
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové,  
Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jana Klána a dalších na vydání zákona, kterým  

se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 1016) 

 
 

Vláda na své schůzi dne 27. února 2017 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Podle názoru vlády je předložený návrh zákona v rozporu s Listinou základních práv  

a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, kterými je Česká republiky 

vázána, neboť vychází z koncepčně odlišného pojetí vztahu státu a občanů. 

 

2. Vláda konstatuje, že návrh zákona je zásadně inspirován skutkovou podstatou trestného 

činu příživnictví obsaženém v trestním zákoně, ve znění účinném do 31. ledna 1990. 

Tehdejší trestnost příživnictví vycházela z ideologicky pojaté trestní represe spočívající 

v dohledu státu nad společensky užitečnou obživou občanů a kontrolované získávání 

prostředků k obživě. Způsob nabývání prostředků k obživě nebyl v té době chápán jako 

soukromá věc jedince, nýbrž jako součást socialistické morálky a poměru k hodnotám 

pracovního výsledku. Trestní postih příživnictví plně reflektoval ústavně zakotvenou tezi, 

že práce ve prospěch celku je přední povinností občana (čl. 19 odst. 2 Ústavy 

Československé socialistické republiky). Oproti tomu stávající ústavní pořádek nejenže 

nezakotvuje pracovní povinnost, nýbrž zaručuje právo na svobodnou volbu povolání, které 

zahrnuje i možnost svobodně se rozhodnout, zdali osoba pracovat chce, nebo zda 

pracovat nechce, a stane se tak dobrovolně nezaměstnanou.  

 

3. Zakotvení hrozby trestněprávní sankce ve vztahu k nekonání práce vláda považuje          

za nepřímé donucení k výkonu pracovní činnosti, což je v rozporu se zákazem nucených 

prací stanoveným v čl. 9 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 4 odst. 2 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, čl. 8 odst. 3 Mezinárodního paktu  

o občanských a politických právech a v čl. 5 odst. 2 Listiny základních práv Evropské 
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unie. Vláda v této souvislosti poukazuje i na čl. 2 odst. 1 Úmluvy Mezinárodní organizace 

práce č. 29 o nucené nebo povinné práci z roku 1930, který nucenou nebo povinnou práci 

vymezuje jako „každou práci nebo službu, která se na kterékoliv osobě vymáhá pod 

pohrůžkou jakéhokoliv trestu a ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně“.    

 

4. Vymezení navrhované skutkové podstaty je podle názoru vlády příliš široké a vágní  

a v praxi by toto ustanovení bylo jen obtížně aplikovatelné. Předkladatelé používají 

neurčité pojmy jako „poctivá práce“ nebo „žit na úkor jiného“. S prokazováním naplnění 

znaku „soustavné vyhýbání se soustavné práci“ pak měla potíže i předlistopadová právní 

praxe. S ohledem na tyto nejasnosti by trestní represe mohla dopadat i na ženy či muže 

v domácnosti, kteří plně využívají svého práva nevykonávat zaměstnání, ale zároveň „žijí 

na úkor jiného“. Stát by tak nepřípustně zasahovat do soukromoprávních vztahů. Rovněž 

navrhovaný způsob trestání je značně problematický. Návrh ignoruje zásady ukládání 

trestů, umožňuje například uložit trest odnětí řidičského průkazu, který trestní právo vůbec 

nezná, nebo trest propadnutí majetku, který je jedním z nejpřísnějších trestů, a jeho 

použití je proto zjevně nepřiměřené.   

 

5. Pokud jde o možný záměr předkladatelů trestněprávně řešit problém zneužívání 

sociálních dávek, vláda zdůrazňuje, že tuto problematiku současná právní úprava 

dostatečně postihuje. Zákon o zaměstnanosti obsahuje sankce určené uchazečům  

o zaměstnání, kteří neplní povinnosti vyplývající z vedení v evidenci uchazečů  

o zaměstnání a dále sankce určené uchazečům o zaměstnání, kteří úřadům práce 

neposkytují potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání. Možná je  

i trestněprávní sankce především za trestný čin podvodu. I další způsoby nekalého 

opatřování si prostředků jsou v současnosti trestně postižitelné, například jako lichva, 

kuplířství, krádež nebo zpronevěra.  
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