
Úplné znění: 

 

zákon o ochraně státních hranic 

 

§ 17 

Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 6 úmyslně 

znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo úmyslně takový prostředek 

zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní. 

 

(2) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na území České republiky nebo 

vycestovává z území České republiky přes vnější hranice, se dopustí přestupku tím, že 

v rozporu se Schengenským hraničním kodexem  

a) překročí vnější hranice mimo hraniční přechod, nebo 

b) se úmyslně vyhne hraniční kontrole na hraničním přechodu. 

 

(3) Fyzická osoba Občan země Evropského hospodářského prostoru nebo 

Švýcarské konfederace jako osoba, která vstupuje na území České republiky nebo 

vycestovává z území České republiky přes vnitřní hranice během dočasného znovuzavedení 

ochrany vnitřních hranic stanoveného opatřením obecné povahy vlády, se dopustí přestupku 

tím, že 

a) překročí vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic, 

b) překročí vnitřní hranice na místě určeném k překračování vnitřních hranic v jiné než 

stanovené době, nebo 

c) se úmyslně vyhne kontrole na místě určeném k překračování vnitřních hranic. 

 

(4) Velitel letadla se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 8 odst. 1 nepředá před odletem Ředitelství služby cizinecké policie letový 

plán nebo údaje o cestujících, 

b) v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než 

členského státu odletem z přistávací plochy na území České republiky, která není součástí 

mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel souhlas 

od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní správy České republiky, pokud muselo 

letadlo z důvodů vyšší moci, bezprostředního nebezpečí nebo na pokyn správního úřadu 

přistát na takové přistávací ploše, nebo 

c) v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než 

členského státu odletem z přistávací plochy na území České republiky, která není součástí 

mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel povolení 

od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní správy České republiky, pokud přistálo 

letadlo bez povolení. 
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(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle 

odstavců 2 až 4 pokutu do 50 000 Kč. 

 

(6) Přestupek podle odstavců 1 až 4 lze projednat v blokovém řízení uložením pokuty 

do 5 000 Kč. 

CELEX 32006R0562 

 

krisový zákon 

 

§ 3 

 

Stav nebezpečí 

  

 (1) Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, vyhlásit v případě 

masové imigrace nebo jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud 

nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu,
4)

 a není možné odvrátit ohrožení běžnou 

činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému 

nebo subjektů kritické infrastruktury. 

  

 (2) Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro 

celé území kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat 

krizová opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena. 

V části rozhodnutí obsahující důvod vyhlášení stavu nebezpečí se také uvede, zda je stav 

nebezpečí vyhlášen na základě mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném 

systému
2)

. 

  

 (3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze 

primátor hlavního města Prahy (dále jen „hejtman“). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o 

tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra, sousední kraje a pokud mohou být 

krizovou situací dotčeny, též další kraje. 

  

 (4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman 

prodloužit jen se souhlasem vlády. 

  

 (5) Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman 

neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Platnost krizových opatření 

vyhlášených hejtmanem končí dnem vyhlášení nouzového stavu
35)

, pokud vláda nerozhodne 

jinak. Krizová opatření, jejichž platnost zůstane zachována, se dále považují za krizová 

opatření nařízená vládou. 

  

 (6) Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních předpisů kraje.
5)

 

Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Rozhodnutí se zveřejňuje 

na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav 

nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě obvyklými, 

zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. 

  

 (7) Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv a 

oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 
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 (8) Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo 

vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší též, 

pokud nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. 

  

 (9) Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se zveřejní na úřední desce krajského 

úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen, 

zveřejní se v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce zákonů. Účinnosti 

nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví. 

 

trestní zákoník 

 

§ 339 

 

Násilné Nedovolené překročení státní hranice 

 

 (1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí 

nebo občan třetího státu mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarskou 

konfederaci, který protiprávně překročí státní hranici během dočasného znovuzavedení 

ochrany vnitřních hranic, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. 

  

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

potrestán, jestliže 

  

a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje, 

  

b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, 

  

c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, 

  

d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví, 

  

e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo 

  

f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

  

 (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, 

  

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, 

  

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

  

d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

  

 (4) Příprava je trestná. 

 

(5) Trest vyhoštění se cizinci uloží vždy, i když nejsou splněny podmínky § 80 

odst. 3 písm. a). 
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trestní řád 

 

§ 28 

 

 (1) Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu 

nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li 

o ustanovení tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. 

Neuvede-li obviněný jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není jazykem 

jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je občanem, a pro takový jazyk nebo 

dialekt není zapsána žádná osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním 

řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož je občanem. Jde-li 

o osobu bez státního občanství, rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho 

původu. Využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný tlumočník přetlumočí na 

jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v průběhu procesních úkonů. 

  

 (2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně přeložit 

usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, usnesení o nařízení pozorování 

obviněného ve zdravotnickém ústavu, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její 

schválení, návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání a 

o podmíněném zastavení trestního stíhání; to neplatí, jestliže obviněný po poučení prohlásí, že 

pořízení překladu takového rozhodnutí nepožaduje nebo v řízení o nedovoleném překročení 

státní hranice bez násilí podle § 339 trestního zákoníku, je-li obviněným občan třetího 

státu mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarskou konfederaci. Týká-li se takové 

rozhodnutí více obviněných, přeloží se obviněnému jen ta část rozhodnutí, která se jej týká, 

pokud ji lze oddělit od ostatních výroků rozhodnutí a jejich odůvodnění. Pořízení překladu 

rozhodnutí a jeho doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, o jehož rozhodnutí se 

jedná. 

  

 (3) Jestliže s doručením rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 je spojen počátek běhu 

lhůty a je třeba pořídit písemný překlad takového rozhodnutí, považuje se rozhodnutí za 

doručené až doručením písemného překladu. 

  

 (4) Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně přeložit i 

písemnost neuvedenou v odstavci 2, je-li to zapotřebí pro zaručení spravedlivého procesu, 

zejména pro řádné uplatnění práva na obhajobu, a to v rozsahu určeném orgánem činným v 

trestním řízení, který je zcela nezbytný k seznámení obviněného se skutečnostmi, které jsou 

mu kladeny za vinu; není-li odůvodněnému návrhu obviněného, který využil právo uvedené v 

§ 2 odst. 14, na pořízení překladu takové písemnosti vyhověno, orgán činný v trestním řízení, 

který řízení vede, o tom rozhodne usnesením. Namísto písemného překladu podle věty první 

lze písemnost nebo její podstatný obsah přetlumočit; ustanovení věty první se nepoužije, 

jestliže již byla tato písemnost nebo její podstatný obsah obviněnému přetlumočena nebo 

jestliže obviněný po poučení prohlásí, že pořízení jejího překladu nepožaduje. Proti 

rozhodnutí podle věty první je přípustná stížnost. Pořízení překladu a jeho doručení zajišťuje 

orgán činný v trestním řízení, který řízení vede. 

  

 (5) Práva uvedená v odstavcích 1 a 4 náleží i podezřelému. 
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 (6) Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba osobě, která je zadržena či zatčena, 

bez zbytečného odkladu písemně přeložit též poučení o jejích právech (§ 33 odst. 6 a § 76 

odst. 5). 

zákon o azylu 

 

Důvody vylučující udělení mezinárodní ochrany 

 

§ 15 

 

 (1) Azyl nelze udělit, je-li důvodné podezření, že cizinec, který podal žádost o udělení 

mezinárodní ochrany 

  

a) se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti 

lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných 

činech, 

  

b) se dopustil před vydáním rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany vážného 

nepolitického zločinu nebo zvlášť krutého činu, i když byl údajně spáchán s politickým cílem 

mimo území, nebo 

  

c) se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů., 

 

d) se dopustil nedovoleného překročení státní hranice podle § 339 trestního 

zákoníku. 

  

 (2) Na cizince, který podněcuje ke spáchání činů uvedených v odstavci 1 nebo se na 

jejich spáchání účastní, se odstavec 1 vztahuje obdobně. 

  

 (3) Azyl dále nelze udělit, pokud 

  

a) cizinec požívá ochrany nebo podpory od jiných orgánů nebo odborných organizací 

Organizace spojených národů než Úřadu Vysokého komisaře; není-li ochrana nebo podpora z 

jakýchkoliv důvodů dále udělována osobám, o jejichž postavení není ještě konečně 

rozhodnuto podle ustanovení příslušných rozhodnutí Valného shromáždění Organizace 

spojených národů, vztahují se na něho ustanovení tohoto zákona, 

  

b) je cizinec uznán příslušnými úřady země, v níž se usadil jako v místě svého trvalého 

bydliště, za osobu, které byly přiznány práva a povinnosti rovnocenné se státní příslušností k 

takovému státu; to neplatí, jde-li o stát, ve kterém mu hrozí pronásledování podle § 12. 

  

§ 15a 

 

 (1) Doplňkovou ochranu nelze udělit, je-li důvodné podezření, že cizinec, který podal 

žádost o udělení mezinárodní ochrany, 

  

a) se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti 

lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných 

činech, 

  

b) se dopustil vážného zločinu, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126607)



 - 6 - 

  

c) se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů, 

nebo 

  

d) představuje nebezpečí pro bezpečnost státu., 

 

e) se dopustil nedovoleného překročení státní hranice podle § 339 trestního zákoníku. 

  

 (2) Na cizince, který podněcuje ke spáchání činů uvedených v odstavci 1 nebo se na 

jejich spáchání účastní, se odstavec 1 vztahuje obdobně. 

  

 (3) Doplňkovou ochranu dále nelze udělit cizinci, který se mimo území dopustil 

jednoho či několika trestných činů odlišných od trestných činů uvedených v odstavci 1, 

opustil-li stát, jehož je státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát 

jejího posledního trvalého bydliště pouze s cílem vyhnout se trestnímu stíhání za ně, za 

předpokladu, že jde o skutky, za něž by bylo možno v České republice uložit trest odnětí 

svobody. 
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