
PŘÍLOHA 

RELEVANTNÍ USTANOVENÍ VYBRANÝCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

  

1. Občanský zákoník 

§ 261 

(1)  Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na 

přiměřené zadostiučinění. 

(2)  Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členu spolku nepřizná, nebylo-li 

uplatněno 

a)  v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo 

b)  do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh 

zamítnut podle § 260. 

§ 2543 

(1) Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na 

majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně 

zkrácen. 

(2) Odstoupí-li zákazník od smlouvy nebo uplatní-li právo z vady zájezdu, není tím dotčeno 

jeho právo na náhrady podle odstavce 1. 

§ 2894 

(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění 

(škody). 

(2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje 

škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit 

nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o 

povinnosti nahradit škodu. 

§ 2951 

(1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li 

to poškozený, hradí se škoda v penězích. 

(2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být 

poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění 

způsobené újmy. 

§ 2956 

Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném 

ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím 

způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. 



§ 2957 

Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny 

i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak 

způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, 

násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace 

poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné 

obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo 

vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala. 

§ 2958 

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně 

vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší 

budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši 

náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. 

§ 2959 

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy 

manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich 

utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. 

§ 2969 

Náhrada při poškození věci 

(1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední 

se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. 

(2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní 

obliby. 

§ 2971 

Náhrada nemajetkové újmy 

Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, 

zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu 

úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též 

nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, 

které nelze jinak odčinit. 

§ 2988 

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli 

požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může 

požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. 

2. Zákon o ochraně osobních údajů 

§ 21 

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 

na účel jejich zpracování, může 

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se 

může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo 

zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 



(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková 

újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona [tj. občanského 

zákoníku]. 

(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem 

u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. 

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů 

podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, 

pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. 

3. Zákon o obchodních korporacích 

§ 3 

(1) Ustanovení občanského zákoníku o spolcích se použijí na obchodní korporace, jen 

stanoví-li tak tento zákon. 

(2) Ukládá-li tento zákon povinnost nahradit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit 

nemajetkovou újmu. 

(3) Společenskou smlouvou se podle této hlavy a hlavy IV rozumí i stanovy a zakladatelská 

listina. 

(4) Společníkem podle této hlavy se rozumí i člen družstva. 

§ 71 

Ovlivnění 

(1) Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (dále jen „vlivná osoba“) 

rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace (dále jen 

„ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém 

ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu 

ovlivněné osoby. 

(2) Neuhradí-li vlivná osoba způsobenou újmu nejpozději do konce účetního období, v němž 

újma vznikla, nebo v jiné dohodnuté přiměřené lhůtě, nahradí i újmu, která v této souvislosti 

vznikla společníkům ovlivněné osoby. 

(3) Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch dluhů, které jim ovlivněná 

osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odstavce 1 zcela nebo zčásti splnit. 

(4) Vlivem podle odstavce 1 se rozumí také vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či 

jiných osob. 

(5) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na jednání členů orgánů ovlivněné osoby a jejího 

prokuristu. 

§ 193 

(1) Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů společnosti se mohou osoby podle § 191 dovolávat 

pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti valné hromady; ustanovení § 191 a 

192 se použijí přiměřeně. 

(2) Porušila-li společnost při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo společníka 

závažným způsobem, má společník právo na přiměřené zadostiučinění podle ustanovení 

občanského zákoníku upravujícího právo člena spolku na přiměřené zadostiučinění. 

§ 430 

(1) Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů společnosti se mohou osoby podle § 428 dovolávat 

pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti valné hromady; ustanovení § 428 a 

429 se použijí přiměřeně. 



(2) Porušila-li společnost při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo akcionáře 

závažným způsobem, má akcionář právo na přiměřené zadostiučinění podle ustanovení 

občanského zákoníku o přiznání přiměřeného zadostiučinění členovi spolku. 

4. Zákon o přeměnách 

§ 57 

(1) Po zápisu přeměny do obchodního rejstříku nelze ani 

a) vyslovit neplatnost rozhodnutí o schválení přeměny; tím není dotčeno právo 

společníků nebo členů na dorovnání a na náhradu škody, popřípadě na přiměřené 

zadostiučinění, nebo 

b) změnit ani zrušit projekt přeměny. 

(2) Probíhá-li v době zápisu přeměny do obchodního rejstříku soudní řízení o návrhu na 

určení neplatnosti projektu přeměny nebo o návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o 

schválení přeměny, může navrhovatel ve lhůtě určené soudem, která nesmí být kratší než 30 

dnů, i bez souhlasu soudu změnit návrh na zahájení řízení tak, že se bude domáhat určení, zda 

projekt přeměny nebo rozhodnutí o schválení přeměny jsou v rozporu s právními předpisy, 

společenskou nebo zakladatelskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo se stanovami. Je-li 

navrhovatelů více, jedná v řízení o takové změně návrhu na zahájení řízení každý z nich sám 

za sebe. Nelze-li v řízení pokračovat jen proto, že nedošlo v určené lhůtě ke změně návrhu na 

zahájení řízení, soud řízení o návrhu na určení neplatnosti projektu přeměny nebo o návrhu na 

vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny zastaví; je-li navrhovatelů více, zastaví 

soud řízení jen ve vztahu k těm z nich, kteří návrh na zahájení řízení nezměnili. 

(3) Určí-li soud, že projekt přeměny nebo rozhodnutí o schválení přeměny jsou v rozporu s 

jinými právními předpisy, společenskou nebo zakladatelskou smlouvou, zakladatelskou 

listinou nebo se stanovami, nebo že jsou neplatné, mají osoby, 

a) kterým v důsledku takového porušení nebo neplatnosti vznikla škoda, právo na její 

náhradu a 

b) do jejichž práv bylo takovým porušením zasaženo, právo na přiměřené 

zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. 

(4) Osoby uvedené v odstavci 3 mají tam uvedené právo 

a) vůči všem osobám zúčastněným na přeměně nebo jejich právním nástupcům, má-li 

takové porušení, důvod neplatnosti projektu přeměny nebo neplatnosti rozhodnutí 

o přeměně základ v projektu přeměny, nebo 

b) vůči osobě zúčastněné na přeměně, jejíž orgán o přeměně rozhodl, nebo jejímu 

právnímu nástupci, nemá-li toto porušení nebo důvod neplatnosti rozhodnutí o přeměně 

základ v projektu přeměny. 

(5) Právo na přiměřené zadostiučinění musí být uplatněno u soudu nejpozději ve lhůtě 3 

měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu podle odstavce 3 nabylo právní moci. 

5. Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci 

§ 31a 

Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu 

(1) Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

způsobena škoda, poskytuje se podle tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za 

vzniklou nemajetkovou újmu. 

(2) Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno 

nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující. 



Při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k 

okolnostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo. 

(3) V případech, kdy nemajetková újma vznikla nesprávným úředním postupem podle § 13 

odst. 1 věty druhé a třetí nebo § 22 odst. 1 věty druhé a třetí, přihlédne se při stanovení výše 

přiměřeného zadostiučinění rovněž ke konkrétním okolnostem případu, zejména k 

a) celkové délce řízení, 

b) složitosti řízení, 

c) jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům v řízení, a k tomu, zda využil 

dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení, 

d) postupu orgánů veřejné moci během řízení a 

e) významu předmětu řízení pro poškozeného. 

6. Autorský zákon 

§ 40 

(1) Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný 

zásah, může se domáhat zejména 

a) určení svého autorství, 

b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného 

zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního 

odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či 

napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné 

propagace, včetně inzerce a jiné reklamy, 

c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně 

zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného 

užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, 

které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné 

rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě; práva 

na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho 

práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která 

1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu 

či napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu, 

2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu službu, která neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do 

práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje nebo ohrožovala, 

3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při činnostech, které 

neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, anebo 

4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, která se účastní 

pořízení, výroby nebo distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo 

poskytování služeb, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně 

ohrožují, 

d) odstranění následků zásahu do práva, zejména 

1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo 

zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2 z obchodování nebo jiného užití, 

2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či 

napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2, 

3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo 

zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2, 



4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo 

převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo 

zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2, 

e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, 

zejména 

1. omluvou, 

2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění 

nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne 

zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; 

tím není vyloučena dohoda o narovnání, 

f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování 

práva autora. 

(2) Opatření podle odstavce 1 písm. d) musí být přiměřené závažnosti porušení práva a musí 

být přihlédnuto k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. 

(3) Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit 

rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu 

a způsob uveřejnění. 

(4) Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních 

předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady 

ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době 

neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, 

kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek 

odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s 

dílem. 

7. Zákon o vynálezech 

§ 75 

V případě neoprávněného zásahu do práv chráněných tímto zákonem, s výjimkou práv 

z patentů a dodatkových ochranných osvědčení se může ten, jehož právo bylo porušeno, 

domáhat zejména toho, aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly 

odstraněny. Byla-li tímto zásahem způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu; 

nahrazuje se to, oč se majetek poškozeného škodnou událostí zmenšil (skutečná škoda) a čeho 

by byl dosáhl, kdyby nenastala škodná událost (ušlý zisk). Byla-li tímto zásahem způsobena 

nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat 

i v peněžitém plnění. 



8. Zákon o právech z průmyslového vlastnictví 

§ 5 

(1) Oprávněná osoba má právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které 

získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, 

byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené zadostiučinění může 

spočívat i v peněžitém plnění. 

(2) Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal 

porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální 

částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání 

licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. 

(3) Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal 

porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, jestliže 

porušovatel při výkonu činností nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, 

paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání 

licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. 

(4) Soud přihlédne ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí 

hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným 

ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je 

například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem. 

9. Zákon o ochraně práv k odrůdám 

§ 27 

Rozhodování sporů 

(1) Spory vzniklé z právních vztahů na základě tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy. 

(2) V případě neoprávněného zásahu do práva chráněného tímto zákonem se může oprávněná 

osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno, domáhat proti rušiteli, aby se tohoto jednání 

zdržel a odstranil závadný stav. Byla-li tímto zásahem způsobena škoda, má poškozený právo 

na její náhradu. Při nemajetkové újmě má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, 

které může spočívat i v peněžitém plnění. 

(3) Na návrh oprávněné osoby může příslušný soud rozhodnout, aby rozmnožovací materiál 

nebo sklizený materiál odrůdy, s nímž bylo nakládáno v rozporu s výlučným právem držitele 

šlechtitelských práv, byl stažen z trhu nebo zničen, ledaže by porušení práva mohlo být 

odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení. Jestliže budou opatření k 

nápravě směřovat k rozmnožovacímu materiálu nebo sklizenému materiálu odrůdy, který není 

ve vlastnictví osoby porušující výlučné právo držitele šlechtitelských práv, soud přihlédne k 

zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. 

(4) Oprávněná osoba se může u soudu domáhat nároků uvedených v odstavcích 2 a 3 rovněž 

vůči zprostředkovatelům, jejichž prostředky nebo služby jsou užívány třetími osobami k 

porušování práv. 

(5) Soud může v rozsudku přiznat oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, právo 

uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i 

rozsah, formu a způsob zveřejnění. 



10. Antidiskriminační zákon 

§ 10 

(1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k 

diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby 

bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby 

mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že 

byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby 

nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 

(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy 

a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. 

11. Zákon o služebním poměru příslušníků BS 

§ 77 

Povinnosti v oblasti péče o příslušníky 

(1) Bezpečnostní sbor ani příslušník nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících ze 

služebního poměru zneužívat k újmě jiného účastníka služebního poměru nebo k ponižování 

jeho lidské důstojnosti. 

(2) Ve služebním poměru je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodů pohlaví, 

sexuální orientace, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného 

smýšlení, členství v odborových organizacích a jiných sdruženích, majetku, rodu, rasy, barvy 

pleti, národnosti, etnického nebo sociálního původu, věku, těhotenství a mateřství, 

manželského a rodinného stavu, povinností k rodině. Obtěžování a sexuální obtěžování se 

považuje za formu diskriminace; za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující 

podněcování, navádění anebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci. 

(3) Za přímou diskriminaci se pro účely tohoto zákona považuje jednání, v jehož důsledku 

bylo, je nebo by mohlo být z důvodu uvedeného v odstavci 2 s příslušníkem zacházeno 

nevýhodněji než s jiným příslušníkem ve srovnatelné situaci. 

(4) Za nepřímou diskriminaci se pro účely tohoto zákona považuje zdánlivě nediskriminační 

jednání, které znevýhodňuje příslušníka vůči jinému na základě důvodů uvedených v odstavci 

2. 

(5) Obtěžováním se rozumí jednání, které je jiným příslušníkem oprávněně vnímáno jako 

nevítané a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo 

k vytváření nepřátelského nebo ponižujícího prostředí. 

(6) Sexuálním obtěžováním se rozumí nežádoucí jednání sexuální povahy v jakékoli formě v 

době služby, které je jiným příslušníkem oprávněně vnímáno jako nevítané a jehož záměr 

nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského nebo 

ponižujícího prostředí anebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro 

rozhodnutí, která ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru. 

Sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci na základě pohlaví. 

(7) Za diskriminaci se nepovažuje postup, kdy bezpečnostní sbor prokáže věcný důvod 

spočívající v předpokladech nebo požadavcích na výkon služby, které jsou pro výkon této 

služby nezbytné, nebo zvláštní povaze služby, kterou má příslušník vykonávat; účel 

sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. 

(8) Bezpečnostní sbor je při vytváření podmínek výkonu služby povinen zajišťovat rovné 

zacházení se všemi příslušníky, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení 

služebního postupu, odměňování, jiná peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty. Za nerovné 

zacházení se nepovažuje postup podle odstavce 7. 



(9) Dojde-li ve služebním poměru k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného 

zacházení jiným jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře, má příslušník právo 

domáhat se u soudu, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny jeho 

následky a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění, toto právo má příslušník i v případě, 

že jeho služební poměr již skončil. Výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti 

vzniklé újmy a okolnostem, za nichž k porušení práv a povinností došlo. 

(10) Bezpečnostní sbor nesmí postihovat příslušníka nebo jej znevýhodňovat proto, že se 

zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků, které pro něj vyplývají ze služebního 

poměru. Postihovat či znevýhodňovat nelze ani osobu, která příslušníka v řízení zastupuje. 

(11) Bezpečnostní sbor je povinen vytvářet podmínky pro řádný a pokud možno bezpečný 

výkon služby. Za tím účelem zajišťuje pro příslušníky zejména 

a) písemné informování o změnách skutečností, které jsou uvedeny v § 16 odst. 3, a o 

opatřeních zajišťujících naplnění odstavce 2 a § 16 odst. 4 do 1 měsíce od jejich vzniku, 

b) informování o právních předpisech potřebných k výkonu služby, 

c) seznamování se služebními předpisy, nahlížení do nich a obstarávání jejich opisů na 

svůj náklad podle potřeby, jakož i seznamování s rozkazy a s informacemi potřebnými k 

výkonu služby, 

d) podmínky pro jejich soustavné vzdělávání a zdokonalování odborné způsobilosti, pro 

získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon služby a 

pro získávání a udržování fyzické kondice, 

e) péči o vzhled, úpravu a sociální vybavení služeben, 

f) pomůcky, prostředky a zařízení potřebné k výkonu služby, případně pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany života a zdraví příslušníků i v době mimo službu a k zajištění 

připravenosti příslušníků k výkonu služby, 

g) ubytování při výkonu služby v jiném místě, než je místo jejich trvalého pobytu; 

ubytování je možno poskytnout společně s členem rodiny, 

h) podmínky pro stravování, 

i) bezplatné stravování v potřebném rozsahu, jestliže vykonávají službu za ztížených 

podmínek při mimořádných bezpečnostních akcích nebo při služebních zásazích, 

j) bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které obvykle nosí do služby, 

k) zdravotní služby, 

l) psychologickou péči. 

12. Zákon o pobytu cizinců 

§ 107 

Povinnosti jiných osob 

(1) Kdo nalezne či jinak získá cestovní doklad uvedený v § 108 odst. 1, průkaz o povolení k 

pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, průkaz o povolení k trvalému pobytu, 

pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení 

k trvalému pobytu občana Evropské unie, je povinen je neprodleně odevzdat policii. 

(2) Kdo zajišťuje ubytování cizince, je povinen na jeho žádost vydat doklad o zajištění 

ubytování s uvedením doby, po kterou je ubytování zajištěno. 

(3) Zvoucí osoba je povinna uhradit majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikne státu 

nedodržením závazků uvedených v pozvání ověřeném policií. 

(4) Ten, kdo se zavázal podle § 15, je povinen neprodleně oznámit odstoupení od svého 

závazku policii. Od závazku podle § 15 nelze odstoupit v průběhu pobytu pozvaného cizince 

na území. 



(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola je povinna neprodleně písemně oznámit 

ministerstvu nezahájení přerušení nebo ukončení studia držitele víza k pobytu nad 90 dnů za 

účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. 

(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování9j, neprodleně 

písemně oznámí ministerstvu ukončení platnosti této dohody nebo sdělí skutečnosti, které 

brání dalšímu pokračování dohody o hostování. 

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neprodleně písemně oznámí ministerstvu 

vyřazení výzkumné organizace ze seznamu výzkumných organizací schválených pro 

přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního 

předpisu. 

(8) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala cizince a pracovní poměr byl skončen z 

některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž 

důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou 

bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta a z tohoto 

důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu vydaného za účelem 

zaměstnání, je povinna uhradit náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb cizinci v 

období od skončení pracovního poměru do vycestování cizince z území, nejdéle však po 

dobu, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta; 

to neplatí, pokud úhrada těchto nákladů je zajištěna jiným způsobem. 

(9) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala držitele zaměstnanecké karty nebo modré 

karty, je povinna ministerstvu neprodleně písemně oznámit předpokládanou změnu 

pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty. 

(10) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen nejméně 24 hodin předem informovat policii 

o ukončení pobytu cizince ve zdravotnickém zařízení podle § 10 a 126b. 

13. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu 

§ 4 

Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován a nepodílel se 

na skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1 tohoto zákona, si zaslouží účast a morální 

zadostiučinění. 

14. Trestní zákoník 

§ 48 

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem 

(1) Za podmínek uvedených v § 46 odst. 1, 2 nebo 3 může soud podmíněně upustit 

od potrestání a stanovit dohled nad pachatelem, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu 

sledovat chování pachatele. 

(2) Při podmíněném upuštění od potrestání stanoví soud zkušební dobu až na jeden rok 

a zároveň uloží pachateli dohled (§ 49 až 51). 

(3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud uložit přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též 

uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným 

činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. 

(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit 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 osobně omluvit poškozenému, nebo 

k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění. 

(5) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v odstavci 4, též některá 

z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného 

užití podmínek stanovených pro mladistvé. 

(6) Jestliže pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, vedl ve zkušební době 

řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne o 

uložení trestu, a to popřípadě již během zkušební doby. 

(7) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 6, 

aniž na tom měl pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, vinu, má se za to, že 

se osvědčil. 

(8) Bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, osvědčil, 

anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen. 

§ 60 

Domácí vězení 

(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li pachatele přečinu, 

jestliže 

a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze 

mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle jiného trestu, a 

b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené 

adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. 

(2) Jako samostatný trest může být trest domácího vězení uložen, jestliže vzhledem k povaze 

a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není 

třeba. 

(3) Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu výkonu 

tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období, 

nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo 

poskytnutí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho 

onemocnění nebo úrazu; poskytovatel zdravotních služeb je povinen na vyžádání orgánu 

činného v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit. 

(4) Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném 

obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna s 

přihlédnutím zejména k jeho pracovní době a k času potřebnému k cestě do zaměstnání, k 

péči o nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí, aby při zajištění 

všech nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny ho přiměřeně postihl na svobodě. Soud 

může odsouzenému povolit navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských 

shromáždění i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. 

(5) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená omezení nebo 

přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; 



zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, 

kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným 

činem. 

(6) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z 

výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 

podmínek stanovených pro mladistvé. 

§ 63 

Výměra trestu obecně prospěšných prací 

(1) Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 300 hodin. 

(2) Soud může uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby 

podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou přečinem způsobil, 

nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané přečinem. 

(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z 

výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 

podmínek stanovených pro mladistvé. 

§ 65 

Výkon trestu obecně prospěšných prací 

(1) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém 

volném čase nejpozději do dvou let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. Do této 

doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený 

a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky, 

nebo 

b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody. 

(2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací 

nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané 

podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto trestu nebo 

zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, může soud přeměnit, a to i během doby 

stanovené pro jeho výkon, trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek 

a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení, přitom každá i jen započatá jedna 

hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den domácího 

vězení, 

b) v peněžitý trest a pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl tento trest vykonán, 

stanovit náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být přísnější nežli trest, který by 

pachateli hrozil v případě přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, 

nebo 

c) v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každá i 

jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za 

jeden den odnětí svobody. 

(3) Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat 

trest obecně prospěšných prací v platnosti nebo prodloužit dobu výkonu tohoto trestu až o šest 

měsíců, i když odsouzený zavdal příčinu k přeměně trestu podle odstavce 2, a 

a) stanovit nad odsouzeným na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dohled, 

b) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud neuložená 

přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4, nebo 



c) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku některé z výchovných 

opatření podle § 63 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku mladistvých. 

Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51. 

(4) Na pachatele, kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací, se hledí, jako by nebyl 

odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku 

pravomocně upuštěno. 

§ 75 

Zákaz pobytu 

(1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za úmyslný trestný čin, 

vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob života pachatele a místo spáchání činu 

ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se 

nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt. 

(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako samostatný trest za trestný čin, na který trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, 

jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům 

pachatele uložení jiného trestu není třeba. 

(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též 

uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným 

činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. 

(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z 

výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 

podmínek stanovených pro mladistvé. 

(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí svobody nezapočítává; 

rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po výkonu trestu odnětí svobody nebo po 

podmíněném propuštění. 

(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu výkonu tohoto trestu 

zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu; k přechodnému pobytu na takovém místě 

nebo v takovém obvodu v nutné osobní záležitosti je třeba povolení. 

§ 82 

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

(1) Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; zkušební 

doba počíná právní mocí rozsudku. 

(2) Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby 

podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem 

způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. 

(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z 

výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 

podmínek stanovených pro mladistvé. 

(4) Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl 

uloženým podmínkám, se započítává do zkušební doby nově stanovené při podmíněném 

odsouzení pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené při uložení úhrnného nebo 

souhrnného trestu nebo společného trestu za pokračování v trestném činu. 



§ 83 

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení 

(1) Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým 

podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební 

doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě 

odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k 

nařízení výkonu trestu, a 

a) stanovit nad odsouzeným dohled, 

b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí 

překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 82 odst. 1, nebo 

c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 

odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život. 

(2) Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. 

(3) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1, 

aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se podmíněně odsouzený 

osvědčil. 

(4) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se 

osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 

(5) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne zároveň o způsobu 

výkonu trestu. 

§ 85 

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

(1) Při podmíněném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět 

let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku. 

(2) Podmíněně odsouzenému, nad kterým byl stanoven dohled, může soud uložit přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný 

život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou 

újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané 

trestným činem. 

(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle 

přiměřených omezení nebo přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z 

výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití 

podmínek stanovených pro mladistvé. 

§ 86 

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem 

(1) Jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, vedl ve zkušební době 

řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a 

to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k 

okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení s dohledem v 

platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a 

a) stanovit nad odsouzeným další povinnosti v rámci uloženého dohledu, 

b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí 

překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 85 odst. 1, nebo 

c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 

odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život. 

(2) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1, 

aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se podmíněně odsouzený 

osvědčil. 



(3) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se 

osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 

(4) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne zároveň o způsobu 

výkonu trestu. 

§ 89 

Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění 

(1) Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři 

roky a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm let; zkušební doba počíná podmíněným 

propuštěním odsouzeného na svobodu. Soud může zároveň vyslovit nad pachatelem dohled a 

současně uložit, aby ve stanovené části zkušební doby, navazující na počátek zkušební doby, 

se pachatel zdržoval v určené době ve svém obydlí nebo jeho části. Na výkon dohledu se užije 

obdobně § 49 až 51. 

(2) Podmíněně propuštěnému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; může mu též uložit, aby podle 

svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, 

nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Podmíněně propuštěnému 

podle § 88 odst. 2 soud může uložit, aby se ve zkušební době zdržoval ve stanoveném 

časovém období ve svém obydlí nebo jeho části, nebo aby vykonal práce ve prospěch obcí, 

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, anebo aby složil určenou peněžní částku na 

pomoc obětem trestné činnosti na účet soudu. 

(3) Celková doba trvání určeného pobytu podmíněně propuštěného v obydlí podle odstavců 1 

a 2 nesmí přesáhnout jeden rok, a to i v případě stanovení delší zkušební doby. Výkon prací 

podle odstavce 2 může být stanoven ve výměře od 50 do 200 hodin. Částka na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti podle odstavce 2 se stanoví ve výměře od 2 000 Kč do 10 000 

000 Kč; při stanovení této částky přihlédne soud také k osobním a majetkovým poměrům 

odsouzeného a vzhledem k tomu může stanovit, že určená částka bude zaplacena v 

přiměřených měsíčních splátkách. 

§ 91 

Společné ustanovení 

(1) Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně upustilo 

od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým 

podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební 

doby, že se zbytek trestu vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a 

osobě odsouzeného ponechat podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštění od výkonu 

zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k rozhodnutí o tom, že se 

zbytek trestu vykoná, a 

a) stanovit nad odsouzeným dosud neuložený dohled, 

b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí 

překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 89 odst. 1 nebo § 90 odst. 2, nebo 

c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 

odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život. 

(2) Vyslovil-li soud, že se podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně 

upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, osvědčil, má se za to, že trest byl vykonán 

dnem, kdy byl podmíněně propuštěn nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se 

podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 



(3) U podmíněně propuštěného nebo u odsouzeného, u něhož se podmíněně upustilo 

od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, se má za to, že trest byl vykonán dnem, kdy došlo 

k podmíněnému propuštění nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se podmíněně upustí 

od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, také tehdy, neučinil-li soud bez jeho viny do roka od 

uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1. 

(4) Opětovné podmíněné propuštění z výkonu téhož trestu je možné po výkonu poloviny 

zbytku trestu a v případech uvedených v § 88 odst. 4 po výkonu dvou třetin zbytku trestu. 

Opětovné podmíněné propuštění z výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí není 

možné. 

(5) Jestliže byla záruka za dovršení nápravy odsouzeného odvolána tím, kdo ji poskytl, 

přezkoumá soud chování odsouzeného během zkušební doby, a shledá-li, že podmíněné 

propuštění nebo podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu 

nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce neplní své poslání, 

rozhodne, že se zbytek trestu vykoná; jinak podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštění 

od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce ponechá v platnosti. 

§ 196a 

Zvláštní ustanovení o trestání 

Pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196) může soud uložit jako přiměřené 

omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 i přiměřené omezení, aby se zdržel 

řízení motorových vozidel. Toto přiměřené omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná 

obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována. 

15. Trestní řád 

§ 43 

(1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo 

nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil 

(poškozený), má právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit 

se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání 

konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k 

věci vyjádřit. 

(2) Za poškozeného se nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak 

poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v 

příčinné souvislosti s trestným činem. 

(3) Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil 

obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla 

poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které 

obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního 

líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2); je-li sjednána dohoda o vině a trestu, je 

třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o takové dohodě (§ 175a odst. 2). Z návrhu 

musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové 

újmy uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení. Důvod a výši škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného 

obohacení je poškozený povinen doložit. O těchto právech a povinnostech musí být 

poškozený poučen. Nebyl-li by pro rozhodnutí o nároku poškozeného dostatečný podklad a 

nebrání-li tomu důležité důvody, zejména potřeba vyhlášení rozsudku nebo vydání trestního 



příkazu bez zbytečných průtahů, soud poškozenému sdělí, jakým způsobem může podklady 

doplnit, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, kterou mu zároveň určí. 

(4) Poškozený, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, má právo 

v kterémkoliv stadiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný 

čin na jeho dosavadní život. Prohlášení lze učinit i písemně. Písemné prohlášení se v řízení 

před soudem provede jako listinný důkaz. 

(5) Poškozený se může rovněž výslovným prohlášením sděleným orgánu činnému v trestním 

řízení vzdát procesních práv, které mu tento zákon jako poškozenému přiznává.  


