
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT) – 

applicable implementing legislation in the Czech Republic 

The Czech Republic provides hereinafter provisions of the applicable implementing 
legislation of the respective provisions of the International Convention for the Suppression of  
Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT) in Czech (language).  

Article 2 + Article 5 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
 

§ 20  

Příprava 

  
(1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného 
zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování 
prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu ne bo pomoci k 

takovému zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu 
výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu.  
(2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný zločin, k němuž 
směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.  

(3) Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká, jestliže pachatel 
dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání zvlášť závažného zločinu a  
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté 
přípravy, nebo  

b) učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo 
zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno; 
oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho 
učinit oznámení nadřízenému.  

(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní odpovědnosti za přípravu 
pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším 
přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení.  
(5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost pachatele za jiný dokonaný 

trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.  
  

 § 21  

 Pokus 

  
(1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel 
dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného 
činu nedošlo.  

(2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin.  
(3) Trestní odpovědnost za pokus trestného činu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil 
od dalšího jednání směřujícího k dokonání trestného činu a  
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákon em z podniknutého 

pokusu trestného činu, nebo  
b) učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu 
chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu trestného činu, mohlo být ještě 
odstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják mů že 
místo toho učinit oznámení nadřízenému.  



(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní odpovědnosti za pokus 
pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším 
přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení.  
(5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost pachatele za jiný dokonaný 

trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.  
 

§ 23  

Spolupachatel 

  
Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou  nebo více osob, odpovídá 
každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).  
 

 
§ 24  

Účastník 

  

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně   
a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),  
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo  
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, 

odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, 
utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).  
(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije  ustanovení o trestní odpovědnosti a  
trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.  

(3) Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil od dalšího účastenství 
na trestném činu a  
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo  zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého 
účastenství, nebo  

b) učinil o účastenství na trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu 
chráněnému trestním zákonem z podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněno; 
oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho 
učinit oznámení nadřízenému.  

(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní odpovědnosti účastníka, který 
takto jednal, je-li čin spáchán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu 
nebo přes jeho včasné oznámení.  
(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na trestní odpovědnost účastníka za jiný trestný 

čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.  
 

§ 129a  

Teroristická skupina  

 

(1) Teroristická skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob, které má 
trvalejší charakter, je v něm provedena dělba činností mezi jeho jednotlivé členy, jeho činnost 
se vyznačuje plánovitostí a koordinovaností a je zaměřené na páchání trestného činu 
vlastizrady spáchané formou teroristického útoku nebo teroru ( § 309 ), trestného činu 

teroristického útoku ( § 311 ) nebo trestného činu teroru ( § 312 ) (dále jen "teroristický 
trestný čin").  
(2) Naplnění znaků teroristické skupiny nevylučuje použití ustanovení tohoto a jiných zákonů 
o organizované skupině a organizované zločinecké skupině; ustanovení § 361 a 363 se 

nepoužijí.  



§ 175  

Vydírání 

  
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, 

opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo 
peněžitým trestem.  
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,  

b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,  
c) spáchá-li takový čin se zbraní,  
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu,  
e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jeji ch 

povinnosti, nebo  
f) 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.  

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,  
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,  
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), nebo  
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.  
(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt.  

(5) Příprava je trestná.  
 

§ 280  

 Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků  

 

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové 
prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak 
nakládá, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku.  

(2) Stejně bude potrestán, kdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, 
bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.  
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct 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 větším rozsahu, nebo  
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.  
(4) Příprava je trestná.  

  
§ 281  

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky  

 

(1) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává 

anebo jinému obstará radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo předměty 
určené k její výrobě, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým 
trestem nebo zákazem činnosti.  
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán,  



a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,  
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo  
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.  
(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán,  
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo 
smrt,   
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,  

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo  
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.  
(4) Příprava je trestná.  

 

  
§ 282  

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu  

 

(1) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přech ovává 
anebo jinému obstará výchozí jaderný materiál nebo předměty určené k jeho výrobě, bude 
potrestán odnětím svobody na dva roky až deset let.  
(2) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává 

anebo jinému obstará zvláštní štěpný materiál nebo předměty určené k jeho výrobě, bude 
potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let.  
(3) Příprava je trestná.  
 

§ 311  

Teroristický útok  

 

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, nar ušit 

nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo 
mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit 
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby n ěco konala, 
opominula nebo trpěla,  

a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení, 
dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, 
vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož 
fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem vydat majetek v nebezpečí 

škody velkého rozsahu,  
b) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního 
zdroje s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,  
c) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny 

na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou 
vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu 
zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž vydá majetek v 
nebezpečí škody velkého rozsahu,  
d) vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň 

nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo 
sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové neb ezpečí zvýší 
nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, nebo  
e) vložením dat do počítačového systému nebo na nosič informací anebo vymazáním nebo 

jiným zničením, poškozením, změněním nebo potlačením dat uložených v počítačovém systému 



nebo na nosiči informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich neupotřebitelnými 
provede útok proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad na 
fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních životních 
potřeb obyvatel, útok s dopadem na větší počet počítačových systémů s využitím počítačového 

programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo útok, kterým způsobí 
značnou škodu,  
bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu  též 
propadnutím majetku.  

(2) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit 
nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo 
mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit 
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, 

opominula nebo trpěla,  
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu 
na zdraví,  
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,  

c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení, 
dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, 
vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož 
fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem ohrozit tím lidské životy nebo 

bezpečnost takového prostranství, zařízení, systému nebo plošiny,  
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního 
zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy,  
e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny 

na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou 
vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu 
zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život 
nebo zdraví lidí nebo bezpečnost takového dopravního prostředku,  

f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije 
výbušninu, jaderný materiál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový 
prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné, biologické, 
chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny, nebo  

g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví tím, že způsobí požár nebo 
povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných 
látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné 
nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na 

pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.  
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím 
majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,  

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,  
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,  
d) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,  
e) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,  
f) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení 

mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo  
g) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.  
(4) Příprava je trestná.  
  

 



§ 312  

Teror 

  
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení České republiky jiného úmyslně usmrtí, bude 

potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.  
(2) Příprava je trestná.  

 

§ 312f  

 Vyhrožování teroristickým trestným činem  

 

(1) Kdo vyhrožuje spácháním teroristického trestného činu, bude potrestán odnětím svobody 

na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.  
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu propadnutím 
majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1  
a) jako člen organizované skupiny,  

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 
účinným způsobem,  
c) se zbraní, nebo  
d) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.  

  
§ 313  

Společné ustanovení  

 

 Ochrana podle § 311 a 312 se poskytuje též cizímu státu.  
 

Zákon č. 263/2016. Sb., atomový zákon 
 

Další přestupky fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby   

§ 188  

 
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací 
nepředchází radiační mimořádné události nebo neomezí její následky podle § 5 odst. 1  písm. 
a),  
b) při využívání jaderné energie, nakládání s jadernou položkou nebo vykonávání činností v 

rámci expozičních situací neodůvodní své jednání podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo e) ,  
c) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací 
nepostupuje podle § 5 odst. 1 písm. c) ,  
d) při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací 

nehodnotí, nepřijme opatření nebo nezajistí uplatnění výsledků hodnocení podle § 5 odst. 5 ,  
e) neuplatní systém zpětné vazby podle § 5 odst. 7 ,  
f) nevyužívá odstupňovaný přístup podle § 5 odst. 8 ,  
g) v rozporu s § 6 odst. 1 poruší zákaz využívání jaderné energie a jaderných položek k jiným 
než mírovým účelům,  

h) nesplní oznamovací nebo informační povinnost podle tohoto zákona,  
i) vykoná některou ze zakázaných činností podle § 7 nebo 8, nebo  
j) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 28 odst. 4 .  

 



Article 9 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 
§ 4  

Zásada teritoriality  

 

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím 
území.  
(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,   
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu  

chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo  
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu 
alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.  
(3) Účastenství je spácháno na území České republiky,  

a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně 
podle odstavce 2, nebo  
b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.  
(4) Jednal-li účastník na území České republiky, užije se na účastenství zákona České  

republiky bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný.  
  

§ 5  

Zásada registrace  

 

Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území 
České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla, anebo letadla neb o jiného vzdušného 
dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice. Místo spáchání takového 

činu se posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3 .  
  

§ 6  

Zásada personality  

 

 Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v c izině spáchal 
občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen 
trvalý pobyt.  

  
§ 7  

Zásada ochrany a zásada univerzality  

 

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého  
zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§ 233), udávání padělaných a pozměněných 
peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz  
(§ 237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312),  účasti na 

teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d ), podpory a propagace 
terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314 ), 
vyzvědačství  
(§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325), padělán í  
a pozměnění veřejné listiny (§ 348), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401 ), 

apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití 
zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti  



(§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414), 
zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití vlajky a příměří (§  416)  
a ublížení parlamentáři (§ 417) i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní 
příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen 

trvalý pobyt.  
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině proti 
občanu České republiky nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území České 
republiky povolen trvalý pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo 

spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.  
  

 § 8  

 Subsidiární zásada univerzality  

 

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině cizím 
státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České 
republiky povolen trvalý pobyt, i tehdy, jestliže   

a) čin je trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán,  
b) pachatel byl dopaden na území České republiky, proběhlo vydávací nebo předávací řízení 
a pachatel nebyl vydán nebo předán k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu cizímu státu nebo 
jinému oprávněnému subjektu a  

c) cizí stát nebo jiný oprávněný subjekt, který žádal o vydání nebo předání pachatele k 
trestnímu stíhání nebo výkonu trestu, požádal o provedení trestního stíhání pachatele v České 
republice.  
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchanéh o v cizině cizím 

státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České 
republiky povolen trvalý pobyt, také tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, 
která má na území České republiky sídlo nebo organizační složku .  
(3) Pachateli však nelze uložit trest přísnější, než jaký stanoví zákon státu, na jehož území byl 

trestný čin spáchán.  
  

§ 9  

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou  

 

(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky také tehdy, jestliže to  stanoví 
mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).  
(2) Ustanovení § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva nepřipouští.  

 

Article 10 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
 

§ 2  

Základní zásady trestního řízení  

 

(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon, 
přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána, nestanoví jinak.  
(4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení z 
úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; s 



největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajiš těn 
majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní věci 
projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a 
mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká 

republika vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se 
takové úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v 
nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic zasah ujících do plnění 
těchto povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí.  

 
§ 33  

Práva obviněného  

(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy poučit obviněného o jeho 

právech, a to se zaměřením na probíhající stadium trestního řízení, a poskytnout mu plnou 
možnost jejich uplatnění. Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též o právu 
na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po kterou může být omezen na svobodě, 
než bude odevzdán soudu, a o právu nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného 

příslušníka nebo jinou fyzickou osobu, u nichž uvede údaje potřebné k vyrozumění.  
 

§ 69  

Příkaz k zatčení  

 

(1) Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67) a obviněného nelze předvolat, předvést nebo 
zadržet a zajistit tak jeho přítomnost u výslechu, vydá v přípravném řízení soudce na návrh 
státního zástupce a v řízení před soudem předseda senátu příkaz, aby byl obviněný zatčen.  

(2) Příkaz k zatčení musí vedle údajů zajišťujících, že obviněný nebude zaměněn s jinou 
osobou, obsahovat stručný popis skutku, pro nějž je obviněný stíhán, označení trestného činu, 
který se v tomto skutku spatřuje, a přesný popis důvodů, pro které se příkaz k zatčení vydává.  
(3) Zatčení provedou na podkladě příkazu policejní orgány, které jsou též povinny, je -li toho k 

provedení příkazu třeba, vypátrat pobyt obviněného.  
(4) Zatčená osoba má právo zvolit si obhájce, mluvit s ním bez přítomnosti třetí osoby a radit 
se s ním již v průběhu zatčení. Zatčená osoba má dále právo na své náklady komunikovat 
prostřednictvím písemných sdělení nebo telefonu s osobou, kterou sama určí, je-li to technicky 

možné a pokud to okolnosti umožňují, zejména neohrozí-li to dosažení účelu trestního řízení 
nebo nebrání-li tomu zájem na ochraně oběti; tato komunikace podléhá kontrole. Zatčený 
cizinec má právo, aby byl o jeho zatčení vyrozuměn konzulární úřad státu, jehož je občanem, 
a právo na komunikaci s tímto konzulárním úřadem. Nemá -li zatčený cizinec dostatek 

finančních prostředků, komunikace s konzulárním úřadem se mu umožní bezplatně. O těchto 
právech je třeba zatčenou osobu poučit a poskytnout jí plnou možnost jejich uplatnění.  
(5) Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je povinen ho neodkladně, 
nejpozději však do 24 hodin, dodat soudu, jehož soudce příkaz vydal, nebo na místo 

umožňující tomuto soudu provést výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení; není-li 
to výjimečně možné vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, musí být obviněný dodán 
nejpozději 24 hodin od zatčení jinému věcně příslušnému soudu. Nestane-li se tak, musí být 
obviněný propuštěn na svobodu.  
(6) Soudce soudu, který příkaz k zatčení vydal, musí obviněného neprodleně vyslechnout, 

rozhodnout o vazbě a toto rozhodnutí oznámit obviněnému do 24 hodin od doby, kdy byl 
obviněný dodán na místo výslechu. Provádí-li výslech obviněného výjimečně jiný věcně  
příslušný soudce, jemuž byl obviněný dodán vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, 
informuje o jeho výsledku soudce soudu, který příkaz k zatčení vydal. Tento soudce po získání 

informace o výslechu rozhodne o vazbě a své rozhodnutí oznámí prostřednictvím soudce 



provádějícího výslech obviněnému. Není-li obviněnému rozhodnutí o vazbě oznámeno do 24 
hodin od doby, kdy byl dodán na místo výslechu, musí být propuštěn na svobodu. Obviněný 
má právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jeho výslechu, pokud je v  uvedené lhůtě 
dosažitelný.  

(7) Obviněného, který byl vzat do vazby, dodají do místa výkonu vazby policejní orgány.  
  

§ 70  

Vyrozumění o vazbě  

 

O vzetí do vazby je třeba bez průtahů vyrozumět některého rodinného příslušníka obviněného 
nebo jinou fyzickou osobu, u nichž obviněný uvede údaje potřebné k vyrozumění, jakož i jeho 
zaměstnavatele; to neplatí, prohlásí-li obviněný, že s takovým vyrozuměním nesouhlasí, ledaže 

jde o vyrozumění rodinného příslušníka mladistvého. O vzetí do vazby příslušníka 
ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru je třeba vyrozumět též jeho velitele nebo náčelníka. O 
vzetí cizince do vazby a o jeho propuštění z vazby se vyrozumí též konzulární úřad státu, jehož 
je cizinec občanem, pokud o to cizinec požádá, nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána.  
 
 

§ 76a  

Příkaz k zadržení  

 

(1) Je-li dán některý z důvodů vazby a nelze-li osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 
doručit opis usnesení o zahájení trestního stíhání a takovou osobu nelze předvolat, předvést 

nebo bez odkladu zadržet, vydá soudce na návrh státního zástupce příkaz k jejímu zadržení.  
(2) Příkaz k zadržení musí vedle údajů zajišťujících, že osoba, jež má být zadržena, nebude 
zaměněna s jinou osobou, obsahovat přesný popis důvodů, pro které se vydává. Připojí se k 
němu opis usnesení o zahájení trestního stíhání.  

(3) Zadržení provedou na podkladě příkazu policejní orgány, které jsou též povinny, pokud je 
to třeba, vypátrat pobyt podezřelé osoby.  
(4) Policejní orgán, který podezřelou osobu na základě příkazu zadržel, je povinen jí 
neprodleně doručit opis usnesení o zahájení trestního stíhání, vyslechnout ji a s protokolem o 

jejím výslechu a dalším důkazním materiálem předat státnímu zástupci tak, aby státní 
zástupce mohl případně podat návrh na její vzetí do vazby do 48 hodin od zadržení; jinak 
musí být taková osoba propuštěna na svobodu.  
(5) Soudce, kterému byla zadržená osoba dodána, dále postupuje přiměřeně podle § 77 odst. 

2 .  
  

§ 76b  

Práva zadržené osoby  

 

Zadržená osoba má právo zvolit si obhájce, mluvit s ním bez přítomnosti třetí osoby a radit se 
s ním již v průběhu zadržení. Zadržená osoba má dále právo na své náklady komunikovat 
prostřednictvím písemných sdělení nebo telefonu s osobou, kterou sama určí,  je-li to technicky 
možné a pokud to okolnosti umožňují, zejména neohrozí-li to dosažení účelu trestního řízení 

nebo nebrání-li tomu zájem na ochraně oběti; tato komunikace podléhá kontrole. Zadržený 
cizinec má právo, aby byl o jeho zadržení vyrozuměn konzulární úřad státu, jehož je občanem, 
a právo na komunikaci s tímto konzulárním úřadem. Nemá -li zadržený cizinec dostatek 
finančních prostředků, komunikace s konzulárním úřadem se mu umožní bezplatně. O těchto 

právech je třeba zadrženou osobu poučit a poskytnout jí plnou možnost jejich uplatnění.  



  
 

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
 

§ 93  

Zadržení 

  
(1) Státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může zadržet osobu, o jejíž vydání 

jde, je-li dán důvod předběžné vazby a jsou-li známy informace uvedené v § 92 odst. 3. 
Policejní orgán je oprávněn provést zadržení takové osoby i bez předchozího souhlasu 
státního zástupce, jestliže věc nesnese odkladu a souhlas státního zástupce nelze předem 
opatřit. Je však povinen provedené zadržení bezodkladně oznámit státnímu zástupci a  předat 

mu opis protokolu, který sepsal při zadržení, a další podklady, které státní zástupce potřebuje, 
aby případně mohl podat návrh na vzetí do předběžné vazby.  
(2) Státní zástupce nebo policejní orgán, který provedl zadržení, zadrženou osobu vyslechne a 
o výslechu sepíše protokol, v němž označí místo, čas a bližší okolnosti zadržení a uvede 

osobní údaje zadržené osoby, jakož i podstatné důvody zadržení. Zadrženou osobu poučí již v 
průběhu zadržení o možnosti vyslovit souhlas se svým vydáním do cizíh o státu a o 
podmínkách a následcích vyslovení takového souhlasu, včetně toho, že s vyslovením souhlasu 
s vydáním je spojeno vzdání se uplatnění zásady speciality. Zadržená osoba má právo 

požadovat, aby výslechu při jejím zadržení byl přítomen obhájce, ledaže je ve lhůtě uvedené v 
odstavci 3 nedosažitelný.  
(3) Státní zástupce odevzdá zadrženou osobu soudu s návrhem na vzetí do předběžné vazby 
nejpozději do 48 hodin od zadržení. Nestane-li se tak, musí být tato osoba neprodleně 

propuštěna na svobodu.  
(4) Podle odstavců 1 až 3 nelze postupovat po podání návrhu na rozhodnutí podle § 95 odst. 1 
.  

§ 94  

Předběžná vazba  

 

(1) Jestliže zjištěné skutečnosti odůvodňují obavu z útěku osoby, o jejíž vydání jde, může 
předseda senátu na návrh státního zástupce a po podání návrhu na rozhodnutí podle § 95 

odst. 1 i bez takového návrhu rozhodnout o jejím vzetí do předběžné vazby; ustanovení § 67 a 
68 trestního řádu se neužijí. Proti rozhodnutí o vzetí do předběžné vazby je přípustná stížnost. 
Na rozhodování o zadržené osobě se přiměřeně užije § 77 odst. 2 trestního řádu .  
(2) Na další postup ohledně předběžné vazby se neužijí ustanovení § 71 odst. 1 věty třetí, odst. 

2 písm. b) , § 72 až 72b , § 73b odst. 1 , odst. 3 až 5 , odst. 6 věty druhé, §  73c písm. a) a  § 
74a trestního řádu . Jiná ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se užijí 
přiměřeně s tím, že kde tato ustanovení hovoří o přípravném řízení, rozumí se tím předběžné 
šetření.  

(3) Osobu, o jejíž vydání jde, státní zástupce propustí ihned z předb ěžné vazby, jestliže 
předběžné šetření bylo zahájeno bez doručení žádosti cizího státu o vydání a tato žádost 
nebyla ministerstvu doručena do 40 dnů ode dne vzetí do předběžné vazby; to neplatí, jde -li o  
zjednodušené vydání. Propuštění z předběžné vazby nevylučuje nové vzetí do předběžné 
vazby, pokud je žádost o vydání doručena dodatečně. Účinky doručení má i doručení žádosti 

Nejvyššímu státnímu zastupitelství, zastupitelskému úřadu České republiky v cizím státu nebo 
Ministerstvu zahraničních věcí.  
(4) O vzetí osoby do předběžné vazby a o jejím propuštění z této vazby justiční orgán 
vyrozumí ministerstvo.  

 



Article 13 

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
 

§ 90  

 Trestné činy podléhající vydání  

 
(1) Vydání osoby do cizího státu je přípustné, jestliže skutek, pro který se o vydání žádá, by 
byl podle práva České republiky trestným činem s horní hranicí trestu odnětí svobody 

nejméně 1 rok.  
(2) Vydání osoby do cizího státu k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo 
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody pro skutek uvedený v odstavci 1  
je přípustné, jestliže trest nebo ochranné opatření, které mají být vykonány, činí nejméně 4 

měsíce. Za podmínky vzájemnosti se více trestů nebo  ochranných opatření kratších než 4 
měsíce, které mají být vykonány, sčítá.  
(3) Jestliže cizí stát požádal o vydání osoby pro několik skutků, z nichž alespoň jeden splňuje 
podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, vydání je za podmínky vzájemnosti přípustné i pro 

ostatní skutky, pokud by byly podle práva České republiky trestnými činy.  
 


