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Vydáno dne  17. března 2009 
      Tyto stránky jsou věnovány zejména čtenářům laické veřejnosti. Mají pomoci přiblížit a pochopit 
povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy (§ 349 zákoníku práce) k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám v České republice.  
 

TRESTNÍ ZÁKONÍK č. 40/2009 Sb. 
 
     9. února 2009 byl vydán nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který zruší zákon č. 
140/1961 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2010. 
     Pro rychlejší orientaci a poučení jsem vybral ty z trestných činů, kterými se  postihuje 
porušení důležité povinnosti vyplývající z povolání, postavení nebo funkce a také porušení 
právních předpisů při výrobní, provozní a pracovní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.  
Také poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení a neoprávněné zaměstnávání 
cizinců.  
 
… 

§ 111 
K pojmu trestného činu 

 
Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a 
pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona 
nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, 
pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc. 
… 

§ 122 
Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví 

 
(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav 
záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, 
který porušením normálních tělesných nebo duševních 
funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, 
obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje 
lékařského ošetření. 
 
(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná 
porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto 
podmínek je těžkou újmou na zdraví 
 

a) zmrzačení, 
b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní 

způsobilosti, 
c) ochromení údu, 
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce 

smyslového 
ústrojí, 

e) poškození důležitého orgánu, 
f) zohyzdění, 
g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 
h) mučivé útrapy, nebo 
i) delší dobu trvající porucha zdraví. 

 
… 

Trestné činy proti zdraví 
 

§ 143 
Usmrcení z nedbalosti 

 
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude 
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem 
činnosti. 
 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude 
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 
uloženou mu podle zákona. 
 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude 
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního 
prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo 
dopravy anebo hygienické zákony. 
… 
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(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude 
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob. 
 

§ 148 
Ublížení na zdraví z nedbalosti 

 
(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že 
poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 
uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 
 
(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví 
nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o 
ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti 
práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude 
potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
… 
 

Trestné činy ohrožující život nebo zdraví 
 

§ 150 
Neposkytnutí pomoci 

 
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví 
známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak 
může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
 
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví 
známky vážné poruchy zdraví nebo vážného 
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle 
povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc 
poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři 
léta nebo zákazem činnosti. 
 

§ 151 
Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku 
 
Řidič dopravního prostředku, který po doprav-ní 
nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při 
nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač 
tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, 
bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo 
zákazem činnosti. 
… 
 

§ 232 
Poškození záznamu v počítačovém systému a na 

nosiči informací  
a zásah do vybavení počítače z nedbalosti 

 
(1) Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti 
vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo 
funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně 
převzaté 
 

a) data uložená v počítačovém systému nebo na 
nosiči informací zničí, poškodí, pozmění nebo 
učiní neupotřebitelnými, nebo 

b) učiní zásah do technického nebo 
programového vybavení počítače nebo jiného 
technického zařízení pro zpracování dat,  

 
a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude 
potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 
 
(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty 
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v 
odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
… 

Trestné činy obecně ohrožující 
 

§ 272 
Obecné ohrožení 

 
(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že 
vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví 
nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu 
tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý 
účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného 
podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové 
obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení 
nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři 
léta až osm let. 
 
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude 
pachatel potrestán, 
 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen 
organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době, 
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého 

rozsahu,  nebo 
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na 

zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. 
 
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo 
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 
 

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

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu. 

 
(4) Příprava je trestná. 
 

§ 273 
Obecné ohrožení z nedbalosti 

 
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že 
vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví 
nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu 
tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý 
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účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného 
podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z 
nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží 
jeho odvrácení nebo zmírnění, bude po-trestán odnětím 
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
 
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo 
zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 
 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 
těžkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin proto, že porušil 
důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 
nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo 
peněžitým trestem bude pachatel po-trestán, 
 

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

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. 
b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu 
na zdraví. 

 
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude 
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 2 písm. b) smrt. 
… 
 

§ 276 
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 

zařízení 
 
(1) Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení 
nebo ohrozí jeho provoz nebo vyu-žívání, bude 
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem 
činnosti. 
 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo 
peněžitým trestem bude pachatel po-trestán, 
 

a) zničí-li, odstraní-li nebo učiní-li 
neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení, 

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 
poruchu provozu obecně prospěšného 
zařízení, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude 
pachatel potrestán, 
 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 
2 písm. a) škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu. 

 
 
 

§ 277 
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 

zařízení z nedbalosti 
 
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní 
nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení 
nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 
zákazem čin-nosti. 
 
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel 
potrestán, 
 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 
škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu. 

… 
Trestné činy proti životnímu prostředí 

 
§ 293 

Poškození a ohrožení životního prostředí 
 
(1) Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem 
poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku 
životního prostředí tím, že poruší zákony o ochraně 
životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony o 
ochraně a využívání přírodních zdrojů nebo zákony o 
chemických látkách nebo chemických pří-pravcích, na 
zvláště chráněném území, v evropsky významné 
lokalitě, v ptačí oblasti nebo ve vodním zdroji, u něhož 
je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území 
mimo tyto lokality, a tím ohrozí společenstva nebo 
populace volně žijících živočichů nebo planě 
rostoucích rostlin, nebo kdo úmyslně takové poškození 
životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení 
nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na 
tři léta nebo zákazem činnosti. 
 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo 
peněžitým trestem bude pachatel po-trestán, 
 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má 

zvlášť uloženou povinnost chránit životní 
prostředí, 

c) způsobí-li takovým činem trvalé nebo 
dlouhodobé poškození životního prostředí, 
nebo 

d) způsobí-li takovým činem poškození 
životního prostředí, k jehož odstranění je třeba 
vynaložit náklady ve značném rozsahu. 

 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude 
pachatel potrestán, způsobí-li činem uve-deným 
v odstavci 1 
 

a) poškození zvláště chráněného území, 
evropsky významné lokality, ptačí oblasti 
nebo vodního zdroje, u něhož je stanoveno 
ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je 
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značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu 
takového území, nebo 

b) poškození životního prostředí, k jehož 
odstranění je třeba vynaložit náklady ve 
velkém rozsahu. 

 
§ 294 

Poškození a ohrožení životního prostředí z 
nedbalosti 

 
(1) Kdo z nedbalosti znečistí nebo jiným způsobem 
poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku 
životního prostředí tím, že poruší zákony o ochraně 
životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony o 
ochraně a využívání přírodních zdrojů nebo zákony o 
chemických látkách nebo chemických pří-pravcích, na 
zvláště chráněném území, v evropsky významné 
lokalitě, v ptačí oblasti, ve vodním zdroji, u něhož je 
stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území 
mimo tyto lokality, a tím ohrozí společenstva nebo 
populace volně žijících živočichů nebo planě 
rostoucích rostlin, nebo kdo z nedbalosti takové 
poškození životního prostředí zvýší anebo ztíží jeho 
odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím 
svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti. 
 
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 
činnosti bude pachatel potrestán, 
 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že 
porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 
nebo uloženou mu podle zákona, 

b) způsobí-li takovým činem trvalé nebo 
dlouhodobé poškození životního prostředí, 
nebo 

c) způsobí-li takovým činem poškození 
životního prostředí, k jehož odstranění je třeba 
vynaložit náklady ve značném rozsahu. 

 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo 
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 
 

a) poškození zvláště chráněného území, 
evropsky významné lokality, ptačí oblasti 
nebo vodního zdroje, u něhož je stanoveno 
ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je 
značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu 
takového území, nebo 

b) poškození životního prostředí, k jehož 
odstranění je třeba vynaložit náklady ve 
velkém rozsahu. 

… 
§ 296 

Společné ustanovení 
 
(1) Větším územím podle § 293 a 294 se rozumí území 
o rozloze nejméně tři hektary a v případě povrchových 
vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, 
nejméně jeden hektar vodní plochy a u vodního toku 

nejméně dva kilometry jeho délky; jednotlivá zasažená 
území a délky vodního toku se sčítají. 
 
(2) Celkovou větší plochou lesa podle § 295 se rozumí 
plocha větší než jeden a půl hektaru a celkovou 
značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než tři 
hektary. 
 

§ 297 
Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek 

 
(1) Kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z 
hrubé nedbalosti, vypustí nebo, ač je k tomu povinen, 
nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné 
obdobné zne-čišťující látky z lodi nebo jiného 
námořního plavidla, bude potrestán odnětím svobody 
na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude 
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený  
v odstavci 1 
 

a) jako člen organizované skupiny, nebo 
b) opětovně. 

 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude 
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 
 

a) těžkou újmu na zdraví, 
b) závažné a rozsáhlé poškození jakosti vody, 

živočišných nebo rostlinných druhů nebo 
jejich částí, nebo 

c) poškození životního prostředí, k jehož 
odstranění je třeba vynaložit náklady ve 
velkém rozsahu. 

 
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude 
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 smrt. 
 

§ 298 
Neoprávněné nakládání s odpady 

 
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis 
upravující nakládání s odpady tím, že přepraví odpad 
přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu 
příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém 
oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v připojených 
podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 
činnosti. 
 
(2) Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním 
předpisem ukládá odpady nebo je odkládá, přepravuje 
nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození 
nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění 
je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, bude 
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potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti. 
 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 
zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 
 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako 
člen organizované skupiny, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro 
jiného značný prospěch, nebo 

c) spáchá-li takový čin opětovně. 
 
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo 
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 
pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 
rozsahu, nebo 

b) týká-li se takový čin nebezpečného odpadu. 
… 

§ 342 
Neoprávněné zaměstnávání cizinců 

 
(1) Kdo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo 
zprostředkuje zaměstnání cizinců zdržujících se 
neoprávněně na území České republiky, nebo kdo ve 
větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo 
zprostředkuje za-městnání cizinců, kteří nemají platné 
povo-lení k zaměstnání podle jiného právního předpisu, 
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo 
zákazem činnosti. 
 
(2) Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
 

a) jako člen organizované skupiny, 
b) za úplatu, nebo 
c) opětovně. 

 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude 
pachatel potrestán, získá-li činem uvede-ným 
v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, popřípadě 
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude 
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 
… 

§ 137 
Stanovení výše škody 

 
Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou 
se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě 
činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, 
vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání 
stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý 
stav. Přiměřeně se postupuje při stanovení výše škody 
na jiné majetkové hodnotě. 
 

§ 138 
Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k 

odstranění poškození životního prostředí a hodnoty 
věci a jiné majetkové hodnoty 

 
(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda 
dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli 
malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 
000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující 
částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí 
škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou 
velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně 
částky 5 000 000 Kč. 
 
(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně 
pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění 
následků poškození životního prostředí, hodnoty věci a 
jiné majetkové hodnoty. 
 
… 
 

§ 139 
Počítání času 

Kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby 
nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala 
událost určující její začátek. 
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