
Platné znění příslušných částí trestního řádu s vyznačením navrhovaných změn 
§ 11 

Nepřípustnost trestního stíhání  
 (1) Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí 
být zastaveno  
a) nařídí-li to prezident republiky, uživ svého práva udílet milost nebo amnestii,  
b) je-li trestní stíhání promlčeno,   
c) jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10), nebo 
o osobu, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl 
oprávněným orgánem dán, nejde-li o dočasné vynětí nebo není-li trestní stíhání osoby pro 
nedostatek souhlasu oprávněného orgánu nepřípustné pouze dočasně,  
d) jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná,  
e) proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,  
f) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem 
soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, 
jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno, 
g) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím 
o schválení narovnání, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno,  
h) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím 
o postoupení věci s podezřením, že skutek je přestupkem, jiným správním deliktem nebo 
kárným proviněním, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno,  
i) je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat 
zpět,  
j) stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo 
k) proti tomu, ohledně něhož bylo trestní řízení pro týž skutek předáno do cizího státu, pokud 
mu byl pro tento skutek cizozemským soudem pravomocně uložen trest nebo ochranné 
opatření, které vykonává nebo již vykonal, nebo je nelze podle práva tohoto státu vykonat, 
nebo bylo cizozemským soudem pravomocně upuštěno od uložení trestu, anebo pravomocně 
rozhodnuto o zproštění obžaloby.  

(2) Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být 
zastaveno také, bylo-li soudem nebo jiným justičním orgánem členského státu Evropské unie 
nebo státu přidruženého mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen 
„přidružený stát“) pro týž skutek vydáno rozhodnutí, kterým 
a) byl osobě pravomocně uložen trest nebo ochranné opatření, které vykonává nebo již 
vykonala nebo je nelze podle práva tohoto státu vykonat, nebo kterým bylo pravomocně 
upuštěno od uložení trestu, nebo 
b) byla osoba pravomocně zproštěna obžaloby, nebo které má účinky pravomocného 
zastavení trestního stíhání, ledaže 

1. nevytváří ve státě, v němž bylo vydáno, překážku věci pravomocně rozhodnuté, 
2. bylo vydáno výlučně z důvodu, že v jiném státě bylo zahájeno trestní stíhání proti téže 
osobě pro týž skutek, 
3. bylo vydáno výlučně z důvodu, že skutek není trestným činem nebo že nespadá 
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do pravomoci orgánů státu, který takové rozhodnutí vydal, nebo 
4. bylo vydáno výlučně z některého z důvodů odpovídajících důvodům uvedeným 
v odstavci 1 písm. a) až e), i) nebo j). 

(3) Týká-li se důvod uvedený v odstavci 1 nebo 2 jen některého z dílčích útoků 
pokračujícího trestného činu, nebrání to, aby se ohledně zbylé části takového činu konalo 
trestní stíhání. 

(4) V trestním stíhání, které bylo zastaveno z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), 
b) nebo i), se však pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení 
o zastavení trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného 
poučit. 

 (5) Ustanovení odstavců 2 a 3 se přiměřeně užijí i na rozhodnutí mezinárodního 
trestního soudu, mezinárodního trestního tribunálu nebo obdobného mezinárodního soudního 
orgánu s působností v trestních věcech uvedeného v § 145 odst. 1 písm. a) zákona 
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, nejde-li o rozhodnutí vydané z důvodu 
nedostatku jeho působnosti nebo z důvodu nedostatečné závažnosti činu anebo nebezpečnosti 
pachatele. 

 
§ 11a  

Trestní stíhání proti téže osobě a pro týž skutek nelze zahájit, pokud státní zástupce 
ve zkráceném přípravném řízení  
a) rozhodl o schválení narovnání a věc odložil, nebo  
b) rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a podezřelý se osvědčil, nebo 
se má za to, že se osvědčil.  

 
§ 11a 

(1) Trestní stíhání proti téže osobě a pro týž skutek nelze zahájit, pokud státní 
zástupce ve zkráceném přípravném řízení  
a) rozhodl o schválení narovnání a věc odložil, nebo  
b) rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a podezřelý se osvědčil, 
nebo se má za to, že se osvědčil,  
nebylo-li rozhodnutí v předepsaném řízení zrušeno.  

(2) Trestní stíhání proti téže osobě a pro týž skutek nelze zahájit, pokud státní 
zástupce rozhodl o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1, nebylo-li rozhodnutí 
v předepsaném řízení zrušeno. 
 

§ 146a 
Rozhodování o stížnosti proti rozhodnutím o zajištění osob a majetku a o uložení pořádkové 

pokuty Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo 
policejního orgánu 

 (1) O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce 
a) rozhodl o vazbě, nejde-li o rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby bez přijetí 
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některého opatření nahrazujícího vazbu, 
b) rozhodl o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, 
o uložení předběžného opatření (§ 88m odst. 2), o tom, že se nepovolí setkání obviněného 
s poškozeným, osobou mu blízkou nebo jinou osobou (§ 88d odst. 2), nebo o žádosti o zrušení 
předběžného opatření (§ 88n odst. 3), 
c) zajistil peněžní prostředky na účtu u banky, nebo u spořitelního a úvěrního družstva nebo 
jiné instituce, která vede účet pro jiného, rozhodl o blokaci peněžních prostředků penzijního 
připojištění se státním příspěvkem, blokaci peněžních prostředků doplňkového penzijního 
spoření, blokaci čerpání finančního úvěru a blokaci finančního pronájmu, rozhodl o omezení 
takového zajištění nebo blokace, nebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového 
zajištění nebo blokace (§ 79a odst. 1, 3, 4 a § 79b), 
d) zajistil zaknihované cenné papíry, rozhodl o omezení takového zajištění nebo nevyhověl 
žádosti o zrušení nebo omezení zajištění zaknihovaných cenných papírů (§ 79c odst. 4), 
e) zajistil nemovitost, rozhodl o omezení zajištění nemovitosti, nebo nevyhověl žádosti 
o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 79d odst. 1, 7 a 8), 
f) zajistil nehmotnou věc, rozhodl o omezení zajištění nehmotné věci, nebo nevyhověl žádosti 
o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 79e odst. 1 a 8), 
g) zajistil náhradní hodnotu, rozhodl o omezení zajištění náhradní hodnoty, nepovolil 
provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty, nebo nevyhověl žádosti o zrušení 
nebo omezení takového zajištění (§ 79f), 
h) změnil důvod zajištění věci (§ 79g), 
i) zajistil majetek pro účely zajištění nároku poškozeného nebo rozhodl o omezení zajištění, 
nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti 
o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 47, § 48 odst. 2 až 4 a § 49a), 
j) zajistil majetek obviněného pro účely výkonu peněžitého trestu nebo trestu propadnutí 
majetku, rozhodl o omezení zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného 
majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 344a, 344b, 
347 a 349), 
k) rozhodl o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 1) nebo ,  
l) rozhodl o zničení věci ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku (§ 81b odst. 1), nebo 

m) rozhodl o nesplnění podmínek podle § 159c odst. 1, 
 rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným 
osobám soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který napadené rozhodnutí vydal. 
 (2) O stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1, § 79a odst. 1 
a 3, § 79b, § 79c odst. 2, 3 a 5, § 79d odst. 1 a 7, § 79e odst. 1, 2 a 8, § 79f odst. 2 nebo § 79g 
rozhoduje ve lhůtě uvedené v odstavci 1 soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který 
ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá 
soudu k rozhodnutí státní zástupce. 
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§ 159b 
Dočasné odložení trestního stíhání 

 (1) Jestliže to je třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo zjištění jejich pachatelů, 
může policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odložit zahájení trestního 
stíhání na nezbytnou dobu, nejdéle však o dva měsíce. 
 (2) Trvají-li důvody, pro které bylo trestní stíhání podle odstavce 1 dočasně odloženo, 
může státní zástupce na návrh policejního orgánu vyslovit souhlas s prodloužením lhůty 
uvedené v odstavci 1 nejvýše o další dva měsíce, a to i opakovaně. 

(3) Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání osoby též v případě, 
kdy je tato osoba dočasně vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10) 
nebo je-li její trestní stíhání pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu dočasně 
nepřípustné. 
 (3) (4) O dočasném odložení trestního stíhání policejní orgán vyhotoví záznam, jehož 
opis do 48 hodin zašle státnímu zástupci. 
 (4) (5) Pominou-li důvody pro dočasné odložení trestního stíhání, policejní orgán 
trestní stíhání neprodleně zahájí. 

 
§ 159c 

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání 
(1) Policejní orgán rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání podezřelého 

z trestného činu pletich v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 2, 4 nebo 5 trestního 
zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle 
§ 248 odst. 1 písm. e), odst. 3 nebo 4 trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné 
zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního 
zákoníku, pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního 
zákoníku, podplacení podle § 332 trestního zákoníku nebo nepřímého úplatkářství podle 
§ 333 odst. 2 trestního zákoníku, pokud podezřelý poskytl nebo slíbil úplatek, majetkový 
nebo jiný prospěch jen proto, že byl o to požádán, učinil o tom dobrovolně a bez 
zbytečného odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, oznámí 
policejnímu orgánu skutečnosti, které jsou mu známy o trestné činnosti toho, kdo 
o tento úplatek, majetkový nebo jiný prospěch požádal, a zaváže se podat v přípravném 
řízení i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. 

(2) Rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání podle odstavce 1 nelze, byl-
li úplatek, majetkový nebo jiný prospěch poskytnut nebo slíben v souvislosti s výkonem 
pravomoci úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. a) až c) trestního zákoníku nebo 
úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, jde-li o úřední osobu 
zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv cizí stát. 

 
§ 159d 

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého  
(1) Nezjistí-li se dodatečně skutečnosti, které vylučují rozhodnout o dočasném 

odložení trestního stíhání a splnil-li podezřelý své závazky podle § 159c odst. 1, státní 
zástupce rozhodne, že nebude stíhán, jinak rozhodne, že podezřelý nesplnil podmínky 
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podle § 159c odst. 1. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný 
účinek.  

(2) Rozhodnout o nestíhání podezřelého lze až po pravomocném ukončení 
trestního stíhání osoby, která o úplatek, majetkový nebo jiný prospěch podezřelého 
požádala, pokud uplynula lhůta k podání dovolání nebo bylo o podaném dovolání 
rozhodnuto a pokud uplynula lhůta k podání ústavní stížnosti nebo bylo o podané 
ústavní stížnosti rozhodnuto, nebo po pravomocném odložení nebo jiném vyřízení věci, 
nelze-li zahájit trestní stíhání osoby, která o úplatek, majetkový nebo jiný prospěch 
podezřelého požádala.  

(3) Usnesení o nestíhání podezřelého doručí státní zástupce bezodkladně 
po právní moci Nejvyššímu státnímu zastupitelství. 

(4) Po právní moci rozhodnutí o nesplnění podmínek podle § 159c odst. 1 
policejní orgán neprodleně zahájí trestní stíhání. 

 
§ 160  

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, 
že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, 
rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, 
pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3 nebo § 159b odst. 1, § 159b odst. 1 a 3 
nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis 
skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné 
označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení 
o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě 
obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit 
skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.  

… 
 

§ 173  
Přerušení trestního stíhání  

(1) Státní zástupce přeruší trestní stíhání,  
a) nelze-li pro nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit,  
b) nelze-li obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud,  
c) není-li obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání činu, schopen chápat 
smysl trestního stíhání, 

d) je-li obviněný dočasně vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10) 
nebo je-li jeho trestní stíhání dočasně nepřípustné, 
d) e) byl-li obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn.   

(2) Před rozhodnutím o přerušení trestního stíhání je nutno učinit vše, čeho je třeba 
k zabezpečení úspěšného provedení trestního stíhání. Pomine-li důvod přerušení, státní 
zástupce rozhodne, že se v trestním stíhání pokračuje.   

(3) O přerušení trestního stíhání je třeba vyrozumět poškozeného.  
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§ 174a 

Oprávnění nejvyššího státního zástupce 

 (1) Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná 
usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhaní nebo o postoupení věci. 
  
 (2) Za tím účelem může státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyžadovat 
od nižších státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy a provádět 
prověrky. 
  
 (3) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení podle odstavce 1, pokračuje v řízení 
státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Přitom je vázán právním 
názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí nejvyšší státní zástupce, a je povinen provést 
úkony a doplnění, jejichž provedení Nejvyšší státní zástupce nařídil. 

 

§ 174a 
(1) Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná 

usnesení nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1, 
o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci.  

(2) Za tím účelem může státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství 
vyžadovat od nižších státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy 
a provádět prověrky. 

(3) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení trestního stíhání nebo 
o postoupení věci, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním 
stupni. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí nejvyšší 
státní zástupce, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení nejvyšší státní 
zástupce nařídil. 

(4) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o nestíhání podezřelého, rozhodne 
policejní orgán o zahájení trestního stíhání, nevyřídí-li věc jinak. 

 
§ 179b 

(1) Orgán konající zkrácené přípravné řízení provádí úkony podle hlavy deváté. 
Způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádí pouze neodkladné nebo neopakovatelné úkony.  

(2) Ve zkráceném přípravném řízení má podezřelý stejná práva jako obviněný 
(§ 33 odst. 1, 2). Zadržený podezřelý má právo zvolit si obhájce a radit se s ním bez 
přítomnosti třetí osoby již v průběhu zadržení. O tom je třeba podezřelého před jeho 
výslechem poučit a poskytnout mu plnou možnost uplatnění jeho práv.  

(3) Podezřelého ze spáchání trestného činu je třeba vyslechnout a nejpozději 
na počátku výslechu mu sdělit, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je 
v tomto skutku spatřován. O tomto úkonu orgán konající zkrácené přípravné řízení učiní 
záznam do protokolu. Opis záznamu doručí podezřelému a jeho obhájci; policejní orgán zašle 
opis záznamu do 48 hodin též státnímu zástupci. Na postup při výslechu podezřelého se 
přiměřeně užijí ustanovení o výslechu obviněného.  

(4) Zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, 
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kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný 
čin je v tomto skutku spatřován (§ 179b odst. 3).  

(5) Státní zástupce může ve zkráceném přípravném řízení s podezřelým sjednat 
dohodu o vině a trestu; na podmínky a postup při jejím sjednávání se použije obdobně 
ustanovení § 175a. Doručením návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu se zahajuje 
trestní stíhání. 

(6) Je-li podezřelým osoba, která je dočasně vyňata z pravomoci orgánů činných 
v trestním řízení (§ 10) či jejíž trestní stíhání je pro nedostatek souhlasu oprávněného 
orgánu dočasně nepřípustné, postupuje státní zástupce přiměřeně podle ustanovení 
§ 159b odst. 3.  

  
§ 186 

Důvody k předběžnému projednání obžaloby 
 Předseda senátu nařídí předběžné projednání obžaloby, má-li za to, že 

a) věc patří do příslušnosti jiného soudu, 
b) má věc být postoupena podle § 171 odst. 1, 
c) jsou tu okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 nebo jeho 
přerušení podle § 173 odst. 1 písm. a) až d), anebo okolnosti odůvodňující podmíněné 
zastavení trestního stíhání podle § 307,  
d) skutek, který je předmětem obžaloby, bude třeba posuzovat podle jiného ustanovení 
trestního zákona, než podle kterého jej posuzuje obžaloba, 
e) přípravné řízení nebylo provedeno podle zákona, neboť v něm byly závažným způsobem 
porušeny procesní předpisy, zejména ustanovení zajišťující právo obhajoby, a takové porušení 
procesních předpisů nelze napravit v řízení před soudem, 
f) ve věci nejsou v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých 
není možné ve věci rozhodnout, nebo 
g) vzhledem k okolnostem případu by bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu, zejména 
navrhl-li takový postup státní zástupce nebo obviněný. 

 
Rozhodnutí 

§ 188 
 (1) Po předběžném projednání obžaloby soud 

a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže společně 
nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to, že sám není příslušný k jejímu 
projednání, 
b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1, 
c) trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1, 
d) trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1 písm. a) až d), 
e) vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li toho třeba k odstranění závažných procesních 
vad přípravného řízení, které nelze napravit v řízení před soudem, nebo k objasnění 
základních skutkových okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci 
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rozhodnout, a v řízení před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit 
takový důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by zřejmě bylo na újmu 
rychlosti řízení, nebo 
f) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle 
§ 309 odst. 1. 

(2) Po předběžném projednání obžaloby může soud také zastavit trestní stíhání, jsou-li 
tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2. 

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) až f) a podle odstavce 2 mohou státní 
zástupce i obviněný podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný 
účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení narovnání 
může podat stížnost, jež má odkladný účinek, též poškozený. 

  
§ 224 

Přerušení trestního stíhání 
 (1) Soud přeruší trestní stíhání, shledá-li za hlavního líčení, že tu je některá z okolností 
uvedených v § 173 odst. 1 písm. b) až d) písm. b) až e), nebo z důvodu uvedeného 
v § 9a odst. 2. 
 (2) Soud přeruší trestní stíhání také tehdy, nelze-li obžalovanému doručit předvolání 
k hlavnímu líčení. 
 (3) Pomine-li důvod přerušení, soud v trestním stíhání pokračuje. 
 (4) Proti rozhodnutí, jímž soud trestní stíhání přerušil nebo jímž návrh na pokračování 
v něm zamítl, může státní zástupce podat stížnost. 
 (5) Soud přeruší trestní stíhání, má-li za to, že zákon, jehož užití je v dané trestní věci 
rozhodné pro rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním pořádkem a předloží věc 
Ústavnímu soudu. 
 

§ 255 
 (1) Odvolací soud přeruší trestní stíhání, vyjde-li za odvolacího řízení najevo, 
že po vyhlášení napadeného rozsudku nastala některá z okolností uvedených v § 173 odst. 1 
písm. b) až d) písm. b) až e), nelze-li obžalovanému doručit předvolání k veřejnému zasedání 
odvolacího soudu nebo z důvodu uvedeného v § 9a. 
 (2) Odvolací soud přeruší trestní stíhání, má-li za to, že zákon, jehož užil v dané trestní 
věci soud prvního stupně při rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním pořádkem; 
v tomto případě předloží věc Ústavnímu soudu. 

 
§ 314r 

… 
 (5) Vyjde-li najevo některá z okolností uvedených v § 171 odst. 1, § 172 odst. 1 a 2, 
§ 173 odst. 1 písm. b) až d) písm. b) až e), nebo v § 223a odst. 1, soud rozhodne o postoupení 
věci, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání nebo trestní stíhání podmíněně 
zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1. Soud přeruší 
trestní stíhání též tehdy, nelze-li obviněnému doručit předvolání k veřejnému zasedání. 
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 (6) Proti rozhodnutí podle odstavce 5 může státní zástupce podat stížnost, jež má, 
nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném 
zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání mohou takovou stížnost podat též 
obviněný a poškozený. 

 
§ 284 

 (1) Vyhoví-li soud návrhu na povolení obnovy, zruší napadené rozhodnutí zcela nebo 
v části, v níž je návrh důvodný. Zruší-li, byť i jen zčásti výrok o vině, zruší vždy zároveň celý 
výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad. Zruší také další 
rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž 
zrušením došlo, pozbyla podkladu, a to i rozhodnutí o nestíhání podezřelého 
(§ 159d odst. 1), pokud bylo učiněno v návaznosti na zrušené napadené rozhodnutí. 
 (2) Jestliže soud povolí obnovu řízení, které skončilo pravomocným usnesením soudu 
o zastavení trestního stíhání včetně schválení narovnání, o postoupení věci jinému orgánu 
nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, nebo jestliže povolí v otázce viny obnovu 
řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem, může zároveň se zrušením rozhodnutí věc 
vrátit státnímu zástupci k došetření, považuje-li to za potřebné pro objasnění věci. Krajský 
soud, který podle § 281 odst. 3 povolil obnovu řízení, v němž v prvním stupni rozhodl okresní 
soud, vrátí věc vždy státnímu zástupci. Ustanovení § 191 platí i tu. 
 (3) Jestliže soud povolí obnovu toliko ve výroku o přiznaném nároku poškozeného 
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 
obohacení, odkáže poškozeného při zrušení tohoto výroku na řízení ve věcech 
občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem. 

 

 

Platné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn 

§ 34 
Promlčecí doba 

(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí 
a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, 
a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle 
jiného právního předpisu, 
b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let, 
c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let, 
d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta, 
e) tři léta u ostatních trestných činů. 

(2) Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem účinek anebo 
u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku, kdy takový účinek 
nastal; u ostatních trestných činů počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání. 
Účastníkovi počíná běžet promlčecí doba od ukončení činu hlavního pachatele. 

(3) Do promlčecí doby se nezapočítává 
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a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku, 
b) doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno, 
c) doba, po kterou oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168) nebo některého trestného 
činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto zákona o trestných činech proti lidské 
důstojnosti v sexuální oblasti byla mladší osmnácti let, 
d) zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení podání 
návrhu na potrestání, 
e) doba, po kterou nebylo možné pachatele v České republice trestně stíhat, jde-li o čin, jehož 
trestnost se posuzuje podle zákona České republiky na základě § 8 odst. 1, 
f) doba od vydání příkazu k zadržení do jeho odvolání nebo do pozbytí jeho platnosti z jiného 
důvodu, 
g) doba, po kterou bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního řízení podle zákona 
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních., 

h) doba, po kterou bylo trestní stíhání dočasně odloženo. 
(4) Promlčecí doba se přerušuje 

a) zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde, jakož i po něm 
následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení, podáním žádosti o zajištění 
vyžádání osoby z cizího státu, vydáním evropského zatýkacího rozkazu, podáním obžaloby, 
návrhu na schválení dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání, vyhlášením odsuzujícího 
rozsudku pro tento trestný čin nebo doručením trestního příkazu pro takový trestný čin 
obviněnému, nebo 
b) spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin nový, na který trestní zákon stanoví trest 
stejný nebo přísnější. 

(5) Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová. 
 

§ 240 
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

            (1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné 
na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu 
na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři 
léta nebo zákazem činnosti. 
            (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, 
b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo 
c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. 

            (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu. 
  (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 
            (4) Příprava je trestná. 
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§ 367 

Nepřekažení trestného činu 

 (1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 
vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského 
a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy 
(§ 159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§ 168), 
zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a 4, loupeže (§ 173), braní 
rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji 
podle § 180 odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě 
pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205 odst. 5, zpronevěry 
podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209 odst. 5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, 
úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, 
podílnictví podle § 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 4, 
padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), zkrácení daně, poplatku 
a podobné povinné platby podle § 240 odst. 3, zneužití informace a postavení v obchodním 
styku podle § 255 odst. 4, poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 5, 
porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení 
povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního 
obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti 
v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem 
(§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků 
(§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), 
nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), 
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
(§ 283), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou 
plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady 
(§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže 
(§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), 
násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle 
§ 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), násilného překročení státní 
hranice podle § 339 odst. 2 a 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní 
hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), účasti na organizované zločinecké 
skupině podle § 361 odst. 2 a 3, neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení 
a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3, porušování práv 
a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti podle § 382 odst. 3 a 4, porušování práv 
a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností podle § 383 odst. 3 a 4, 
zběhnutí (§ 386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), 
útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), 
přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového 
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce 
obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně 
uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání nebo dokončení takového 
trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon 
na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 
 (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit 
bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení 
na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí 
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trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekažení 
trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), 
teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti 
(§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), 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) a zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3. 

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo 
policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
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