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Národní shromážděn! Ceskoslovenské socialis
tické republiky se usneslo na tomto zákoně:

CAST PRVNI

OBECNA CAST

HLAVA PRVNI

tiČEL ZAKONA

§ 1

Účelem trestního zákona je chránit společenské

ft státní zřízení Československé socialistické re
publiky, socialistické vlastnictví, práva ft oprávně

né zájmy občanů B vychovávat k řádnému plnění

občanských povinností a k zachovévání pravidel
socialistického soužiti.

§ 2

Prostředky k dosazení účelu trestního zálmlla
jsou pohrůžka ~·"esly, uklůdání a výkon trestů ft

ochranná opatření.

HLAVA DRUHA

ZAKLADY TRESTNI ODPOVtDNOSTI

§ 3

Trestný čin

(l) Trestným činem je pro společnost nebez
pečný čin, [ehož znaky jsou uvedeny v tomto za
koně.

(2.1 Cin, jeho! stupeň nebezpečnostípro společ

nost je nepatrný, nent trestným činem, i když Jinak
vykazuje znaky trestného činu.

(3J K trestnosti činu je třeba úmyslného zavi
nění, nestanoví-ll tento zákon výslovně, že postač!

za vlnění z nedbalosti.
(4) Stupeň nebezpečností činu pro společnost

[e určován zejména významem chráněného zájmu,
který byl činem dotčen, způsobem provedeni činu

ft jeho nésladky, okolnostmí, za kterých byl čin

spáchán, osobou pachatele, mírou Jeho zavlněni II.

jeho pohnutkou,

Zaviněn!

§ 4

Trestný čín je spáchán úmyslně, jestliže pa
chatel
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fl 1 chtěl způsobem v tom to zákoně uvedeným po
rusí! nebo OÍlI'OZit zájem cnrunčny tímto zako
nom, naha

bJ vlAiJ!, že svým jednáním může takové porušení
nebo onrožení zp LiSCJíJ it, fl pro pl'ipdd, 1e je způ
sobí, byl s tím srozuměn.

§ 5

Trestuý čin Je spacháu z neli.balast!, jestliže
pGch";~I!

ll) v0!dél, že může Zplj~·;ulJem v tomto zákoně uve
deným porušit nebo ohrozit zájem chráněný

tímto zákonem, ale' bez přiměřených důvodů

spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení ne
zpl'lsuuí, llt:lJÚ

b) nevěděl, že svým jednáním m ůže ta kové poru
sení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem
J{ okolnostem fl k svým osobním poměrům vě

dét měl fl mohl.

§ 6

K okolnosti přttěžujrct nebo k okolnosti, která
porřmlňuje použití vyšší trestní sazby, se příhlédne,

ll) jde-ll o těžšI následek, I tehdy, zavinil-U jej
pachatel z nedbalostí, vyjímaje případy, že
tento zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslně,

bJ Jde-ll o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ni
pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnos
tem {1 k svým osobním poměrům vědět měl a
mohl, vyjímaje případy, kdy tento zakon vy
žaduje, aby o ni pachatel věděl.

§ 7

P ř 1P r II v 8. k t r e s t n é m u Cin II

fl) [ednaní pro společnost nebezpečné, které
zálež! v organízovaní trestného čínu, v opatřováni

nebo přízpůsobovant prostředků nebo nástrojů k je
ho spácháni, ve spolčení, srocení, v návodu nebo
pomocí k trestnému činu anebo v jiném úmyslném
vytvářent podmínek pro jeho spěchání, Je přtpra

vou k trestnému činu, jestliže nedošlo k pokusu
ant dokonání trestného činu.

(2) Příprava k trestnému činu je trestná podle
trestní sazby stanovené na trestný čin, k němuž

směřovala, jestliže tento zákon ve zvláštní částt

nestanoví něco JIného.

(~) Trestnost přípravy k trestnému činu zanl
koj, jestliže pachatel dobrovolně

fl) upustil od daišlho jednání směřujícího k spá
chán! trestného čínu a odstranil nebozpečt,

které vznIklo zájmu chráněnému tímto záko
nern z podniknutě přípravy, nebo

bJ uňín il o přfpravě k trestnému člnu oznámen!
v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu
chráněnému tímto zakonem z podniknuté přl

]}f'HVY, mohlo být [eště odstraněno. Oznámen!
je nutno učinit prokurátoru nebo bezpečnost

nímu orgánu; voják může místo toho učinit

oznámení velitel! nebo náčelníku,

14 } Ustanovením odstavce 3 vsak není dotčena

trestnost pachatele za Hll}' dokonaný trestný čin,

který j!z tímto svým Jednáním spáchal.

§ 8

Pokus trestného činu

fl) Jednání pro společnost nebezpečné, které
bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a
jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin

spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k do
konaní trestného činu nedošlo.

[~l Pokus trestného činu je trestnÝ podle trestní
sazby stanovené na dokonaný trestný čín,

(3) Trestnost pokusu trestného činu zaniká,
jestliže pachatel dobrovolně

I

a) upustil od dalšího jednán! potřebného k dalm-
nani trestného činu a odstranil nebezpečí, které
vzniklo Zájmu chráněnému tímto zákonem
z podniknutého pokusu, nebo

b) učinil o pokusu trestného činu oznámení v da
M, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráně

nému tímto zákonem z podniknutého pokusu,
mohlo být ještě odstraněno. Oznámen! je nut
no učinit prokurátoru nebo bezpečnostnímu

orgáuu; voják může místo toho učinit oznámen!
. veliteli nebo načelntku.

[4J Ustanovením odstavce 3 však nenl dotčena

trestnost pachatele za jiný dokonaný trestný čin,

kler9 již tímto svým jednáním spáchal.

Pac h II tel, s pol II pac h a tel a ú Č II II t n ! k
trestného činu

§ 9

fl J Pachatelem trestného cinu je, kdo/trestný
čin spáchal sám.

[2) Byl-ll trestný čin spáchán společným jed
nánlm dvou nebo více osob, odpovídá každé z nich,
jako by trestný čin spáchala sama [spolupachatelé).

§ 10

(1) Úc:astnfkem na dokonaném trestném čínu

nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně

a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídíl

(organizátor),

b) navedl jiného k spáchán! trestného čtnu [ná
vodce),
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c) poskytl jinému pomoc k spáchán! trestného
činu, zejména opatřením prostředků, odstraně

ním překážek, radou, utvrzováním v předse

vzetí, slibem přispět po trestném činu (pomoc
ník] .

(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účast

nfka se užije ustanoven! o trestní odpovědností a
trestnosti pachatele, jestliže tento zákon nestanoví
něco jiného.

§11

Věk

Kdo v době spáchán! činu nedovršil patnáctý
rok svého věku, není trestně odpovědný.

§ 12

Nepříčetnost

[1J Kdo pro duševní poruchu v době spácnén!
činu-nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro -spo
lečnost nebo ovládat své' [ednání, není za tento čin

trestně odpovědný.

(Z) Ustanovení odstavce 1 se neužije, přivede-U

se pachatel do stavu nepřtčetností, byť i z nedba
losti, požítím alkoholického nápoje nebo omamné
ho prostředku.

§ 13

Nutná obrana

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo

hrozícl nebo trvající útok na zájem chráněný tímto
zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou
obranu, byla-li obrana zřejmě nepřtměřená povaze
a nebezpečnosti útoku.

§ 14

Kr a j n í nouze

Cin Jinak trestný.i.kterým někdo odvrací ne
bezpečí přímo hrozíc! zájmu chráněnému tímto zá
konem, naní trestným činem. Nejde o krajní nouzt,
jestliže bylomožno toto nebezpečí za daných okol
nestí odvrátit Jinak anebo způsobený následek je

-zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější lle~

ten, který hrozil.

§ 15

Oprávněné p o u ž í t I s b r a n ě

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v me
zich zmocnění příslušných zákonných předpísů.

HLAVA TItETI

PŮSOBNOST TRESTNíCH ZAKONú

§ 16

(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona
účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle poz
dějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to jB
pro pachatele příznívější.

(2l Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh
trestu. který dovoluje uložit zákon účínný v době,

kdy se o trestném čínu rozhoduje.

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

§ 17

(1) Podle československého zákona se posuzuje
trestnost činu, kter-ý byl spáchán na ůzemí re
publíkv.

(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na
území republiky,

a) uopusttl-lt se tu pachatel jednání, 1 když po
rušení nebo ohrožení zájmu chráněného tímto
zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo
zčásti v cizině, nebo

b) porušil-U nebo ohrozil-li tu pachatel zájem'
chráněný tímto zákonem nebo měl-li tu alespoň

zčásti takový následek nastat, i když se jed
nán! dopustil v cizině.

§ 18

Podle československéno zákona se posuzuje
1 trestnost činu, který v cizině spáchal českoslo

venský občan nebo obyvatel republiky bez státní
příslušnostt.

§ 19

Podle československého zákona S8 posuzuje
trestnost rozvracení republlky (§ 92], teroru (R 93
fl 94), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), pod
vracení republiky (§ 98), vyzvědačství (§ 105), pa
dělání a pozměňování peněz (§ 1401, udáván! pa
dělaných ft. pozměněných peněz (§ 141], výroby a
držení padělatelského náčtní (§ 142), útoku na
státnt orgán a orgán společenské organizace podle
§ 153, útoku na veřejného činitele podle § 155,
genocidla (§ 259), používání zakázaného bojového
prostředku (§ 252 J, válečné krutosti (§ 263 J, P1~

nění v prostoru válečných operací (§ 264) a zne
užíván! označent Červeného kříže (§ 265) i tehdy,
spáchal-li takový trestný čin v cizině ke škodě zá
[rnů republiky cizinec nebo osoba bez státní pří

stušnostt, která není obyvatelem repunltky.
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§ 20

(l) Podle československéhozákona se posuzuje
trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním
příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti,

která není obyvatelem rapubllky, těž tehdy,

a) fe-ll čin trestný 1 podle zákona účinného na
území, kde byl spáchán, li

b) jestliže pachatel by! dopaden na územl repub
liky li nebyl vydán k trestnímu stíhání cizinu!
státu.

[Z) Pachateli však nelze uložit trest přísnějšf,

než jaký stanoví zakon státu, na jehož území byl
trestný čin spáchán.

§ ;!l

fll Ceskoslovenskv občan nernůže být vvdán
etztmu státu k trestnímu stíhání ani k výhonu
trestu.

(2) Trestní rozsudek cízfho státu nemůže být
vykonán na území republiky.

§ 22

(ll Jestliže pro týž skutek byl pachatel v cl
zíně ve vazbě anebo potrestán orgánem cizího stá
tu, započítá se mu doba strávená ve vazbě nebo vy
konaný trest do trestu uloženého československým

soudem, pokud je vzhledem k druhu uloženého
trestu započítaní možné, Obdobně postupuje soud,
uložil-ll pachateli trest úhrnný nebo souhrnný
1§ 35).

(2J Není-ll započtránt vazby nebo trestu v cízt
ně uloženého (odstavec II možné, II to zejména
proto, že v cizině byl vykonán zcela nebo zčastt

trest takovéuo druhu, jaký' tento zákon nezná, přt

hlédne soud k této skutečností pří stanovení druhu
trestu, popřípadě jeho výměry.

HLAVA ŮTVRTA

'I'RESTY

OddH prvnf

Společná'n~tanovenl o trestech

§ 23

n ee i trestu

[l J Účelem trestu je chránit společnost pl'ed
pachatel! trest rl ý ch činů, zabránit odsouzenému
v' dalším pi~,;jltmI trestné čínnostt ft vychovat Jej
k tomu, aby vedl I'ádný život pracujIcího člověka,

II tím působit výchovně ! na ostatní členy společ

nosti.

(zJ V}'kOJl8m trestu nesmí být ponížena lidská
důstojnost.

Upuštění od potrestání II v y ř í z e n í

věci m í s t n í m lidovým soudem

§ 24

(1J Od potrestáni pachatele, který spáchal
trestný čin menší nebezpečností pro společnost,

jeho spáchání lituje II projevuje účinnou snahu po
nápravě, lze upustit,

II J jestliže vzhledem k povaze spáchaného činu

a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně

očekávat. že již projeunant věci před soudem
postačí k Jeho nápravě, nebo

bJ jestliže soud přijme záruku nabídnutou spoJe
čenskou organizací za nápravu pachatele II má
za to, že vzhledem k výchovné síle kolektivu,
povaze spáchaného činu ft osobě pachatele se
uložení trestu nejeví nutným.

(2) Upustil-ll soucl od potrestání, hledí se na
pachatele, Jako by nebyl odsouzen.

§ 25

Soud může upustit od "potrestdhi i tehdy, jest
liže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšeně

příčetnosti a soud má za to, ze ochranné Iěčení

(§ 72), které zároveň ukládé, zajisti nápravu pa
chatele fl ochranu společnosti lépe než trest. To
hoto ustanovenI se však nepdužíje, jestliže si pa
chatel stav zmenšené příčetnosti přivodil, byt i z ne
dbalosti, požitím alhokoltckého nápoje nebo omam
ného prostředku,

§ 26

Jestliže pachatel spáchal trestný čin menší ne
bezpečnosti pro společnost, jeho spáchání lituje a
projevuje účinnou snahu po nápravě, lze věc pro
jednat před místním lidovým soudem, pokud vzhle
dem k povaze spáchaného trestného činu, k osobě

pachatele a k výchovné síle kolektivu, zejména
byla-li přijata záruka nabídnutá společenskou orga
nizací za nápravu pachatele, lze důvodně očekávat,

že vyřízent věci místním lidovým soudem k nápravě

pachatele postačí.

Druhy t r e s t ň

§ 27

Za spáchané trestné činy může soud uložit
pouze tyto tresty

11) odnětt svobody,

b) nápravné opatření,

c] ztr-átu čestných titulů fl vyznamenání,

dl ztrátu vojenské hodnosti,

E!1 zákaz čínností,

f) propadnutí majetku,
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g) peněžttÝ trest,

h) propadnutí věcí,

ch) vyhoštění.

SbIrl{8 zálmm1 Č. 140/1951

OddO druhý

Obecné zásady pro ukládání tresti

Výměra trestu

§ 28

(1) Stanovl-li tento zákon ve zvláštní částt na
některý trestný' čin několik trestů, lze uložit l,ažc1ý
tento trest samostatně nebo i vice jich vedle sebe.
Vedle trestu, který stanoví tento zákon ve zvláštní
části na některý trestný" čin, lze uložit i jiné tresty
uvedené v § 27. Vyhoštěnl lze ulož1t samostatně,

1 l,dyž tento zákon ve zvláštní částí takový trest
nestanoví.

(2) Nelze vsak uložit

a) nápravné opatření vedle odnětí svobody nebo
peněžttého trestu,

bl paněžn ý trest vedle propadnun majetku.

VťJjimečný trest - trest smrt!

§ 29

(1) Trest smrti může soud uložit Jen Zll trestný
čin, u něhož to tento zákon ve zvláštní části do
voluje, a to pouze za podmínky, že stupeň nenez
pečností takového trestného činu pro společnostj9

vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu pro
vedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce
nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému ná
sledku mimořádně vysoký a

a) uležení trestu vyžaduje účinná ochrana spo
lečnostt, nebo

bJ není naděje, že by na pachatele bylo možno
trestem výchovně působit.

[2] Vojakoví, který takový trestný čin spáchal
za branné pohotovostí státu nebo za bojové sítuar:e.
může soud uložit trest smrtí také za podmínky, že
takovým trestným činem byly zmateny nebo pod
statně ohroženy bojové akce nebo zvysenou měrou

ohrožena kázsň nebo pořádek v ozbrojených silách
nebo v ozbrojeném sboru.

(3) Trest smrt! nelze uložit těhotné ženě ant
osobě, která v době, kd y spáchala trestný Čili, ne
překročila osmnáctý rok svého věku.

§ 30

(1) V uloženém trestu smrtl je zahrnuta ztráta
čestných títulů a vyznamenánl II ztráta vojenské
hodnostI.

(2] Vedle trestu smrt! lze uložtt pouze trest
propadnutí majetku.

i 3 ) Trest smrti se vykoná oběšením: za branně

pohutovostt sUHu může být vykonán zastřelením.

§ 31

(1) 1'1'1 stanoven! druhu trestu II jeho výměry

přthlédns soud k stupní nebezpečnosti trestného
činu pro společnost (§ 3 odst. 4). k možnosti ná
pravy a poměrům pachatele PříjmeII soud záruku
nabídnutou společenskou organizaci za nápravu pa
chatele. vezme v úvahu také výchovnou sílu kolek
ttvu B ulož! trest se zřetelem k této okolností.

(2) Při stanovení druhu trestu II jeho výměry

přthlédrie soud

a) II spolupachatelů též k tomu, jakou měrou jed
nant každého z nich piispělo k spácháni .trest
ného činu,

b) tl organízétora, navouce a pomocníka též k vÝ'
známu 8. povaze jejich ůčastí na spáchán! trest
ného činu,

c) u přípravy k trestnému činu a II pokusu trest
ného činu též k tomu, do jaké míry se jednán!
pachatele I, dokonán! trestného činu přiblí

žilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro
které k jeho dokonání nedošlo.

(3) K okolnosti, která j& zákonným znakem
trestného činu, nelze přihlédnout jako k okolností
polehčujíc! nebo přítěžujíct nebo k okolnosti, kteTrl
podmiňuje použítt vyšší trestnl sazby.

§ 32

fl) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve
stavu zmenšené příčetnosti, který sl, a to ani z ne
dbalost I, nepřtvodíl požitím alkoholického nápoje
nebo omamného prostředku, přihlédne soud k této
okolností při stanovení druhu trestu a jeho výměry.

.' (2) Má-ll soud za to, že by vzhledem k zdra
votnímu stavu takového pachatele bylo možno za
současného uložení ochranného lěčení (§ 12) do
sánnout účelu trestu i trestem kratšího trvání, snlžl
trest odnětí svobody pod dolnt hranici trestní saz
by, nejsa vá7.Áo omezením uvedeným v § 40 odst. 3,
ft ulož: zároveň ochranné léčení.

§ 33

Pi'! výměl'e trestu se jako k pulehčující okol
nosti pr'lhlédrJ1:l zejména k tomu, že pachatel

a) spáchal trestný čin v silném rozrušení,

b) spáchal trestný čin ve veku blfzkěrn věku mla
dtstvýcb.

c J spáchal trestný čin pod tlakem zavtslostt nebo
podrtzeností,

d] spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo
nátlaku,
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e) spáchal trestný čin pod vlivem tt~ivých osob
ních nebo rodinných poměrů, které si sám ne
způsobil,

fl spáchel trestný čin odvraceje Otok nebo lině

nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky
nutné obrany nebo krajní nouze,

I) vedl před spácháním trestného činu h'ídný li
vot pracujícího člověka,

h) přičinil se o odstranění škodlívých následků

trestného činu nebo dobrovolně nahradtl způ

sobenou škodu,

ch) trestného činu upřímně litoval,

1) svů] trestný čin sám oznámil úřadům, nebo

II přJ objasňování své trestné činnost! napomáhal
příslušným orgánům.

§ 34

Při výměře trestu se jako k přttěžujlcí okol
nost! přihlédne zejména k tomu, že pachatel

a) spáchal trestný čin z nepřátelství k socialis
tickému společenskému tl státnímu zřízení re
publiky nebo z jiné iVIaSť zavržrtetněpohnutky,

b) spáchal trestný čín surovým způsobem, zakeř

ně, le zvl4§tní lsti nebo jiným obdobným způ

sobem,

c] spáchal trestný čin využívaje něčí bezbrannosti,
závislosti nebo podřtzsnostt,

d) spáchal trestný čin za živelní pohromy nebo
jiné událostí vážně' ohrožující život, veřejný

pořádek nebo majetek,

.) trestn ým č~~.~m porušil zvláštní povinnost,

f) trestným činem způsobil vyšší škodu,

I) spáchal trestný čin jako organiZátor, jako 'Člen

organizované skupiny n~!lO člen spolčení,

ll) .vedl k trestnému činu jiného, zejména mla
distvého,

oh) trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po
delší dobu,

1) spáchal více trestných činů, nebo

Jl byl JIŽ pro trestný čin odsouzen; soud je opráv
něn podle povahy předchozího odsouzen! ne
pokládat tuto okolnost za přttěžujíct.

UkládánI trestu za více trestných
č í n ti

§ 35

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více
trelltn}'ch činii,. ulož! mu úhrnný trest podle toho
zákonného ustanovení, které se vztahuje na trestný

čín z nich nejpřísnějí trestný; vedle trestu přípust

něho podle takového zákonného ustanovení lze
v rámci úhrnného trestu uložit 1 jiný druh trestu,
jestlíže jeho uložen! by bylo odůvodněno některým

ze souzených trestných činů. Jsou-ll dolní hranic.
trestních sazeb odnětí -svobody různé, je dolní hra
nic! ňhmného trestu nejvyšší z nich. Stanovl-U
tento zákon na některý z takových trestných čínň

pouze trest odnětí -svobody, nsmůže být úhrnným
trestem jiný z trestů uvedených v § 27 jako trest
samostatný.

(2) Soud uloží souhrnný trest podle zásad uve
dentch v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za
trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem
prvního stupně vyhlášen odsuzujte! rozsudek za
jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného
trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli
rozsudkem dřívějším, Souhrnný trest nesmí být
mírnější než trest uložený rozsudkem dřtvějším,

V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest
ztráty čestných titulů a vyznamenán!, ztráty vojen
ské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí
věci, jestliže takový trest byl vysloven j1:l rozsud
kem dřívějším.

(J) Ustanoveni o souhrnném trestu se neužije,
[estlíže dřlvější odsouzení je takové povahy, že se
na pachatele htedt, jako by nebyl odsouzen.

§ 36

Jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin,

který spěchal před tím, než byl trest uložený dří

vějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stej
ného druhu, nesmí tento trest spolu 8 dosud nevy
konanou část! trestu uloženého dřívějším rozsud
kem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou tímto
sakonem pro tento druh trestu.

§ 37

Soud upustí od uložen! souhrnného trestu podle
§ 35 odst. 2 nebo od uložení dalšfho trestu podle
13 36, má-li za to, že trest uložený dřfvějším roz
sudkem je dostatečný.

§ 38

Započ1tání vazby a trestu

(1) Jestliže se vedlo proti pachatel1 trestní tlí
zení ve vazbě a dojde v tomto řízení k jeho odsou
zení, započíta se mu doba strávená ve vazbě do ulo
ženého trestu, popřípadě do trestu úhrnného nebo
souhrnného, pokud je vzhledem k druhu uloženého
trestu započítání možné.

(2) Jestliže byl pachatel soudem nebo jiným
orgánem potrestán II došlo k jeho novému odsou
um! pro tý~ skutek, započítá se mu vykonaný trest
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do uloženého trestu, pokud je vzhledem k druhu
uloženého trestu započttaní možné. Obdobně postu
puje soud, uložtl-It pachateli trest ůhrnnř nebo
souhrnný.

(3) Při započttánl vazby nebo trestu odnětl svo
body do trestu nápravného opatřen! a při započí

tán! trestu nápravného opatřen! do trestu odnětí

svobody se počítajt jeden den vazby nebo jeden den
trestu ednětí svobody za dva dny, nápravného
opatření.

(4) Není-ll započítěnř vazby nebo trestu (od
stavce 1 až 3) možné, přihlédne soud k této sku
tečnost! při stanoven! druhu trestu, popřípadě jeho
výměry.

Oddll Ustl

Ukládánf 8 výkon jodno;livých

tre:.tň

§ 39

o č n ě t i s v o b o d y

(1) Trest odnětí svobody se ukládě nejvýše na
patnáct let.

(2) Trest odnětí svobody se vykonává v náprav
ných zařízen!ch ministerstva vnitra. Trest odnětí

svobody nepřevyšujtcí dvě léta, uložený vojáku
_v zakladnt vojenské službě, se může vykonat též
v nápravných zařízeních ministerstva národní obra
ny. Ve výkonu trestu je odsouzený soustavně vy
chováván k tomu, aby vedlradný život pracujícího
člověka.

(3) Byl-ll trest odnětI svobody vykonán v na
pravném zanzeni ministerstva národní obrany.
hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

§ 40

Mimoi'ádné snížen! trestu
odnětí svobody

(1) Má-li soud vzhledem k výjimečným okol
nostem případu nebo vzhledem k mimořádným po
měrům pachatele za to, že by použíti trestní sazby
odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo pro
pachatele nepřírněřeně přísné a že lze účelu trestu
dosáhnout i trestem kratšího trvání, může snížit
trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní saz
by tímto zákonem stanovené.

(2) Soud může snfžit trest odnětí svobody pod
dolní hranici trestní sazby též tehd y, jestliže odsu
zuje pachatele za přípravu k trestnému činu a má
vzhledem k povaze a závažnosti přípravy za to, že
by použttí trestní sazby odnětt svobody tímto zu
konern stanovené bylo pro pachatele nepřřměřenš

přísné a že lze účelu trestu dosáhnout i trestem
kratšího trvání. .

(3) Pl'! snížen! trestu odnětí svobody podle od
stavce 1 nebo 2 nelze uložit trest

ft) pod pět let, čínt-It dolní hranlce trestní sazhy
odnětí svobod y alespoň dvanáct let,

b J pod ti'! léta, číní-lí dolní hranice trestní sazby
odnětí svobod y alespoň osm let,

c) pod jeden rol" činí-li dolnř hranice trestní saz
by odnětí svobody alespoň pět let.

UI\ládán! trestu o d n ě t í svobody
zvlášť nebezpečnému recidivistovi

§ 41

Pachatel, který

ll) znovu spáchal zvlášť závažný úmyslný trestný
čin, ač již byl pro takový nebo Jiný zvlěšt za
va:~pý úmyslní' trestný čin potrestán, nebo

b) soustavně páchá úmyslné trestné činy téže po
vahy, ač. již byl pro takové trestné činy více
krát potrestán.

považuje se za zvlášť nebezpečného recidivistu,
jestliže uvedené 0l\01n08t1 pro svou závažnost, ze
jména vzhledem !( délce doby, která uplynula od
poslect ního odsouzení, podstatně zvyšují stupeň ne
bezpečnosti trestného činu pro společnost.

§ 42

(1) Horní hra níce trestní sazby odnětí svobody
stanovené v tomto zákoně se u zvlášť nebezpeč

ného rectdívísty zvyšuje o jednu třetinu. Zvlášť ne
bezpečnému recidivistovi soud uloží trest v horní
polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svo
body.

(~J Horní hranice trestní sazby nesmí ani po
zvýšení podle odstavce 1 převyšovat patnáct let.

Nápravné o p a t ř e n t

§ 43

(1) Trest nápravného opatřen! může soud uložit
pouze v případě, že tento zákon ve zvláštní částí

uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem
k osobě pachatele fl možnosti Jeho nápravy uložen!
trestu odnétí svobody k dosažení účelu trestu není
třeba.

(2) Napravué opatření nelze uložit, je-ll pa
chatel trvale práce neschopný, nebo jsou-li tu jiné
okolnosu, které brůui výkonu tohoto trestu.

§ 44

[l) Trest nápravného opatření může soud ulo
žit v trvání od dvou měsíců do jednoho roku.

(2) Nápravně opatření se vykonává na svobodě.

Odsouzený je povinen po dobu trestu vykonávat
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prác! za podmínek stanovených soudem poll I", od
s.avce 3 a li.

(;] Z odměny za prácl náležející odsouzenému
přtpadě 10 u;~ 25 % státu; výšt srážek určí SOUll.

(4) Z důležitých důvodů může soud nařídit na
dobu výkonu trestu i zrněnu zaměstnant pachatele
v tom Sm'Jl'U, aby vykonával práci méně odpověd

nou, nebo na jiném pracovišti; v tom případe soud
zároveň stanoví z ásad y pro určení druhu, způsobu

li místa jeho zamcstnám. Soud muže uložit pa
cha i e11 na dobu trestu I jln[1 přiměřeně omezení
sm:'d;aií<:i k tomu, aby vedl i'á.dHÝ život pracujícího
člověka.

§ 45

(1) Do dobv výkonu nápravného onatřem se
nezapočítává doba, po kterou odsouzený z Jaké
hokclí důvodu nepracoval.

[2) Jestliže odsouzený v době po odsouzení až
do skončení výkonu nápravného opatřen!'nevedl
řádný život pracujícího člověka nebo nevyhověl

uloženým podmínkám, přemění soud trest náprav
ného opatření nebo jeho zbytek v trest odnětí svo
body; přitom dva dny nevykonaného nápravného
opatření se počíta]f za jeden den odnětí svobody.

(3) Byl-li trest nápravného opatření vykonán,
hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

§ 46

Ztráta čestných t í t u l ů

a vyznamenání

fl) Soud může uložit trest ztráty čestných

titulů a vyznamenání, odsuzuja-lt pachatele za
úmyslný trestný čin spáchaný z nepřátelství k so
cialistickému společenskému a státnímu zřízení

republiky nebo z jiné zvléšř za vržltelné pohnutky
]{ nepodrmněnému trestu odnětí svobody nejméně

na dvě léta.

(2) Ztráta čestných titulů II vyznamenání zá
leží v tom, že odsouzený ztrácí československá vy
znamenání, čestná uznání, vědecké fl umělecké hod
nosu a jiné čestné tituly, jalwž I právo nosit cizo
zemská vvznamenant tl užívat cizozemských čest

ných titulů.

Ztrátll vojenské hodnosti

§ 47

[ll Soud může uložit trest ztráty vojenské hod
ností, odsuzuje-I! pachatele za úmysln ý trestný čin

spáchaný ze zvlášť zavržitelné pohnutky k nepod
míněnému trestu odnětí svobody nejméně TIB dvě

lé:a.

(') Vo'jensl,ý soud může uložit tento trest též
vedle kratšlho napodmíněného trestu odnětí 81'0-

body, jeslllže to vzhledem k povaze spáchaného
trestného činu vyžaduje kázeň II pořádek v ozbro
jenych snách nebo v ozbrojeném sboru,

§ 48

Ztráta vojenské hodnosti záležl v tom, fa se
odsouzenému snižuje hodnost ve vojsku na hodnost
vojína a odnímá se mu jeho hodnost v ozbrojeném
sboru, jehož příslušníci podléhají pravomoci vo
jenských soudů.

Zákaz č í n n o s t l

§ 49

(1) Soud může uložit trest zákazu čínností na
Jp.fhm rok až pět let, dopustil-U se pachatel trest
ného činu v souvislosti ll' touto činnosti.

(2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný
může soud uložit pouze v případě, že tento zákon
ve zvláštní část! uloženi tohoto trestu dovoluje a
jestliže vzhledem k povaze spáchaného trestného
čínu a možnosti nápravy pachatele uloženljiného
trestu k dosaženl účelu trestu neni třeba.

[3) Je-ll trest zákazu činnosti uložen vedle ne
podmíněného trestu odnětí svobody, doba výkonu
trestu odnětí svobody se do .doby výkonu zákazu
čínností nezapočttavě..

§ 50

(1) Trest zákazu činnost! zálež! v tom, že se
odsouzenému po dobu výkanu tohoto trestu zaka
zuje výkon určitého zaměstnání, povolánl nebo
funkce nebo takové čínnostl, ke které je třeba

zvláštnfho povolení.

(2) Byl-ll trest zakazu činnosti vykonán, hledí
58 na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

Propadnutt majetku

r 51
Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného

trestného činu a poměrům pachatele uložit trest
propadnutí majetku, odsuzuje-U pachatele k trestu
smrt! anebo odsuzuje-li jej k nepodmíněnému

trestu odnětí svobody

a) za úmyslný trestný čín spáchaný z nepřátelství

k socialistickému společenskému a státntrnu
zřfzen! republiky, nebo

b) za zHvažný úmyslný trestný čin, jimž pachatel
zísi;ttl nebo se snažil zlskat majetkový prospěch.

§ 52

(1) Propadnutí majetku postihuje celý majetek
odsouzeného nebo tu jeho část, kterou soud určl;

propadnutí se však nevztahuje na prostředky nebo
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v!!ti, jichž je nezbytně třeba k uspokojení žívotntch
potřeb odsouzeného nebo osob, o lejichž výživu
nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen
pečovat.

(2) Výrokem o propadnutt majetku zaniká zá
konné společenství majetkové.

(3) Vlastníkem propadlého majetku se slává
stát.

Peněžitý trest

§ 53

(1) Peněžitý trest ve výměře od 500 Kčs do
50.000 Kčs může soud uložit jako trest samostatný
pouze v případě, že tento zákon ve zvláštní častí

uložen! tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem
k povaze spáchaného trestného činu a možnosti na
pravy pachatele uložen!' jiného trestu 1, dosažen!
účelu trestu nent třeba.

(2) Vedle jiného trestu může soud uložit peně

žitý trest, jestliže pachatel úmyslnou trestnou čin

nost! získal nebo sesnaž!l získat majetkový
prospěch.

§ 54

(l) Při výměře peněžitého trestu přihlédne

soud k osobním a majetkovým poměrům pachatele:
peněžitý trest neuloží, je-li zřejmé, že by byl ne
dobytný.

[2) Vydobytá částka peněžitého trestu připadá

státu.

Propadnutf věci

§ 55

(1) Soud může uložit trest propadnutí věci,

a 1 které bylo užito k spáchání trestného činu,

b) která byla k spáchán! trestného činu určena,

cl kterou pachatel získal trestným činem nebo
jako odměnu za něj, nebo

dl kterou pachatel nabyl za věc uvedenou pod
písm. cl.

(2) Trest propadnutí věci může soud uložit, len
jde-li o věc náležející pachatetí.

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 56

Trest propadnutí věci může soud uložit [ako
trest samostatný .pouze v případě, že tento zakon
ve zvlaštnt části uložení tohoto trestu dovoluje a
jestliže vzhledem k povaze spáchanč'vo trestl;élJ6
činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného
trestu k dosažení účelu trestu není třeba.

§ 57

Vyhoštění

Soud může uložit paohatelí, který není česko

slovenským občanem, trest vyhoštění z ůsemt re
publiky jako trest samostatný nebo vedle jiného
trestu, vyžaduje-ll to bezpečnost lidí nebo majetku,
anebo jillý obecný zájem.

Oddíl ě t v r t ý

Pod Dl í II li II é II d s o II z e n i, pod Dl l n ě II (i

propuštění a upuštění od výkonu

zbytku trestu zákazu ě í n n n s t I

Podmíněně odsouzení

[1 j Soud podmíněně odloží výkon trestu odnětí

svobod y nepřevyšujícího dvě léta,

a) jestliže vzhledem k osobě pachatele, zejména
s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu •
prostředí, v kterém žije a pracuje, má důvodně

za to, že účelu trestu bude dosaženo 1 bez je110
výkonu, nebo -

b) [estlížepřtjme záruku nabídnutou společenskou

organizací za nápravu pachatele a jestliže
vzhledem k výchovné sne kolektivu má dů

vodně za to, že účelu trestu bude dosaženo 1 bez
jeho výkonu.

(2) Povolení podmíněného odkladu výkonu
trestu odnětí svobody se netýká výkonu ostatních
tresti.'! uložených vedle tohoto trestu.

§ 59

(1) Při podmíněném odsouzen! stanov! soud
zkušební dobu na jeden rok 82 pět let; zkušební
doba počíná právní mocí rozsudku.

(2) Podmíněně odsouzenému může soud uložit
příměřená omezení směřujíc! k tomu, aby vedl Md
ný život pracujícího člověka; zpravidla mu má těl

uložtt, aby podle svých sll nahradil škodu, kterou
trestným činem způsobil.

(3) Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl
ve zkušební době řádný život pracujícího člověka

-ll. vyhověl uloženým podmírrkárn, započítává se do
zkušební doby nově stanoveně při podmíněném od
souzení pro týž skutek nebo clo zkušební doby sta
novené při uložení úhrnného nebo souhrnného
trestu.

§ 60

(1J Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zku
šební době t'ádný život pracujícího člověke.e vy
hověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se
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osvěrtčrl: [tnak rozhodne, ft to popřípadě již během

7i'llšebl.lí doby, ze se trest vykoná.

(2 J Odvnla la-Il společenské orgeruzace záruku
za nápravu podmlněně odsouzeného, přezkourně

soud jeho chování během zkušební doby, ft shle
dá-li, že podmtuěné odsouzení neplní své pn~;1ánI,

rozhodne, že se trest vykoná; jinak podmíněné

odsouzení ponechá v platnosti.

(3) Neučiuíl-Ií soud clo roka od up lynut! zku
šební doby rozhodnutí ·podle odstavce 1, a"iž Utl

tom měl podmíněně odsouzený vlnu, má se ZB to,
že se podmíněně odsouzen l' osvěd cil.

(') Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsou
zený osvěrlčíl, anebo má-li se Zll to, že se osvedčll

!odstavec 3], hledí se na pachatele. jako by nebyl
odsouzen,

Podml11ěné p r o p u š t ě n I llpodm1něllé

upuštění od výkonu zbytku trestu
z á k a z u č í n n o s t í

§ 61

fl) Po výkonu po \ovin v 1l'loženého nebo podle
rozhodnutí presidenta republiky zmírněného trestu
odnětí svobody může soud odsouzeného podmíněně

pro"pustlt na svobodu, jestliže odsouzený ve výkonu
trestu svým vzorným chováním 8. poctivým pomě

rem k práci prokázal polepšen! a

II) může se od něho očekávat, že v budoucnu po
\lede f~ý život pracujícího člověka, nebo

b) soud přijme záruku nabídnutou společenskou

organizací za dovršení nápravy odsouzeného.

(2) Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti

může soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbyt
ku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu vzor
nym plněním svých povinností v zaměstnání nebo
v povolání a způsobem svého života prokázal, že
dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo
jestliže soud příjme záruku nabídnutou společen

skou organizací za dovršení nápravy odsouzeného.

§ 52

Osoba odsouzená za trestný čin vlastizrady
(§ 91), rozvracení republiky [§ 92], teroru (§ 93
II 94], záškodnictví (§ 95 ft 96], sabotáže (§ 97). vy~
zvědačstvř (§ 105) nebo některý obdobný trestný
čin proti státu světové socialistické soustavy, dále
Ul trestný čin válečně zrady l§ 114], spekulace
podle § 117 odst. 2, 3, rozltrádánl majetku v sccia
Jístlckém vlastnictví podle § 132 odst. 3, 4, obec
.nélw ohrožení podle § 179 odst, 2, 3, vraždy [§ 219),
lnlweže pod le § 234 odst. 2, 3, znásrlnenl ,uoule
§ 2·11 odst. 2, 3, pohlavního zneužívání podle ~ 242
e:ist. 3, 4. nebo genocidia (§ 259), jakož t z'.liíŠť

)1p!JfOzpei'n~ recidivista [§ 4J] mohou být pod mí
n;Jl8 propuštění až po vvkonu dvou třetin urozs
néiw trastu odnětí svobod)'.

§ 63

[1] rJři podmíněném propuštěni stanoví soud
zkusební dobu Hli jeden rolí až sedm let; zkušební
doba počíná podmíněnýmpropuštěním odsouzeného.

(2] Pt'l podmíněném upuštění od výkonu zbyt
ku trestu zákazu činnosti soud stanoví zkušebnt
dobu až na dvě léta; zkušební doba počtna pr ávnt
moci rozhodnut! o tomto upuštění.

[3 i Podmíněně propuštěnému může soud uložit
pl'imiE·enll omezení směrující k tomu, aby vedl řád

ný život pracujícrho ňlověka; Il1l1Z8 mu též uložtr,
aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným
činem způsobil.

§ 6'1

(1) Jestliže podmíněně propuštěný nebo od
souzený, u něhož se podmíněně upustilo od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, vedl ve zkušební
době řádný život pracujíctho člověka tl vyhověl

uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil;

jinak rozhodne, a to popřípadě již behem zkušební
doby. že se zbytek trestu vykoná.

(2) Vyslnvíl-It soud, že se podmíněně propuště

nf' nebo odsouzený, II něhož se podmíněně upustilo
od výkonu zbytku trestu zakazu činnosti, osvědcll,

má se za to, že trest byl vykonán dnem, kdy byl
podmíněně propuštěn nebo kdy nabylo pravnt moct
rozhodnutí, že se podmíněně upouští od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti.

(3) U podmíněně propuštěného nebo u odsou
zeného, II 'něhož se podmíněně upustilo od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, se má za to, že trest
byl vykonán dnem, kdy došlo k podmíněnému pro
puštění nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí,
že se podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu
zákazu činnosti, také tehdy, neučinil-li soud bez
jeho viny do 1'01(8 od uplynutí zkušební doby roz
hodnut! podle odstavce 1.

(4 J Opětovné podmíněné propuštění z výkonu
téhož trestu je možné po výkonu poloviny zbytku
trestu a v případech uvedených v § 62 po výkonu
dvou třetin zbytku trestu.

[5) Odvolala-li společenská organizace záruku
za dovršení nápravy odsouzeného, přezkoumá soud
Jeho chování během zkušební doby, a shledá-li, že
podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštěn!

od výkonu zbytku trestu zákazu činnost!'neplní své
poslaní, rozhodne, že se zbytek trestu vykoná; jínak
podmíněné propuštění nebo podmíněně opuštění od
výkonu zbytku trestu zákazu činnosti ponechá
v pla tnosti.

HLAVA pATA

ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU

§ 65

Zánik nebezpečnosti trestného činu

pro společnost

Trestnost činu, l{terý byl v době spáchěnř pro
společnost nebezpečný, zuníkě, jestliže vzhledem
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k změně situace anebo vzhledem k osobě pachatele
pominula nebezpečnost trestného ČInu pro společ

nOSL

§ 66

ÚČInná l f t o s t

Trestnost vlastizrad y (§ 91), rozvracen! re
publiky (§ 92), teroru (§ 93 a 94), zášlcutlulct vl
(§ 95 /I 96], sabotážfj [§ 97], podvracení republiky
[§ 98), poškozování státu světové socialistické snu
stavy (§ 99), vyzvědačství (§ 105], onrožem stál
ního tajemství (3 106 a 107), vyzvědačství a ohro
ženI statntno tajemství ke škodě státu svetové 80

ctulísttcké soust a vy L§ lOB), ohrožení hospodář

ského tajemství [§ 122), porušovam před písů o obě

hu zboží ve styku s cizinou l§ 124), ohrožení devi
zového hospodářství [§ 146 a 147), zkrácení daně

(§ 148], vzpoury vězňů [§ 1721. ohrožení služebníuo
tajemství (§ 173), obecného ohrozeni (§ 179 II 180),
poškozování a ohrožován! provozu obecně prospěš

ného zařtzení (§ 182 až 184], šíření nakažlivě cho
roby f§ 189 až 192), ohrožování zdrav! závadnými
potravinami II jinými potřebami [§ 193 a 194), ge
nocid ta r§ 259) a používání zakázaného bojového
prostředku (§ 262 J zaniká, jestliže pachatel dobro
volně

a ] škod llvý následek trestného činu zamezil nebo
napravil, nebo

b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy
škodlivému následku trestného činu mohlo být
ještě zabráněno. Oznámen! Je nutno učinit pro
kurátoru nebo bezpečnostnímu orgánu; VOják
může místo toho učinit oznámení veliteli nebo
náčelníku.

§ 67

Promlčení trestnlho strhán!

fl J Trestnost činu zaniká uplynutím promlěecí

doby, je~ činí

aj dvacet let, jde-ll o trestný čin, Ztl který tento
zákon ve zvláštní části dovoluje uložení trestu
smrti,

b) deset let, čínl-Ií hornl hranice trestní sazby
odnětí svobody nejméně deset let,

cl pět let, činí-ll horní hranice trestní sazby od
nětí svobody nejméně tři léta,

d ] třl léta II ostatních trestných Činů.

r2] Do prom lčec! doby se nezapočítéva doba,
po kterou nehylo možno pachatele posta vit před

soud pro zákonnou překážku, ani doba, po kterou
se zdržoval v cizině.

(S) Promlčení trestního stlll/in! se přerušuje

8 1 vznesením obvínění pro trestný čin, o jehož
promlčení jde, Jakož I po něm nasledujtcíml
úkony vyšetřovacího organu, prokurátora nebo

soudu směřující.nt I; trestnímu s!iiJi'ínl pi'
cha tele, nebo

b) spachal-Ií pachatel v promlčect době trestuy
čin nový, na který tento zákon stanovl tr';st
stejný ne ho přtsuější.

r4 j Přerušením promlčení počíná IlOVI\ pro
mlčce! doba.

§ 61\

Promlčen1 výkonu trestu

[I) Uložený trest nelze vykonat po uplynutí
promlčecí doby, jež činí

ll) dvacet let, jde-U o odsouzení k trestu smrrt,

bl patnáct let, Jde-ll o odsouzeni k trestu odnětí

svobody převyšujícímu deset let,

cl deset let, jde-U o odsouzení k trestu odnětí

svobody nejméně na pět Jet,

dl pět let přt odsouzení k j mému trestu.

(2) Promlčecí doba počíná právní moc! roz
sudku a přt podmíněném odsouzení právm moc!
rozhodnuti, že se trest vykoná. Do promlčect doby
se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno trest
vykonat proto, že se odsouzený zdržoval neoprav
nšně v cizině. Pokud Jde o zákaz činnosti, peněžitt

trest a vyhoštění, do promlčecl doby se nezapač!":
lává též doba, po kterou byl na odsouzeném vyko
ná ván trest odnětí svobody.

(3) Promlčení výkonu trestu s8 přerušuje,

• 1 učinil-li soud opatření směřující k: výkonu tres
tu, o jehož promlčení jde, nebo

bl spáchal-li odsouzený v promlčect době trestný
čin nový, na který tento zákon stanov! trest
stejný nebo přtsnějšt,

(4J Přerušením promlčení počíná nová pro
mlčecí doba.

Z a II 1a z e n 1. o d s o u z e I1 r

§ 69

(l) Soud za hlad! odsouzení, verll -I! o(~ souzei:ý
po výkonu nebo prominutí trestu anebo po pn
mlčení jeho výkonu řádný život pracuj íctho člo

věka nspřetržttě po dobu nejméně

ft) dosetí let. jde-Ií o ortsouzent k trest u odnětí

svobody převyšujícímu pět let.

b) P~!tl let, jd e II o odsouzení k trestu orl ]I()jf svo
body převyšujíctmu jeden rol',

cl tří let, jde-ll o odsouzení k trestu od ij"t! svo
hody n spřevyšujtcímu jedell 1'01(,

d) [edrioho roku, jde-ll o odsouzení jl peuůž íternu
lJ'(,S'l1 nebo k propadnutí vuc í.

[2J [de-I! o O(\sclll,:eni k ztl'iílp (lestných titul,)
• vvznamenaní, II zt,úl6 vojenské hodnosti nebo
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propadnutt majetku, řídí se doba uvedená v odstav
ci 1 podle délky trestu odnětí svobody, vedle něho!

byl uvedený trest uložen.

(S) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo
promínutř trestu anebo promlčení jeho výkonu svým
vzorným chovánlm a poctivým poměrem k pršet,
že se napravil, může soud zahladit odsouzení na
žádost společenské organizace nebo odsouzeného
i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1.

[') Doba uvedená v odstavci 1 se v případě,

že se u podmíněně propuštěného má za to, že trest
byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmíněně

propuštěn, řídí délkou skutečného výkonu trestu;
v případě, že trest byl zmírněn rozhodnuttm presi
denta republiky, řidl se délkou trestu takto zmír
něného.

§ 70

(1] Bylo-ll odsouzení zahlazeno, hledí 56 na
pachatele, jako by nebyl odsouzen.

[2J Bylo-ll pachatel! uloženo vícs trestů vedle
sebe, nelze odsouzení zahladit, dokud neuplyne
doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazeni
tento zákon stanovl dobu najdelší.

[3) Ustanovení odstavce 2 se užije přiměřeně

též na přlpad, že pachateli bylo uloženo vedle sebe
více trestů, stran kterých může podle tohoto zá
kona nastat ůčínek, že se na pachatele hledí, jako
by nebyl odsouzen (§ 39 odst. 3, § 45 odst. 3, § 50
odst. 2 fl § 60 odst. 4).

HLAVA Sr~STÁ

OCHRANNÁ OPATŘENI

§71

Druhy o c h r a n n ý c h opatření

Ochrann yrnl opatřením! jsou ochranné léčení

ft zabrání věci a u mladistvých též ochranná vý
chova.

§72

Ochranné léčen!

[l) Soud ulož! ochranné léčení v případě uve
deném v § 25 a § 32 odst. 2, nebo jestliže pachatel
činu Jinak trestného není pro nepřjčernosttrestně

odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.

(2) Soud tak může učinit též tehdy, jestliže

a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu zmen
šené příčetnosti a jeho pobyt na svobodě Je ne
bezpečný, nebo

bJ pachatel, který se oddává nadměrnému poží
vání alkoholických nápojů nebo omarnn ých

-prosti'edkfi, spáchal trestný čin v opilosti nebo
v Jiném podobném opojení.

(3) Ochranné léčení může soud uložit vedle
treslu, anebo při upuštění od potrestá.nL

(4) Ochranné léčení se vykonává v Iéčebnšm

ústavu.

(B) Ochranné léčen! potrvá, dokud to vyžaduje
jeho účel. O propuštění z ochranného léčení roz
hoduje soud.

(6) Od výkonu ochranného léčení soud upustí,
pomtnou-ll před jeho započetím okolnosti. pro ně!

bylo uloženo.

§ 73

Zabrání věc!

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

a) náleží-ll pachatel1, kterého nelze stíhat nebo
odsoudit,

b) náleží-ll pachateli, od jehož potrestání soud
upustil, nebo

c) vyžaduje-ll to bezpečnost lidí nebo majetku,
popřípadě jiný obdobný obecný Zájem.

(2) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

HLAVA SEDMÁ

ZVLAšTNI USTANOVENI O STÍHÁNI MLADI-STVfCH

§ 74

Obecné ustanovení

fl) Přt trestání osoby, která v době spáchánf
trestného činu dovršila patnáctý rok a nepřekro

čila osmnáctý rok svého věku (mladistvý), přthléd

ne so lid k zvláštní péčí, kterou socialistická spo
lečnost věnuje mládeži.

(2) Pokud tato hlava neobsahuje ustanoven!
zvláštní, užije se na mladistvého ostatních ustane
ven! tohoto zákona,

§ 75

Trestn! odpovědnost

Cin, jehož znaky JSou uvedeny v tomto zákoně,

naní trestn Ýll1 činem, Jestliže je spáchán ml adíst
výrn ft stupeň jeho nebezpečnost! pro společnost

je malý.

§ 76

Účel trestu

Účelem trestu u mladistvého je především vy
chovat ho v řádného pracujícího člověka, a to se
zí-etelem k jeho osobním vlastnostem, k jeho ro
dinné Výchově a k prostředí, z něhož pochází.
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§ 77

Upuštění od potrestán!

(1) Upustil-li soud od putrestánf mladistvého,
může požádat společenskou organizaci, 1 j,dyž ne
nabídla záruku za jeho nápravu, aby pomáhala vy
tvářet podmínky pro to, aby mladistvý žil řádným

Životem prueujtcího člověka.

(2) Soud může upustit od potrestání mladlst
věho také tehdy, má-u za to, že ochranná výchova
!§ 84], kterou zároveň ukládá, zajistí nápravu mla
distvého lépe než trest,

lJj{lárlán! trestu

§ 78

Mladistvému m[l:,e soud uložit pouze tresty
odnětí svobody a propadnutí věci, 8 je-ll výdělečně

činný, také nápravné opatření nebo peněžitý trest.

§ 79

(1) Trestní sazby odnětí svobody stanovené
v tomto zákoně se u mladistvých snižují na polo
vinu, přičemž vsak horní hranice trestní sazby ne
smí převyšovat pět let Cl dolní hranice jeden rok.

V) V případě, že mladistvý spáchal trestný
čin, za který tento zákon ve zvláštní část! dovoluje
uloženi trestu smrti, a že stupeň nebezpečnosti ta
lrového trestného činu pro společnost vzhledem
k zvlášř zavrženíhodnému způsobu provedení
cinu nebo k zvléšř zavrženíhodné pohnutce nebo
k zvlěšř těžkému a těžko napravitelnému následku
je mimořádně vysoký, může mu soud uložit trest
odnětí svobody na pět 8~ deset let, má-ll za to,
že by trest v rozmezl naznačeném v odstavci 1 k do
sažant účelu trestu nepostačoval.

(3) Soud může uložit trest odnětí svobody na
pět až deset let mladístvérnu též tehdy, jestliže
spáchal jako vojak za branné pohotovostí státu
nebo za bojové situace trestný čin, za který tento
zákon ve zvláštní části dovoluje uloženi trestu
smrti, a takovým trestným činem byly zmařeny

nebo podstatně ohroženy bojové akce nebo zvýše
nou měrou ohrožena kázeň nebo pořňdek v ozbro
jených silách nebo v ozbrojeném sboru, a Jestliže
soud má za to, že by trest v rozmezí naznačeném

v odstavci 1 k dosažent úcelu trestu nepostačoval.

§ 80

Ohrnný a souhrnný trest

Uklňdá-Ií -soud úhrnný nebo souhrnný trest "pa
chatelt, který spáchal trestné činy jednak přad Um,
než překročil osmnáctý rok svého věku, jednak po

tom, co tento rok dovršil, postupuje podle ustano
W,,1J § 35. popřtpadě ~ 37, přičemž ::;e nraníce trest
ních sazeb II trestných činů spáchaných pted Hm,
než přskrněll osmnáctý rok, posuzuji podle usta
novent § 79.

Výkon trestu odnětí svobody

[ll Trest odnětí svobody se u m ladlstv ých vy
knnává ve zvláštních ústavech k tomu zřtzen vch,

('J Ve výkonu trestu je nutno l'ádným peda
gogíck ýrn vedením zabezpečit výchovu Ul 11101st
věno tl jeho přípravu na budoucí povolant.

§ 82

(1) Pří podmíněném odsouzení mladistvého sta
noví soud zkušební dobu na leden rolí až třt I~ta.

[2j Nedovrštl-Ií mladistvý, který byl podmíně

ně odsouzen, v době, kdy zavdal příčinu k výkonu
trestu, dvacátý rok svého věku, může soud vzhle
dem k výjimečným okolnostem případu podmíněné

odsouzení ponechat v platností. Přitom může zku
šební dobu přiměřeně prodloužit, ne však o více
než dvě léta.

§ 83

Podmíněné p r o p u š tě n í

(1) O tom, zela se mladistvý podmíněně pro
pouští na svobodu, rozhodne soud již po výkonu
třetiny trestu odnětí svobod y.

[~) Vysloví-li soud, že se podmíněně propuš
těný mladistvý ve zkušební době osvědčil, jeho od
souzení zňroveň zahladí.

(3) Ustanoveni § 62 se na mladistvého neuilte.

Ochranná výchova

§ B4

(1) Soud může uložít ochrannou výchovu, jest
liže bylo upuštěno od potrestání mladtstvéno a

aj o výchovu mladistvého není náležrtě post arůno,

b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbá
-na, neho

c) vyžaduje to prostředí, v němž mladistvý žije.

(2J Ochrannou výchovu nelze uložtt, jde-ll
o vojáka.

§ 85

(l) Ochranná výchova se vykonává ve zvlášt
ních výchovných zařízeních; vyžaduje-U to však
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zdrevotnf stav chovance, vykonává se v léčebném

ústa './H

(2) Ve výkonu ochranné výchovy je nutno řád

ným pedagogickým vedením zabezpečit přípravu

chovance na jeho budoucí povolaní.

(~J Ocnranné výchova potrva, dokud to vyža
duje jeil účel, nejdéle však do dovršeni osmnáctého
roku Vilku chovance; vyžaduje-U JO zájem chovan
ce, může jl soud prodloužit do dovršení jeho deva
tenáctého roku.

('J Od výkonu ochranné výchovy soud llPUSU,
pominou II před jejlm započetím okolnosti, pro ně~

byla uložena.

§ 85

Spáchala-li osoba, která dovršll a dvanáct1 rok
svého věku .. je mladší než patnáct let, něl{ter9

čin, Zll který tento zákon ve zvtaštnr časn novoiuje
uložení trestu smrti, ulož! soud v občanskoprévntm

řízení její ochrannou výchovu; soud tak může učínít

též tehdy, jestliže je to nutné lc zajištění řádné

výchovy osoby mladší než patnáct let, která spá
chala čin, který by jinak byl trestným čínem.

§ 87

Zahlazen! odsouzen1

(1] O tom, zda. se odsouzení mladistvého za
hlazuje, rozhodne soud, přlhllžeje k chovaní mla
distvého ve výkonu trestu odnětí svobody, po vt
kanu tohoto trestu. Byl-ll trest podle rozhodnut!
presidenta republiky zmírněn, soud takto postu
puje poté, co mladistvý byl po výkonu zmírněného

trestu propuštěn na svobodu.

[2 J Odsouzen! mladístvého, jemuž byl uložen
pouze peněžitý trest, může soud zahladit jiŽ po vý
konu tohoto trestu. Bylo-It rozsudkem jako samo
statný trest uloženo propadnut! věcí, může soud
zahladit takové odsouzení mladistvého již po právní
moci rozsudku,

HLAVA OSMA

SPOLECNÁ U5TANfJVENI

§ 8,~

K okolnosti, l{,terti podrntňute použttí vyšší
tresmt sazby, se přflJJ{.o(tne jen tehdy, jestliže pro
svou závažnost podsta tně zvyšuje stupeň nebezpeč

nosti trestného činu pro společnost.

(I! Poj·:nd S8 v tomto zéH;oně mluv! o soudu,
rozur»: ,-:' iím ol:rt:snf fobvortní ] soud, luaíský
[městsky] soud a Nejvyššf soud 8 v oboru vojen-

ského soudníctví vojenský obvodové soud a vyššt
vojensky soud.

. !
, . )

(2] Trestným činem se rozuml jen t':io soudně

trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení nevy
pl ýva něco jiného, též příprava k trestnému činu,

pokus trestného činu, organizátorství, návod a po
moc.

(3) Iednántm se rozuml i opomenuti takového
konám, k němuž byl pachatel podle okoínosu a
svých poměrů povinen.

(4) Trestný čín je spáchán výdělečně, opatřu

je-ll si pacha lel soustavnou trestnou činností po
delší dobu alespoň zčásti zd roj příjmů.

(5J Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je
spacnan

a) obsahem tiskoviny nebo rozšířovanéuo spisu,
fiimem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdob
ně- účinným způsobem, nebo

b) před více než dvěma osobami současně pří

tomnými.

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

(7) Těžkou újmou na zdravl se rozumí jen váž
ná porucha zdraví nebo vážně onemocnění. Za
těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví

ft 1 zmrzačení,

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způso

bnosti,

o l ochromení údu,

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce srnY51o-
vého ústrojí,

e) poškození důležitého orgánu,

f) zohyždění,

gJ vyvolání potratu,

h ) mučivé útrapy, nebo

ch) delší dobu trvající porucha zdraví.

(8) Osobou blízkou se rozuml pl'íbuzný v poko
lení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a
manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo ob
dobném se pokládají za osoby sobě navzájem bll z
l{é jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna
z nich, druhá právem poctřovala jako újmu vlastní.

(9) Veřejným činitelem je volený funkcionál'
nebo jin)' odpovědný pracovník národnlho výboru,
soudu nebo jiného státního orgánu, státu! hospo
dMskG. družstevní nebo společenské organízane
nebo přIslušnřk ozbrojených sll nebo ozbrojeného
sboru, pokud se podíU na plnění úkolů společncstí
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ft státu II použřvá přitom pravomoci, která mu byla
v rámci odpovědnosti za plněni těchto ůkolů svě

řena. K trestní odpovědnosti a ochraně veřejného

činitele se podle jednotlivých ustanoveni tohoto zá
kona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v sou
vislosti s jeho pravomocí II odpovědností.

(lol Státním tajemstvím se rozuml vše, co v dů

ležitém zájmu republiky, zejména v zájmu politic
kém, vojenském nebo hospodářském, má zůstat

utajeno před nepovulanou osobou.

(11) Hospodářským tajemstvím se rozumí vše,
co je důležité pro hospodářskou činnost li v obec
ném zájmu má zůstat utajeno před nepovolanou
osobou.

(12) Služebním tajemstvím se rozumí důležitá

skutečnost, která souvísí s činnosti národního vý
boru, soudu, ozbrojených sll nebo ozbrojeného
sboru nebo jiného státního orgánu, státní hospodař

ské, družstevní nebo společenské organizace ft

v obecném zájmu 'má zůstat utajena před nspovo
tanou osobou.

(13) Kde tento zákon spojuje s uplynutím urči

té dobv nějaký ňčlnek, nezepočttavě se do nf den,
kdy nastala událost určující jejI začátek.

§ 90

(1) Jestliže k spěchaní trestného činu tento
zálwn vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo
postaveni pachatele, může být pachatelem nebo
spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která
má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo posta
venL Pachatelem nebo spolupachatelem trestného
činu vojenského podle hlavy dvanácté zvláštní
částl tohoto zákona může být jen voj ék.

(2) Organizátorem, návodcem nebo pomocní
kem trestného činu uvedeného v odstavci 1 může

být i osoba, která nema vlastnost, způsobilost nebo
postaveni tam vyžadovaně.

(3) Kde se v tomto zákoně mluví o vojáku, ro
zuml se jim

a 1 voják v činně službě,

bJ osoba, která se povoláním k zvlaštní službě

stala příslušnfkem ozbrojených sll.

cl př íslušník vojensky orgernzovanéuc nebo ji
ného sboru, jehož přfslušnící podléhají podle
zvláštních zákonů ustanovením o trestných či

nech vojenských, je-jl v činné službě,

d) voják nebo přřslusník sboru uvedeného pod
písm. c ] mimo činnou službu, je-IJ ve služeb
ním stejnokroji, nebo

e) vfilr;c'5ný zajatec.

(.1) Kde se v tomto zGkoně mluví o vojansuě

službě nebo o vojE'ns\~.é povinnosti, rozumí se tun
služba nebo povinnost osob uvedených v cdsta vet 3,

CA-ST DRUHA

ZVLASTNl tAST

HLAVA PRVNÍ

TRES'fNlí: CINY PROTI REPUBLICE

Oddíl p r v n í

Trestné činy proti s á k Le d ů m

republiky

V l e s t t z r e d a

(";eskoslovenský obuan, který ve spojeni s ctzt
moci nebo li cizím činitelem spáchá trestný čin roz
vracení republtky, teroru, zéškodníctví nebo sabo
táže, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct
až patnáct let nebo trestem smrti.

§ 92

Rozvracení republiky

fl) Kdo v úmyslu rozvracet socialistické spo
lečenské ft státní zřtzení, územní celistvost nebo
obranyschopnost republiky anebo zničit JeJI samo
statnost

II J účastní se násilných akcí nebo hromadných
nepokojů proti republice, jejím orgánům nebo
společenským organizacím pracujících, nebo

b) provádí jinou zvlášř nebezpečnou činnost proti
základům republiky nebo jejím důležitým mezi
národním zájmům,

bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct
let.

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

a) spáchá-I! čin uvedený v odstavci 1 jako člen

organízované skupínv,

b) způsobí-Jí takovým činem těžkou újmu na zdra
ví více osob nebo smrt,

c) způsobí-H takovým bílem škodu velkého roz
sahu nebo Jiný zvlášř závažnf následek, nebo

dl spáchá-ll takový čin Zl! branně pohotovosti
státu.

Teror

§ 93'

Kdo \' úmyslu p:.,:';ho(]il SOCialistické společen

ské II státní zřízení republiky jiného úmyslně

usmrtí nebo ss o to pokusí, bude potrestán oríně

tím svobody ns OVW1;1Ct až patnáct let neno trpsiem
srn rtt.

~ 94

rl) Kdo v nmvslu odstraštt Jiného od I'l,tJ\'nl
Mastí na plni~nI úkolu socialistické společností
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nebo mu takovou činnost znemožnit někomu ublřží

ne zdraví, způsobí škodu nebo jInou závažnou újmu
anebo se o to pokusí, bude potrestán odnětím svo
body na tři léta až deset let,

l2J Odnětím svobody na pět až dvanáct let
bude pachatel potrestán,

aj spáchá-ll čin uvedený v odstave! 1 jako člen

organizované skupiny,

b) pokusl-Ií se takovým činem způsobit těžkou

újmu na zdraví,

C) způsobt-Ií takovým činem těžkou újmu na zdra
v., nebo

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. .
[3J Odnětím svobody na deset až patnáct let

nebo trestem smrti bude pachatel potrestán,

a) způsobl-Jí činem uvedeným v odstavci 1 smrt,

b) ohrozř-Ií takovým činem život více osob,

c) způsobí -Ií takovým činem škodu vel kého 1'0"'

sahu, nebo

d) spáchá-li některý z činů uvedených v odstavci
2 za branné pohotovosti státu,

Zá~Jl.~odnictví

§ 95

[1] Kdo v úmyslu poškodit soctalísttcké spole
čenské fl státní zřízení nebo obranyschopnost re
publf k y

a) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy
na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody
velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo
povodeň nebo škodlivý účinek výbušin, plynu,
elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných

Iátek nebo sil nebo se dopustí jiného podob
ného nebezpečného jednání (obecné nebezpe-
čl], nebo '

b) obecné nebezpečí zvýší anebo ztiž I jeho od vrá
cen! nebo zmtrněrrí,

bude potrestán odnětím svobody na pdt až dvanáct
let.

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

a) spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 jako člen

organtzovane skupínv,

b) zpusobí-Ií takovým čínem 1?jžlwu újmu na zdra
ví více osob nebo smrl,

c) způsobř-lí takovým činem škodu velkého roz
sahu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

d] snáchá-Ií takový čin za branné pohotovostí
státu.

§ [lG

(1) Kdo v úmyslu uverienérn v § 95 odst. -1 ciz!
nebo vlastní věc zníčí, poškodí nebo učlnl neupo-

třebítelnou, bude potrestán odnětím svobody na tl'!
léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na deset až patnáct let
nebo trestem smrtí bude pachatel potrestán, spa
chá-Ií čin uvedený v odstavci 1 za branné pohoto
vostí státu.

§ 97

Sabotáž,

(ll Kdo v úmyslu poškodit soctaltsttcké spole
čenské a státní zřízeni nebo obranyschopnost re
publiky zneužije svého zaměstnání, povolání, po
staveni nebo své řunkce nebo se dopustí Jiného jed
nání k tomu, aby

a) mařil nebo ztěžoval p.!!!.ěnLdiHežitého úkolu
státního orgánu, ozbrojených sil nebo ozbroje
ného sboru, hospndářské nebo společenské or
ganizace nebo jiné ínstítuce, nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo ta
kové organizace nebo íústttuce poruchu neso
jinou závažnou škodu,

bude potrestán odnětím svobody na třt léta až deset
let.

[2 J Odnětím svobody na osm až dvanáct let
bude pachatel potrestán,

a) spáché-Ií čin uvedený v odstavci 1 Jako člen

organizované skupiny. nebo

b) spáchá-li takový čin za branně pohotovostI
státu.

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

a) způsobí-ll činem uvedeným v odstavci 1 těž

kou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

b) způsobí-U takovým činem škodu velkého 1'070

sahu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

c] zl1r,!',anizuje-l i takový čin za branné 'pohotovostt
státu.

§ 98

Podvracení republiky

[1 j Kdo z nepřátelství k soctalísttckérnu spole
čenskému a státnímu zřízení republiky provádí pod
vratnou činnost proti jejímu společenskému a stát
nímu zřízenI, proti její územní celistvosti, obrany
schopnosti nebo samostatnosti anebo proti jejím

. mezinárodním zájmům, bude potrestán odnětím svo
bod Jl na jeden rok až pět ler.

(2 J Odnětím svobody na Ul léta až deset let
bude pachatel potrestán.

a) spachá-It cín uvedený v odstavci 1 ve SpOj811í
s cjzl mocí nebo s cizím činitelem,

b) spáchá-ll takový ěín ve vetším rozsahu, nebo

c) spáchá-ll takový čin za branné pohotovostí
státu.
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§ 99

PoškozovAní ,tátu světové

s o c í a l í s t í c k é soustavy

Kdo spáchá některý z trestných činů uvede
~ ných v § 92 až 9a namířený proti některému státu

světové socialtstlckě soustavy, buds potrestán
tresty stanoveným! v oněch ustanoveních.

§ 100

PobuřovánI

(1) Kdo z nepřlltelstvI k socialistickému spole
čenskému a státnímu zřízení republ1ky nejméně dvě

osoby pobuřuje

aj proti socialrstíckemu společenskému a státní
mu zřízen! republiky.

b j proti její územní celistvosti, obranyschopnosti
nebo samostatnosti, nebo

c) proti spojeneckým nebo přátelským vztahům

republlky II jiným státům,

bude potrestán odnětím svobod y na šest měsíců až
třl léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo z nepřatelství

k socialistickému společenskému a státnímu zří

zeni republiky umožní nebo usnadní šíření pobuřu

[íctho projevu uvedeného v odstavci 1.

[S) Odnětím svobody na jeden rok a! pět let
bude pachatel potrestán,

a) spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 tiskem, fll·
mem, rozhlasem, talevtzí nebo jiným podobně

ůčínnvrn způsobem, nebo

b) spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za
branné pohotovosti státu.

§ 101

ZneužlvánI n á h o ž e n s k é funkce

Kdo z nepl'átelstvl k soctalíst íckému spo lečen

skérnu 6 státnímu zřízení republiky zneužije své
náboženské funkce v úmyslu nept'řzníve-ovltvňovat

věc! obecného zájmu, bude potrestán odnětím svo
bod y na šest měsíců až tři léta.

HanobenI republiky 6. Jejího
představitele

§ 102

Kdo veřejně hanobí republiku, Narodni shro
méždění, Slovenskou národnI radu nebo jej leh
předsednictvo anebo vládu, bude potrestán odriě

Um svobody až na dvě léta nebo nápravným opa
třením.

§ 103

<Kdo snižuje I);";:inost presidenta repHb1ik~', ,-0:]0

kdo vei'ejuě hanob] jiného čelného pi'eClS"i'L""H
republiky pro výkon jeho pravomoci nebo vi!hec
pro jeho činnost v životě politickém.

bude potrestán odnětím svobody nž na dvé i'2ta
nebo nápravným opatřením.

§ 104

Han o b e n r II tát u tl vět o v é s o c 1a 1 í s
t í c k ě s o u s t a v y a jeho

p ř e d s t a v f t e l e

Kdo veřejně hanobí něl,ter'~ stát světové socia
listické soustavy nebo jeho čelného představitele,

h,t~ds potrestán odnětím svobody až na dvě lěta

nebo napra vnýrn opatřením.

Oddíl druhý

Trestné ě i n y proti b e z p e ě n n s t I
r e p u b l f k y

§ 105

v v z v ě d a č s t v í

(lJ Kdo vyzvídá státní tajemství 8 cílem vy
zradit Je ctzt moci,

kdo 8 takovým cílem sbírá udaje obsahující
statnt tajemství, nebo

lrdo státní tajemství cízt moci nmyslně vy
zradí,

bude potrestán odnětím svobod y na deset až ~at
náct let.

r21 Stejně bude potrestán, kdo umožnf nebo
usnadní činnost pachateli činu uvedeného v od
stavci 1 nebo organizaci, Jejímž cílem je vyzvídat
státní ta jemství.

[3) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let
nebo trest em smrti bude pachatel potrestán,

aj spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako
člen organizace, jeJ[mž cílem je vyzvídat státní
tajemství,

b) spachá-It takový čin výdělečně nebo ve znač

nBl11 rozsahu.

c] týká-Jí se takový čin statníno tajemství zvlášť

důležitého, nebo

d J spáchá-H takový cin za branné pohotovostí
státu.

OhrozenI s t é t n I h o tajemství

§ 106

fl) Kdo vvzvfrl á státrn tajemství s cílem vy
zradit je nepovolané osobě,

kdo s takovým cílem sbírá údaje obsanujtct
státuí tajemství, nebo
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kdo státnf tajemství nspovolaně osobě úmyslně

vyzrad..

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců

ll! třt 1líta.

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

a) týká-ll se Čin uvedený v odstavci 1 státního
.taternství zvléšř důležitého,

bl spáchá-li takový čin za branné pohotovostt
státu, nebo

c] -lYzradí-li nepovolané osobě úmyslně statní ta
jernstvt, jehož uchovávání mu bylo zvlěšt ulo
ženo.

§ 107

(I J Kdo z nedbalosti způsob! vyzrazení státního
tajemství nepovolané osobě, anebo ztrátu ltstíny
nebo věci obsatmjtcí statnt tajemstvt, ačkolt

aj Je podle svého zaměstnání, povolání, postavení
nebo své funkce povinen je uchovávat, nebo

bl jele o státní tajemství zvlášť důležité,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo nápravným opatřerrírn nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo z nedbalosti způsobí, ze se státní ta
[emství stalo známým v cizině, bude potrestán od
nětím svobody az na třl léta nebo nápravným opa
třením nebo zákazem činnosti.

§ 108

Vyzvědačstvl ft Ohrožen! s t a t n t h o
tajemstvl 1(9 škodě státu světové

socialistické soustavy

Kdo spáchá trestný čin vyzvědačství (§ 105)
nebo ohrožení státního tajemství (§ 106 a 107) ke
škodě některého ze států světové socialistické sou
stavy, bude potrestán tresty stanoveným! v oněch

ustanoveních.

§ 109

Opuštěn! republ1ky

(l) Kdo bez povolen! opustí ůzernř republlky,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců a~

pět let nebo nápravným opatřením.

(2 j Stejně bude potrestán československýobčan,

který bez povolen! zůstane v cizině.

(3) Kdo čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 zor
ganizuje, nebo

kdo přes nraruce převede skupinu osob nebo
opětovně převádí osoby, které bez povolen! opouš
těj! ůzemí republiky,

bude potrestán odnatím svobody na tpl léta až deset
let.

§ 1.10

Vnlknut! u a územ! republiky

Kdo nejsa československým občanem vnikne
na území republiky, bude potrestán odnětím svo
body na šest rněstců až tři léta.

§ 111

Porušován! p ř e d p l s ů o m e z í 

n a r o d n í c b letech

Kdo poruš! předpisy o meztnárodních letech,
zejména tím, že vnikne letadlem na územ! republi
ky, bude potrestán odnětím svobody na jeden rol.
až pět let nebo peněžitým trestem.

§ 112

Poškozování zájmu republiky
v cizině

Československý občan nebo obyvatel republiky
bez stál ni přtslušnostt, l,teq; poškozuje zájmy re
publ iky tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat

v cizině nepravdtvou zprávu o poměrech v republi
ce, bude potrestán odněttm svobody až na tří léta.

Oddll t ř et í

Trelltné činy proti obranl! vlasti

§ 113

Spolupráce s nepl'ftelem

Kdo za branné pohotovostt státu opatřuje ne
příteli prospěch nebo ho jakkolt podporuje, bude
potrestán, nejde-ll o čin přtsně]í trestný, odnětím

svobody na leden rok až deset let.

§ 114

Vii leč n á z rad a

Československý občan, který za branné poho
tovosti státu koná službu v nepřštalakém vojsku
nebo v nepřátelském ozbrojeném sboru, bude po
trestán odnětím svobody na deset až patnáct let
nebo trestem smrti.

§ 115

Služba v c í z ř m vojsku

(1 J Ceskostovensxy občan, který bez povolen!
koná službu ve vojsku cizí moci nebo v cizím ozbro
jeném sboru, bude potrestán odnětím svobody na
třt léta až osm let.

( 2) Odnětím svobod y na pět až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený vod
stavcí 1 za branné pohotovosti státu.
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HLAVA DRUHA

TRE5TNS CINY HOSPOnÁŘSKE

Oddll prvnl

Trestně lllny proti hospodářské

s e u a t e v ě

§ 116

Odnětf věcI h o s p o d ě ř s k é m u u r č e n í

(1) Kdo zabraňuje hospodátskému využití vý
robního prostředku větštho hospodářského význa
mu, kter}. má ve vlastníctví nebo v drženi, Um, že
jej zníčí, poškodí, učíní neupotřebitelným, zašantro
č! nebo zatajuje, bude potrestán odněttm svobody
až na dvě léta nebo propadnutím věcí.

(2) Stejně bude potrestán, kdo

a) způsobem uvedeným v odstavci 1 zabraňuje

hospodářskému využit! zásob předmětů potřeby

většího rozsahu, Jež má ve vlastnictvI nebo
v držení, nebo

b) takově Zásoby hromadt,

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

§ 117

Spekulace

[l) Kdo si opatří nebo přechovává předměty

potřeby ve větším rozsahu nebo předmět větší hod
noty v úmyslu je se ziskem prodat nebo směnit

anebo získat Jinou výhodu, nebo

kd.o takovou činnost zprostředkuje,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až
tří léta,

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

./

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

organizovaně skupiny,

b) spáchá-li takový čín výdělečně, nebo

c) získá-li takovým čínem značný prospěch.

(3) OdnětIrn svobody na pět až patnáct let bude
pachatel potrestán,

a) způsobl-li činem uvedeným v odstavci 1 vá~nou
poruchu v zésobovéní, nebo

b) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti
státu.

§ 118

Nedovolené p o d n í k á n I

(l) Kdo neoprávněně provozuje ve větším roz
sahu soukromě výrobní nebo jiné výdělečné podnl
kaní, bude potrestán odnětím svobody na šest mě

síců až tři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let
bude pachatel pUL!'eS<irn

-
a) používá-ll k činu uvedenému v OliSLa'<U 1 ji-

ného jako pracovní síly, IIAbll

b) ztska-Ií takovým činem značný prospěch.

§ 119

NeplněnI ů k o l ů p řI provozu

soukromého h o s p o d a ř s t v t

Kdo při provozu soukromého hospodařsrvt ne
splní, byť I z nedbalosti, ve větším rozsahu úkol y
vyplývající z hospodářského planu, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden roli nebo peněžtrým

trestem.

§ 120

Zneužlv{ln! s o c í a l l s t í c k é h o

podnikání

(1) Kdo zneužije svého zaměstnání nebo jiného
cbdobného vpoměru v státní, družstevní nebo jiné

socialistické organizaci tím, že ve větším rozsahu
provozuje na [ejí úkor nebo pod jejím Jménem vý
robní nebo jinou výdělečnou činnost k soukromému
obohacení, bude pctrestan odnětím svobody na šest
měsíců až pět let nebo nápravným opatřením nebo
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

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

a) získá-ll činem uvedeným v odstavci 1 značný

prospěch,

b] způsnbř-lí takovým činem značnou škodu, nebo

cl naruší-ll takovým čínern podsramě pln/mí úko
lu státní, družstevní nebo jiné socialistické
crgantzace.

§ 121

Poskozován! s p o t ř e b í t e l e

(lJ Pracovník státnt, družstevní nebo jiné socia
listické organizace, který sobě nebo jinému opatřl

prospěch většího rozsahu tím, že poškozuje spo
třebitele na jakostí, množství nebo ceně zbožl nebo
služeb, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta nebo nápravným opatřením nebo
zákazem činnost! nebo psněžltým trestem.

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

a J zorgantzuje-ll čín uvedený v odstavci 1, nebo

b) ztska-I: takovým činem značný prospěch.

§ 122

Ohrožen! h n s p o d á ř s k á h o t a j e m s t v t

(1) Kdo 'v yzvídá hospodářské ta [emství v úmys
lu vyzradit je nepovolané osobě, nebo
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kdo hogpodMské t81r1l1ft\'1 n",pii\u1rmé osobě

ůmvslně vyzrnrlf,

buue potrestěn odnětírn svobody a~" na jeden rok
nebo nápravnvrn opatřením nebo zákazem čínuostí.

!~J Stejně bude potrestán, hlo z nedbalosti,
způsobl, že se hospndéřské tajemství stalo znamvm
v cizině.

f31 Kdo hospodářské tajemstvt vyzvídá v úm ys··
lu vvz radlt je do ciziny, nebo

,,,lO hospodářské tajemství úmyslně do cíztny
vyzradí,

bude potrestán odnětIm svobod y na šest měsíců až
-tří léta.

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

§ 123

NeojJrávnF!né n a k l á d a n I 8 vynálezem

(i J Kdo vynález učiněný v republice přlhlásf

bez souhlasu československýchúřadů v cizině, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo ná
pravným opatřením nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán československé ob
čan, který poškodf zájmy republík y Um, že bez sou
hlasu československých ůřadů dá cizinci souhlas
k využití vynálezu v cizině.

§ 124

Poru!.lovAní p ř e d p í s ů o oběhu zboží

ve styku lil cizinou

(1) Kdo značnou měrou ohroz! obecný zájem
Um, že poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu
nebo průvozu zbožl, bude potrestán odnětím svo
body liŽ ne dvě léta nebo psněžttým trestem nebo
propaclnutlm věci.

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

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

bj způsobl-It takovým činem značnou škodu nebo
jin}' zvlášť závažný následek.

Oddll drubý

Trestně l!lny proti h n s n n d á ř s k ě

kázni

N a r II Š o v li II I říz e n t,p 1 li n o v á n i a k on

troly njrodnlho hospodAfstvl

[ll O(~pO<.'~~i]II ,; '[(ls:juN't'sk~ pracnvník, kl prý
v ůmyslu zajistit státuí, druzs.evn! nebo jiné socia-

Iístlcké or?a;~jzacl nebo lejí složce neopravněné

výJlOdy UV,'Cll; ve Vy 1;<17.U neho hlašsm sloužících
k l'fz<3l1í, plánováni nebo kontrole národntho nos
pocl-fit·';tví, anebo ke stanoveni cen o závažných sku
tečnostech nr:prevdivé nebo hrubě zkreslené udaje,
bude potrestan odnětím svobody až na dvě léta
nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnost!

nebo peněžítým trest CHl}.

[ZJ Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo nápravným opatřením bude pachatel potres
tán, způsobí-Ií činem uvedeným v odstavci 1 vážnou
poruchu v chodu národnfho hospodářství nebo lln9.
zvlášť zavěžný následek.

§ 126

Odpovědný pracovník, který, byť I z nedbalosti,
uvede ve výkazu nebo hlášení sloužicích k řízení,

plánovaní nebo kontrole národního hospodářstvl
o závažných skutečnostech nepravdívé nebo hrubě

zkreslené údaje, bude potrestán, neide-Ií o čin

přísněji trestný, odnětím svobody IJŽ na jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo zál..azem činnost!

nebo peněžitým trestem.

§ 127

PorušovánI povinnosti p ř I naklá

dáni s ř í n a n č ní m í fl hmotnými

p r o s t ř e d k y

(1J Odpovědný hospodéřský pracovník, luerý
pří hospodaření s řmančnírní nebo hmotnýrnl pro
středky státní, druzstevní nebo jiné socíe ltsttckě

organizace v úmyslu zajistit takové organtzací nebo
její složce nsopravněné výhody porust závazným
způsobem svou povinnost, zejména tím. že ve větším

rozsahu neopravuěně vytváří nebo používa řtnanční

fondy nebo rezervy anebo neopravněně nakládá
II hmotnými prostředky, bude potrestán odnětím

SVOb0d~~ až na dvě léta nebo nápravným opatřením

nebo zákazem čínnostt nebo peněžítvm trestem.

(~J Odpovědný' !l(;;ópodársJq) pracovník který
za práce vykonané ve prospěch státní, družstevní
nebo JIné socíalísttcké otgantzaca DOSilY tne z jejich
řínančnjch nebo hrnotn ých prostředků jinému ne
oprávněné nebo nepi'Irnéřené výhod v v úmyslu za
[ístít plněnf úkolů této organizace, bude potrestán,
nejde-li zejména vzhledem II nápadnému riepoměru

tšchto výhod k hodnotě vyknnanýrn prací o !:in
přísnč]t trestný, odnětím svobody až na dvě léta
nebo nápravným opatřením nebo zákil7PlTI čínnostt

nebo peněžttým trestem.

[:ll Orlněhm svobon y na šest měsíců až pět let
nebo uápruvn ýrn opu třen ím bude pachatel potres
tán, způscbl-Ii činem uvedeným v orisravcí 1 nebo Z
značnou škodu na majetku, ki e rv Je v socíaltsttc
kom vlastnictvI, nebo Jiný zvlašt závazný následek.
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§ 1:~8

Dodávka v ýr o b k u II prací zv l á s t

v a u u e jakosti

[1) Od Dov·c/ln\' hospodářsky pracovník, l,ťerý

v úmyslu zajistit státní, družstevní nebo [Iné socía
Iísucké organizaci nebo její složce n8oprúvni\né
výhod y dá příkaz nebo souhlas k dodáni

a) zvlášť vadného výrobku nebo prací, ač vl, že
jich odběratel nernůže POUŽIt ke splnění svých
úkolů, nebo

b) vy robku nebo pracI a zataj! přitom jejich pod-
statné vady, které jsou Hm známy,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnost!

nebo penežttym trestem.

[2) Odnětím svobody na šest měsícu až pět let
nebo nápravným opatřením bude pachatel potres
tán, způsohí-Ií činem uvedeným v odstavci 1 znač

nou škodu na majetku, který je v socialistickém
vlastnictvt, nebo jiný zvlášť z,lvažný následek.

Porušovliní p o v í n n o s t í v provozu

~ocialistlcké organizace

§ 129

fl) Kdo úmyslně poruš! nebo nesplní důležitou

povinnost svého zaměstnánt, povolaní, postavení
'nebo své funkce, zejména technologickou kázeň,

fl způsobl tím poruchu v hospodářském provozu
nebo v hospodářské čínnostt státní, družstevní nebo
jiné socialistické organizace nebo větší škodu na
majetku, který je v socialistickém vlastnictví, bude
potrestán odnětím svobody až na tří léta nebo ná
pravným opatřením nebo zěkazern činnosti nebo
peněžitým trestem. .

(2) Odnětím svobody na jeden rol, až šasi let
nebo nápravným opatřením bude pachatel potres
tán, způsobí-It činem uvedeným v odstavci 1 váž
nou poruchu v hospodářském provozu nebo v hos
podářské činnost! státní, družstevní nebo j1né so
cíaltstícké organizace nebo značnou škodu na ma
jetku, který je v socialistickém vlastntctví.

§ 130

(1) Kdo z nedbalosti poruší nebo nesplní dů

:Ležitou povinnost svého zaměstnání, povoláni, po
stavení nebo své řuukce, zejména technologíckuu
kázeň. a způsobl tím poruchu v hospodařskérn pro
vozu nebo v hospodéřské čínnostt státní, družstevní
nebo jiné socialtst íckě organízace nebo větší škodu
na majetku, l,ierý je v socíaltsuckém vlastnictví,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rol,
nebo nápravným opatřentm nebo zákazem čmnostt

nebo penňžítvm trestem.

f~) Odi1ijľim svobody až na dvě léta nsuo na
pravuym opatřením nebo zákazem ěínností nebo

peněžitým trestem bude pachetel potrestán, 1\PŮ

sobí-ll činem uvedeným v odstavci 1 vazaou po
ruchu v bospodařskem provozu nebo v hospodař

ské činnosti státní, družstevní nebo jiné soctalts
I ické organizace nebo značnou škodu na majetku,
který je v social ísttckěm vlastntctví.

§ 131

Společné ustanoveni

NéJ veřejného činitele, krerý při výkonu své
pravomoci spáchá některý z trestných čínů uvede
ných v § 125 až 128, anebo trestný čin uvedený
v § 129, pokud je 'Pi'i jeho spáchání veden úmys
lem uvedeným v § 125 odst. 1, nepouzije se usta
novení tohoto zákona o trestných činech veřejných

činitelů nebo o vvšší trestnosti veřejných čínítelů.

Oddtl t ř e t í

Trestné činy proti majetku

v II o II i II 1111 t i e k é m v 1 8'S tni et " t

§ 132 .

R o z krá d á 11 1 m a Jet k u V 11 o c i ft li st i c ..

k é m v l a s t n í c t v I

ll) Kdo majetek, který je v socíaltsttckěm

vlastnictví, rozkrádá tak, že

ft) přtvlastní si věc z takového majetku Um, ž8<"!le

jí zmocní,

bJ přtvlastuí si věc z tahového majetku, která mu
byla svěřena, nebo

c ] ke škodě takového majetku sebe nebo jiného
obohatí tím, že někoho uvede v omyl nebo jeho
omylu využije,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců 8~

pět let nebo napravny m opatřením nebo zá kazem
čínností nebo peněžitým trestem.

[2) Oduet ím svobody na tři léta až deset let
bude pachatel potrestán,

8) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen

organizované skupiny,

b) spáchá-Ií takový čin výdělečně,

c J způsohí-It takovým činem značnou škodu nebo
jiny' zvlašt závaž.ný -nasledek, nebo

d) pokusí-Il se nezprosrředne po činu uvedeném
v odstavci 1 pisrn. aj uchovat sl věc n<':silím
nebo pohrůžkou bezprostředntho násílt.

(3 J Odne,!m SVOI}(J(j Y II čl osm až patnáct let
bude pachatel potrestán, jestliže činem uvedeným
v odstavci 1 způsobí značnou škodu čl

a) k takovému cinu zneužije svého postavení ve
řetnéno hnltple, nebo

b j lakový (:111 zorganizuje.
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(4) Stejně jako v odstavci 3 bude pachatel po
trestán, způsobl-It činem uvedeným v odstavci 1
škodu velkého rozsahu.

§ 133

N e o p r á v II é n ě u Ž f v ťt II í 'v ě c i z m a jet k II

v socialistickém v l a s t n í c t v t

[ll Kdo se zmocni věci větší hodnoty z niajat
lm, který je v socialistickém vlastnictví, v úmyslu
jí prnchodně uživat, nebo

kdo neoprávněně takové věci, která mu byla
svěřena, přechodně užívá,

bude potrestán odnětím svobod}' až na dvě léta
nebo nápravným opati-ením nebo peněžitým tras
tem.

l~) Odnettn~svobQdV na šest měsiců a~ tři léta
nebo nápravným opatřením bude pachatel potres
tán, způsobí-li činem uvedeným v odstuvcí 1 znač

nou škodu nebo jiIlÝ zvlášť závažný následek.

§ 1.34

POdIlníctvI ke škodě majetku
v socialistickém vlastnictví

(1) Kdo ukrv je anebo na sebe nebo jiného pře

vede

aj věc, která byla získána trestným činem spá
chaným jinou osobou, ač vl, že jde o věc z ma
jetku, který je v socialistickém vlastníctvř, nebo

b l to, co ZB takovou věc bylo opatřeno,

bude potrestán odnětím svobody až na třl léta nebo
népravným opatřením nebo peněžitým trestem.

[ 2 J Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán;

a) získá-ll činem uvedeným v odstavci 1 značne

prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin výdělečně.

(3) Kdo ukryje anebo na sebe nebo jiného pře

vede z nedbalosti věc větší hodnoty, která byla zí
skána trestným dnem spáchaným jinou osobou ke
škodě majetku, který je v socialistickém vlastníctví,
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců

nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

§ 135

Zatajenl věci z majetku v s o c í a l t a
t i c I, é m v] a s t n 1c t v I

(1] Kdo si přívlastnt věc, která se dostala do
jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez pří

veleni osoby oprávněné. ač ví, že jde o věc z ma
jetku. který je v socialistickém vlastnictví, bude po
trestán odnětím svobody až na tří léta nebo náprav
nym opatřením nebo peněžitým trestem,

(ZJ Odnětím svobody na šest městců až pět let
bude pachatel potrestán, zrsxa-u činem uvedeným
v odstavci 1 značný prospěch.

Po:;kozování majetku v s c c í a l l s 
t í c k é m vlastnictví

§ 136

[1) Kdo na majetku, který je v socialistickém
vlastníctví, způsobí úmyslně škodu zejména tím, že

a) věc z takového majetku zničí, poškodí nebo
učiní neupotřebitelnou, nebo

b] nekalým jednáním zrnařt uplatnění. vymáháni
nebo uspokojení pohledávky proti dlužníku.
který není soctalístíckou organizací,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
nápravným opatřením nebo zákazem čtnnostt nebo
peněžitým trestem.

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

a) způsobl-ll činem uvedeným v odstavci 1 znač

nou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek,
nebo

b) spáchá-U čin uvedený v odstavci 1 písm. a) na
věci, která požlvá ochrany podle zvláštních
předpísů.

§ 137

(1) Kdo porušením důležité povinnosti uloženě

mu podle zákona nebo jednáním svědčícím o neod
povědném postoji k majetku, který je v socíalístíc
kém vlastnictví, způsobí z nedbalosti 'na takovém
majetku větší škodu, bude potrestán odnětím svo
body až na jeden rok nebo nápravným opatřením

.nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo ně

pravnyrn opatřením nebo zákazem činnost! bude
pachatel potrestán, způsobí-ll činem uvedeným
v odstavci 1 značnou škodu,

§ 138

Pletichy proti sociálnímu zabez
p e č e n í ft n e m o c e n s k é m u pojištění

Kdo se v úmyslu získat neoprávněně dávky
nebo jiné výhody plynoucí ze sociálního zabezpe
čení (pojištění, zaopatření] nebo z nemocenského
pojištění (péče) dopustí pletich tím, že se poškodí
na zdraví, padělá listinu, uvede nepravdtvě okol
nosti nebo použije jiného úskoku, bude potrestán,
nejde-li o čin přísněji trestný, odnětím svobody až
na tl'! léta nebo nápravným opatřením nebo peně

žitým trestem.

§ 139

Společné ustanovení

Ochrana podle ustanovení tohoto oddllu se po
skytuje též majetku, },t6r9 je dotován ze státních
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ll) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze,

b) bez hospodářské potřeby shromažďuje drobně

tuzemské peníze, nebo

c) poškozuje tuzemské peníze.

§ 147

(1) Kdo při prodeji cizozemských panez noho
platebních dokumentů znejlclch na cízt měnu uvede
nepravdívé údaje a získá tun pro sebe nebo jiného
neoprávněně výhodu. bude potrestán odnětím svo
body až na dvě léta nebo nápravným opatřením

nebo peněžttým trestem nebo propadnutím v;'ri

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způ

sobít devrzoveiuu hosporlěřství větší škodu dosJ;lne
na úkladě [wpravdivého nebo neúplného údaje
pro sebe nebo Jiného povolení nebo dokladu potřeb

ného podle devizových předpisů.

§ 1'15

-PadělánI ft p o z rn ě ň o v á n I známek

[ll Kdo padělá nebo pczmení poštovní nebo
koncové známky v úmyslu způsobít [mému škodu

Ohroženl devizového h o s p o d a ř s t v I

§ 146

(1) Kdo způsobí devizovému hospodářství větší

škodu tím, že jedná proti předpisům o devizovém
hospodářství, bude potrestán odnětím SVOl10dy na
šest měsíců až třl léta nebo nápravným opatřením

nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věcí.

[21 Odnětím svobody na [adnu rol, až šest let
bude pachatel potrestán,

a) spáchš-lt čin uvedený v odstaveí 1 jako člen

organizovaně skupiny, nebo

b) spucha-It takový čin proto, že porušil povín
nosí vyplývajíc! z jeho zaměstnauř, povolant,
postavení nebo řunkce.

spěch, nebo

kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu

nebo jich užije jako pravých,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo nápravným opatřenřm nebo peněžitým tres
tem nebo propadnutím věci.

(2J Odnětím svobody na šest měsíců až pět Jet
b~e pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném

rozsahu, nebo

b) ztská-Ií takovým činem ZDl'I('Sný prospěch.

bude potrestán odnětím svobody na pět až deser let.

(~J Odnětím svobody na deset al'! patnáct let
bude pachatel potrestán,

a] spáchá-ll čin uvedený v odstavci 1 jako člen

organizovaná skupiny, nebo

b) spáchá-ll takový čin ve značném rozsahu.

prostředků, ll. věcem, které jsou v opatrování so- kdo takové něhražky neonrávněnš d(;·.':~ cio
cíaltsttcké organizace nebo státního orgánu. oběhu,

bude potrestán odnětím svobody až na sesl m(;;Jcí\
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo

§ 144

Ohrožování ob[hu tuzemských

peněz

(1) Kdo nsoprávnuuě vyrobí nebo vydá náhraž
ky tuzemských peněz. nebo

§ H3

Společné u s ta n o v e n I'.Ochrana podle § 140 až 142 se poskytuje téz
penězům ctzozemskym, jakož j tuzemským a cizo
zemským cenným papírům hromadně vydaným,
kter-é Znej i na majitele nebo jsou rubopisem přs

vodtte lné, II šekům,

OddfI lltvrtý

Trestné lUny proti měnlí 8 t r e s t n a

Ciny daňové

§ 140

Padělánl B. p o z m ě ň o v á n I peněz

(1) Kdo padělá nebo pczmění penlze v um yslu
udat je Jako pravě nebo platné anebo jako peníze
vyšší hodnoty, nebo

kdo padělané nebo pozměněné peníze udá Jako
pravé,

§ 142

Výroba a drženi p a d ě l a t e l s k é h o
n a č í n í

(1 J Kdo vyrobí, sobě nebo někomu jinému opatřl

anebo přechovává nástroj nebo jiný předmět způ

sobilý k padělání nebo pozměňovaní peněz, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta,

(21 Odněttrn svobody na jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán, spáchá-ll čin uvedený vod
stavcí 1 pi'! výkonu svého povoláni.

§ 141

Udávání padělaných ft pozměněných

peněz

Kdo padělané nebo pozměněné peníze, [ímtš
mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé,
bude potrestán odnětím svobody až na Jeden rok
nebo nápravným opatřením nebo peněžitým tres
tem nebo propadnutím věcí.
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§ 1·18

Zl,ráeení daně

(11 Kdo ve větším rozsahu zkratt daň, poplatek
nebo jíDOU jim podobnou dávku, bude potrestán
odnětím svobody až na třl léta nebo nápravným
opatřením nebo peněžitým trestem.

[::1 Odnětím svobody na jeden rok až pět let
bude pachatel potrestán,

aj spáchá-ll čin uvedený v odstavcí 1 nejméně se
jlvěrna osobami.

bl porust-Ií k usnadněni takového činu úřední uzá
věru, nebo

cl způsobí-Ií takovým činem značnou škodu.

Oddíl pátý

Trestně ě í n y proti předpisúm

o n e k a 1ě li o II těž i, och r a II n Ý c h
7, nám k ách, c h rán ě II Ý c h v z o rec h

B vynálezech B proti a u t n r s k é m u
právu

§ 149

Nekalá soutěž

Kdo jednáním. které je v rozporu s předpisy

upravujícímí soutěž v hospodářském styku nebo se
IEvyklostmi soutěže. vážně ohrozl chod nebo rozvoj
podniku soutěžitele, bud e potrestán odnětím svo
bod, af na jeden rok nebo nápravným opatřením

nebo peněžitým trestem.

§ 152

Porušován! autorského prAvA

Kdo s dílem, které Je předmětem autorského
práva. neopravněne naloží způsobem. který přísluší

autoru, bude potrestán odnětím svobody až na šest
měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým

trestem nebo propadnutím věcí.

HLAVA TnETI

TRESTNt CINY PROTI POŘÁDKU VE VECECH
VEŘEJNÝCH

Oddll prvnf

Trestné ě í n j' proti výkonu
pravomoci s t á t n f h e orgánu A orgánu
s p u Le e e n s k ě n r g a n í z a e a a veřejného

činitele

Útok-na státní orgán II orgán
spolefenské organizace

§ 153

[l] Kdo užije násílf v úmyslu působit na výkon
pravomoc! národntho výboru, soudu nebo jiného
státního orgánu nebo orgánu společenské organi
zace, bude potrestán odnětím svobody na šest mě

síců až pět let.

(2) Odnětím svobody na třl léta až deset let
bude pachatel potrestán.

a) způsobí-li činem uvedeným v odstave! 1 těžkou

újmu na zdraví, nebo

§ 154

a) v ům yslu působit na výkon pravomoc! státního
orgánu nebo orgánu společenské organizace,
nebo

(ll Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublíže
ním na zdraví nebo způsobením škody' velkého roz
saliu

§ 150

forušovánl práv k ochranné z n ám c a
tl chráněnému vzoru

bl způsobí-ll takovým činem škodu velkého roz
sahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(3) Odnětím svobody na deset až pátnáct let
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvede

---ným v odstave! 1 smrt.
(1) Kdo uvede do oběhu výrobky neoprávněně

označované ochrannou známkou. k níž přtsluší V}'-
hrad ni právo jinému. nebo známkou snadno s nt
zaměníte lnou. bude potrestán odnětím svobod y až
na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo
peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Stejně 'bude potrestán, kdo uvede do oběhu

nebo pro dosaženi hospodářského prospěchu zho
tovl výrobky podle chráněného vzoru, k jehož užl
vant přtsluší výhradní právo jinému, nebo podle
vzoru snadno s ním zaměnitelného.

i
~ -

§ rst

PorušoviÍnl práv k v y n ň l e z u

Edo zasáhne do práv jr chráněnému vynálezu
[eduanun, j.;e kterému není opvávněn, bude potr-es
tán ojn~jtlm svobod y až na šest měsíců nebo na- í
pravn ým opatřením nebo peuěžítýrn trestem.

bl 'pro výkon pravomoc! státního orgánu nebo
orgánu společenské organizace,

bude potrestán odnětím svobody až ua dvě léta
nebo napravnym opatřením.

(Z) Kdo hrubě urazí nebo pomluví statní orgén
nebo orgán spotecenské organizace pi'! výkonu jeho
pravomoc! nebo pro tento výkon, bude potrestán
odnětím svobody už na jeden rok nabo náprav
ným opatřentrn ilP-110 peněžítýru trestem.
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