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Oznámení České republiky podle článku 117 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 

12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce 

 

V souladu s článkem 117 větou první a druhou nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 

2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce (dále jen „nařízení“) Česká republika oznamuje ve vztahu k níže uvedeným článkům 

nařízení tyto orgány příslušné pro účely provádění tohoto nařízení:  

 

Články 

nařízení  

Příslušné vnitrostátní orgány 

5(6), 28(1)–

(2)/(4), 31(4) 

policejní orgány podle § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen 

„trestní řád“) 

 

10(3)(d), 

24(2)–(3),  

25(1)  

27(2) až (8),  

34(1) až 

(3)/(5) až (7)  

státní zastupitelství  

24(1) státní zastupitelství 

24(8)  Nejvyšší státní zastupitelství 

25 (2) až (5), 

26 (7) 

Nejvyšší státní zastupitelství 

25(6), 39(3)  Nejvyšší státní zastupitelství  

33(2)  V řízení před soudem předseda senátu, který danou věc projednává; 

v přípravném řízení soudce okresního soudu, v jehož obvodu je činný evropský 

pověřený žalobce, který podal návrh na vydání evropského zatýkacího rozkazu. 

36(6)  Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS 

39(4)  Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS 

91(6) policejní orgány podle § 12 odst. 2 trestního řádu, státní zastupitelství  

96(6)  Nejvyšší státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti 

104(7)  V řízení před soudem předseda senátu, který danou věc projednává; 

v přípravném řízení soudce okresního soudu, v jehož obvodu je činný evropský 

pověřený žalobce, který požádal o vydání osoby. 

Znění § 12 odst. 2 trestního řádu je součástí přílohy č. 1 k tomuto oznámení. Kontaktní údaje 

příslušných vnitrostátních orgánů a kritéria určení příslušnosti státního zastupitelství jsou 

součástí přílohy č. 2 k tomuto oznámení.  
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V souladu s článkem 117 větou třetí nařízení Česká republika oznamuje následující vnitrostátní 

ustanovení trestního práva hmotného, která se vztahují na trestné činy definované ve směrnici 

(EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům 

poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, a následující ustanovení jiného 

příslušného vnitrostátního práva:  

 § 206 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“) – zpronevěra, 

 § 209 trestního zákoníku – podvod, 

 § 212 trestního zákoníku – dotační podvod, 

 § 216 trestního zákoníku – legalizace výnosů z trestné činnosti, 

 § 217 trestního zákoníku – legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

 § 220 trestního zákoníku – porušení povinnosti při správě cizího majetku, 

 § 221 trestního zákoníku – porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, 

 § 240 trestního zákoníku – zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, 

 § 248 (odst. 2 alinea 2) trestního zákoníku – porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže, 

 § 256 trestního zákoníku – zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě, 

 § 257 trestního zákoníku – pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

 § 260 trestního zákoníku – poškození finančních zájmů Evropské unie, 

 § 329 trestního zákoníku – zneužití pravomoci úřední osoby, 

 § 330 trestního zákoníku – maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, 

 § 331 trestního zákoníku – přijetí úplatku, 

 § 332 trestního zákoníku – podplacení, 

 § 333 trestního zákoníku – nepřímé úplatkařství, 

 § 348 trestního zákoníku – padělání a pozměnění veřejné listiny, 

 § 361 trestního zákoníku – účast na organizované zločinecké skupině. 

Znění výše uvedených ustanovení, včetně znění některých ustanovení před implementací 

směrnice (EU) 2017/1371 do českého právního řádu, je součástí přílohy č. 1 k tomuto 

oznámení. Součástí přílohy č. 1 k tomuto oznámení je i vymezení trestného činu poškození 

finančních zájmů Evropské unie, ve znění novely, která nabyla účinnosti dne 1. července 2021.   

 

V souladu s článkem 117 poslední věty nařízení Česká republika oznamuje, že podle článku 30 

odst. 3 nařízení je uplatňování článku 30 odst. 1 písm. e) nařízení omezeno na trestné činy, 

na které zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, 

na trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, 

zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 

trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 

trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle § 258 trestního zákoníku, zneužití 
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pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, křivé obvinění podle § 345 odst. 3 až 5 

trestního zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 odst. 3 až 5 

trestního zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 3 až 5 trestního zákoníku a na jiný 

úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, a to v souladu 

s § 88 trestního řádu.  

Znění § 88 trestního řádu je součástí přílohy č. 1 k tomuto oznámení.  

 

V souladu s článkem 117 poslední věty nařízení Česká republika oznamuje, že podle článku 30 

odst. 3 nařízení je uplatňování článku 30 odst. 1 písm. f) nařízení v souladu s § 158d trestního 

řádu omezeno na řízení o úmyslném trestném činu.  

Znění § 158d trestního řádu je součástí přílohy č. 1 k tomuto oznámení.  
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Příloha č. 1 k oznámení České republiky podle článku 117 nařízení Rady (EU) 

2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem 

zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 

 

Trestní zákoník  

§ 206 

Zpronevěra 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu 

nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

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

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

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 

poškozeného, 

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 

nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, 

nebo 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, 

trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem 

(§ 312f). 

(6) Příprava je trestná. 

 

§ 209 

Podvod 

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo 

zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
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b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 

poškozeného, 

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 

nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, 

trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem 

(§ 312f). 

(6) Příprava je trestná. 

 

§ 212 

Dotační podvod 

(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo 

příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané 

účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než 

určený účel. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo 

potrestán. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

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

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

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 

poškozeného, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, 

trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem 

(§ 312f). 

(7) Příprava je trestná.  

 

§ 216 (znění účinné od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2019) 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

(1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno 

zjištění původu 
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a) věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v 

cizině, nebo jako odměna za něj, nebo 

b) věci, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo 

kdo jinému spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového činu spolčí, 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci; spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci, která pochází z trestného činu, 

na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci ve větší hodnotě, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

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

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu, 

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci ve značné hodnotě, 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci v hodnotě velkého rozsahu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

§ 216 (znění účinné od 1. 2. 2019) 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

(1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která je 

výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, 

nebo 

kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu 

nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo 

kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci. 

(2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České 

republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, umístění, 

pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo podstatně 

ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo 
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kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zločinu, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

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

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu, 

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve 

více státech, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

§ 217 (znění účinné od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2019) 

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci ve větší 

hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v 

cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu, 

nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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§ 217 (znění účinné od 1. 2. 2019) 

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci větší hodnoty, 

která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na jiného převede, 

přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na 

území České republiky nebo v cizině jinou osobou. 

(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající 

z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zločinu, 

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, nebo 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného 

zločinu, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.  

 

§ 220 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku 

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat 

nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit 

zájmy poškozeného, nebo 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 

 

§ 221 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti 

(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou 

důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou 

škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti. 
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(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit 

zájmy poškozeného, nebo 

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 

 

§ 240 

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, 

poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto 

povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem 

činnosti. 

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

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

b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo 

c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu, nebo 

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. c) ve spojení s organizovanou skupinou působící 

ve více státech. 

(4) Příprava je trestná. 

 

§ 248 

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské 

soutěži dopustí 

a) klamavé reklamy, 

b) klamavého označování zboží a služeb, 

c) vyvolávání nebezpečí záměny, 

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, 

e) podplácení, 

f) zlehčování, 

g) srovnávací reklamy, 

h) porušování obchodního tajemství, nebo 

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, 

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím 

sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až 

na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
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(2) Stejně bude potrestán, 

kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým 

konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu 

narušující hospodářskou soutěž, 

kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným 

způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo 

kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost osob oprávněných k 

podnikání na finančním trhu, činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k 

provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, penzijního připojištění a 

pojišťovnictví, obhospodařování a administraci investičních fondů nebo zahraničních 

investičních fondů, poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, 

obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním 

rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti, 

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli 

nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné 

výhody. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci 

bude pachatel potrestán, 

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

b) spáchá-li takový čin opětovně, 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

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

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 

c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 

 

§ 256 

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě 

(1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou 

dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná 

některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky 

na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až 

tři léta nebo zákazem činnosti. 

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

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel 

veřejné soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako člen organizované skupiny, 

b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
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(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, 

přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch. 

 (4) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo 

jiný prospěch a spáchá takový čin jako úřední osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři 

léta až deset let. 

 

§ 257 

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 

(1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží 

tím, že 

a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v 

zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, 

b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti 

v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, 

c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení 

nebo ve veřejné soutěži, nebo 

d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání 

veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, 

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

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

v odstavci 1 

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

b) jako úřední osoba. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 

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

b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. 

 

§ 260 (znění účinné od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2019) 

Poškození finančních zájmů Evropské unie 

(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo 

v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům 

nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou 

unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné 

použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení 

zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, které 

tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných 

Evropskou unií nebo jejím jménem. 
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(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

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

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

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské 

unie, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 

 

§ 260 (znění účinné od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2021) 

Poškození finančních zájmů Evropské unie 

(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo 

uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje anebo zatají doklady nebo podstatné údaje, a tím 

umožní neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostředků pocházejících z rozpočtu 

Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo 

zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu nebo umožní neoprávněné použití nebo 

zadržování majetku pořízeného z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných 

Evropskou unií nebo jejím jménem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně použije finanční prostředky pocházející z 

rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, 

majetek pořízený z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo 

jejím jménem anebo zmenší zdroje některého takového rozpočtu. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

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

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

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské 

unie, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 

 

§ 260 (znění účinné od 1. 7. 2021) 

Poškození finančních zájmů Evropské unie 

(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady, 

uvede nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje anebo zatají doklady nebo údaje, a tím umožní 

neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostředků pocházejících z rozpočtu Evropské 

unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo zmenšení zdrojů 

některého takového rozpočtu nebo umožní neoprávněné použití nebo zadržování majetku 
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pořízeného z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím 

jménem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně použije finanční prostředky pocházející 

z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, 

majetek pořízený z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo 

jejím jménem anebo zmenší zdroje některého takového rozpočtu. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

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

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

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské 

unie, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 

 

 

§ 329 

Zneužití pravomoci úřední osoby 

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo 

opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch 

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, 

b) překročí svou pravomoc, nebo 

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci, 

bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti. 

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

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

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle 

bez vyznání, 

c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní 

samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 

d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je 

podnikatelem, 

e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo 

nezkušenosti jiného, nebo 

f) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 
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a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo 

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 

(4) Příprava je trestná. 

 

§ 330 

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti 

(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží 

splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 

činnosti. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, 

územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 

b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je 

podnikatelem, 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch. 

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

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu. 

 

 

§ 331 

Přijetí úplatku 

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu 

pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo 

kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro 

sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody 

na šest měsíců až pět let. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný 

prospěch, nebo 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch 

velkého rozsahu, nebo 
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b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. 

 

§ 332 (znění účinné 1. 1. 2010 do 31. 1. 2019) 

Podplacení 

(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu 

poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo 

kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, 

nabídne nebo slíbí úplatek, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem 

bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo 

způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo 

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 

 

§ 332 (znění účinné od 1. 2. 2019) 

Podplacení 

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo 

pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu, nebo 

kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro 

jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem 

bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo 

způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo 

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 

 

§ 333 (znění účinné od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2019) 

Nepřímé úplatkářství 

(1) Kdo žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo 

prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

(2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

§ 333 (znění účinné od 1. 2. 2019) 

Nepřímé úplatkářství 
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(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že 

bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo 

za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému 

poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

§ 348 

Padělání a pozměnění veřejné listiny 

(1) Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito 

jako pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou, 

kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito 

jako pravé, nebo 

kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří 

nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný 

prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo 

pozměnění veřejné listiny, 

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

 

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

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

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, 

trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory 

a propagace terorismu podle § 312e odst. 3 nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 

312f), 

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

§ 361 

Účast na organizované zločinecké skupině 

(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, 

kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo 

kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, 

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku. 
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(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako vedoucí činitel nebo představitel 

organizované zločinecké skupiny. 

(3) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1 a 2 neužijí. 

 

Trestní řád 

§ 12 

Výklad některých pojmů 

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán. 

(2) Policejními orgány se rozumějí 

a) útvary Policie České republiky, 

b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie 

České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo zaměstnanců 

České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech 

zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky 

anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních 

úkolů, 

c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob ve 

výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, 

věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, 

d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením 

1. celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy 

se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, 

2. právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li 

toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, 

3. daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, 

4. daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných 

právních předpisů, 

e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a 

osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech 

anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž 

jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s 

nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené 

nebo založené Ministerstvem obrany, 

f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků 

Bezpečnostní informační služby, 

g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech 

příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, 
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h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků 

Vojenského zpravodajství, 

i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech 

příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců 

České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále 

stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím do 

působnosti policejního orgánu. 

 

Věcná příslušnost 

§ 16 

Řízení v prvním stupni koná, jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, okresní soud. 

 

§ 17 

(1) Krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně zákon stanoví 

trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze uložit 

výjimečný trest. O trestných činech 

a) zabití, vraždy novorozeného dítěte matkou, neoprávněného odebrání tkání a orgánů, 

nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány, odběru tkáně, orgánu a provedení transplantace za 

úplatu, nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem, obchodování s lidmi, 

b) spáchaných prostřednictvím investičních nástrojů, které jsou přijaty k obchodování v 

obchodním systému nebo o jejichž přijetí k obchodování v obchodním systému bylo požádáno, 

nebo jejich padělků a napodobenin, pokud jejich zákonným znakem je způsobení značné škody 

nebo získání značného prospěchu, 

c) porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, manipulace s kurzem investičních 

nástrojů, zneužití informace v obchodním styku, zneužití postavení v obchodním styku, 

poškození finančních zájmů Evropské unie, porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a 

technologií dvojího užití, porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití, 

zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití, 

provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení 

povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským 

materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským 

materiálem, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků a 

d) účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, 

vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže, zneužití zastupování státu a mezinárodní 

organizace, vyzvědačství, ohrožení utajované informace, spolupráce s nepřítelem, styků 

ohrožujících mír, použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, plenění 

v prostoru válečných operací, 

koná v prvním stupni řízení krajský soud i tehdy, je-li dolní hranice trestu odnětí svobody nižší. 

(2) Krajský soud koná v prvním stupni řízení též o trestném činu opilství v případě, že čin 

jinak trestný, jehož se dopustil pachatel ve stavu nepříčetnosti, který si zaviněně přivodil, 
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naplňuje znaky skutkové podstaty některého z trestných činů, u nichž je stanovena příslušnost 

krajského soudu podle odstavce 1. 

(3) Krajský soud koná v prvním stupni řízení též o dílčích útocích pokračujícího trestného 

činu, jestliže postupem podle § 45 trestního zákoníku přichází v tomto řízení v úvahu 

rozhodnutí o vině některého z trestných činů uvedených v odstavci 1 nebo 2. 

 

§ 18 

Místní příslušnost 

(1) Řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. 

(2) Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož 

obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou 

mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. 

 

§ 88 

(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 

hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 

226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 

1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při 

veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné 

zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle 

§ 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, 

křivé obvinění podle § 345 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý 

znalecký posudek podle § 346 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 

3 až 5 trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená 

mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro 

trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení 

podstatně ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech 

orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní 

orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým 

obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této 

souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu. 

(2) Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda senátu a 

v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně 

konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení 

pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V příkazu k 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa či 

zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude odposlech a 

záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce; v 

odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, 

včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu se bezodkladně doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení opis příkazu k 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu soudce bezodkladně zašle státnímu 

zástupci. 
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(3) Policejní orgán je povinen průběžně vyhodnocovat, zda i nadále trvají důvody, které 

vedly k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Pokud důvody 

pominuly, je povinen odposlech a záznam telekomunikačního provozu ihned ukončit, a to i 

před skončením doby uvedené v odstavci 2. Tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí 

předsedovi senátu, který příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydal, a 

v přípravném řízení rovněž státnímu zástupci a soudci. 

(4) Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu může soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení na návrh 

státního zástupce soudce krajského soudu dobu trvání odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců. 

(5) Bez příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může orgán činný v 

trestním řízení nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu, nebo jej provést i sám, 

je-li vedeno trestní řízení pro trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), 

svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), omezování osobní svobody (§ 171 

trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní 

poruchou (§ 200 trestního zákoníku), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 

trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku) nebo nebezpečného 

pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pokud s tím uživatel odposlouchávané stanice 

souhlasí. 

(6) Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba k němu připojit 

protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu, jakož i o 

orgánu, který záznam pořídil. Ostatní záznamy je povinen policejní orgán označit, spolehlivě 

uschovat tak, aby byla zajištěna ochrana před neoprávněným zneužitím záznamů, a v protokolu 

založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy. V jiné trestní věci, než je ta, v níž byl 

odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze záznam jako důkaz užít tehdy, 

pokud je v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1, nebo souhlasí-

li s tím uživatel odposlouchávané stanice. 

(7) Pokud při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly zjištěny 

skutečnosti významné pro trestní řízení, je policejní orgán po souhlasu soudu a v přípravném 

řízení státního zástupce povinen záznamy bezodkladně zničit po třech letech od pravomocného 

skončení věci. Byl-li policejní orgán vyrozuměn o podání mimořádného opravného prostředku 

v uvedené lhůtě, zničí záznamy o odposlechu po rozhodnutí o mimořádném opravném 

prostředku, případně až po novém pravomocném skončení věci. Protokol o zničení záznamu o 

odposlechu zašle policejní orgán státnímu zástupci, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně 

skončena, a v řízení před soudem předsedovi senátu prvého stupně, k založení do spisu. 

(8) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně 

skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvého stupně po pravomocném 

skončení věci, informuje o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

osobu uvedenou v odstavci 2, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který vydal 

příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, délku trvání odposlechu a datum 

jeho ukončení. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne 

doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Předseda senátu soudu prvního stupně 

podá informaci bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání 

jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, jehož 

rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání 

jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e). 
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(9) Informaci podle odstavce 8 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán 

nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu 

spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti na 

organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v řízení o trestném činu účasti na 

teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku) nebo pokud se na spáchání trestného činu 

podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení doposud pravomocně 

skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, vedeno trestní řízení, anebo 

pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel trestního řízení, včetně řízení 

uvedeného v odstavci 6, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv 

a svobod osob. 

 

§ 158d 

Sledování osob a věcí 

(1) Sledováním osob a věcí (dále jen "sledování") se rozumí získávání poznatků o osobách 

a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Pokud 

policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen 

záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak 

nepoužít. 

(2) Sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze 

uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce. 

(3) Pokud má být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního 

tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za 

použití technických prostředků, lze je uskutečnit jen na základě předchozího povolení soudce. 

Při vstupu do obydlí nesmějí být provedeny žádné jiné úkony než takové, které směřují k 

umístění technických prostředků. 

(4) Povolení podle odstavců 2 a 3 lze vydat jen na základě písemné žádosti. Žádost musí 

být odůvodněna podezřením na konkrétní trestnou činnost a, jsou-li známy, též údaji o osobách 

či věcech, které mají být sledovány. V povolení musí být stanovena doba, po kterou bude 

sledování prováděno a která nesmí být delší než šest měsíců. Tuto dobu může ten, kdo sledování 

povolil, na základě nové žádosti písemně prodloužit vždy na dobu nejvýše šesti měsíců. 

(5) Nesnese-li věc odkladu a nejde-li o případy uvedené v odstavci 3, lze sledování zahájit 

i bez povolení. Policejní orgán je však povinen o povolení bezodkladně dodatečně požádat, a 

pokud je do 48 hodin neobdrží, je povinen sledování ukončit, případný záznam zničit a 

informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. 

(6) Bez splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 lze sledování provést, pokud s tím výslovně 

souhlasí ten, do jehož práv a svobod má být sledováním zasahováno. Je-li takový souhlas 

dodatečně odvolán, sledování se neprodleně zastaví. 

(7) Má-li být záznam pořízený při sledování použit jako důkaz, je třeba k němu připojit 

protokol s náležitostmi uvedenými v § 55 a 55a. 

(8) Pokud nebyly při sledování zjištěny skutečnosti důležité pro trestní řízení, je nutno 

záznamy předepsaným způsobem zničit. 

(9) Provozovatelé telekomunikační činnosti, jejich zaměstnanci a jiné osoby, které se na 

provozování telekomunikační činnosti podílejí, jakož i pošta nebo osoba provádějící dopravu 

zásilek jsou povinny bezúplatně poskytovat policejnímu orgánu provádějícímu sledování podle 
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jeho pokynů nezbytnou součinnost. Přitom se nelze dovolávat povinnosti mlčenlivosti 

stanovené zvláštními zákony. 

(10) V jiné trestní věci, než je ta, v níž bylo sledování za podmínek uvedených v odstavci 

2 provedeno, lze záznam pořízený při sledování a připojený protokol použít jako důkaz jen 

tehdy, je-li i v této věci vedeno řízení o úmyslném trestném činu nebo souhlasí-li s tím osoba, 

do jejíž práv a svobod bylo sledováním zasahováno. 




