable 

restrictions and obligations and the punishment of disqualification, with special attention being 

paid to the institute of delay in driving motor vehicles. The second subchapter compares the 

punishment of disqualification in administrative and criminal law with a focus on the development 

of case law on the driver's points system. 

 

Keywords: Disqualification, Punishment, Control of execution of the 

punishment  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


