
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

 
40/2009 Sb., 

 

ZÁKON 

 

ze dne 8. ledna 2009 

 

trestní zákoník 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST II.  

Zvláštní část 

HLAVA V 

Trestné činy proti majetku 

 

§ 228 

Poškození cizí věci 

 

(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku 

škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou 

nebo jinou látkou. 

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

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro 

výkon jejich povinnosti, 

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

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

domněle bez vyznání, 

c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

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

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 

 

§ 228a 

Příživnictví 

 

Kdo se bez vážné příčiny soustavně vyhýbá poctivé práci, či možnosti opatřit si 

prostředky jinak zákonným způsobem a žije na úkor jiného či jiných a opakovaně 

odmítá práci, která je mu nabízena, bude potrestán trestem obecně prospěšných prací, 

propadnutím majetku, peněžitým trestem, propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty, zákazem činnosti, zákazem pobytu, zákazem vstupu na sportovní nebo 

kulturní a jiné společenské akce, odnětím řidičského průkazu, ztrátou čestných titulů 

nebo vyznamenání, ztrátou vojenské hodnosti, vyhoštěním nebo trestem odnětí svobody 

na 6 měsíců. 
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§ 229 

Zneužívání vlastnictví 

 

Kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního 

prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou 

nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního 

předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci. 
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