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ROZHODNUTÍ 

prezidenta republiky  

 

o amnestii ze dne 1. ledna 2013 

 

 U příležitosti státního svátku využívám práva daného mi Ústavou a uděluji tuto  

 

amnestii: 

 

 

Čl. I 

(1) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 ve výměře nepřevyšující jeden rok. 

 

(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013, a pokud osoba, které byl trest uložen, 

dosáhla či v roce 2013 má dosáhnout věku 80 let a zároveň jí byl uložen trest ve 

výměře nepřevyšující 12 let. 

 

 

(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. (1) a (2), se hledí, jako by odsouzeny 

nebyly. 

 

 

Čl. II 

 

(1) Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, od jehož zahájení 

k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník
1
 

stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let. 

  

(2) Odst. (1) se nevztahuje na stíhání proti uprchlému a na stíhání proti osobám, které se 

tomuto trestnímu stíhání vyhýbaly. 

 

 

Čl. III 

 

(1) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud byl uložen trest ve 

výměře nepřevyšující 36 měsíců a zároveň nebyl trest uložen 

a) za zločin,
2
 při němž byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví, nebo  

b) za zločin proti životu a zdraví,
3
 proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,

4
 anebo 

                                                             
1
 Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 

2
 § 14 odst. 3 trestního zákoníku. 

3 Hlava I trestního zákoníku. 
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proti rodině a dětem,
5
 nebo 

c) osobě, která kromě trestné činnosti, o níž se rozhoduje podle tohoto článku, byla v 

posledních pěti letech před 1. lednem 2013 odsouzena k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody nebo která byla v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 

propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody, pokud se na ni nehledí, jako by 

odsouzena nebyla. 

 

(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud byl uložen trest ve výměře 

nepřevyšující 36 měsíců a zároveň osoba, které byl trest uložen, dosáhla či v roce 

2013 má dosáhnout věku 70 let. 

 

(4) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud 

byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud byl uložen trest ve výměře 

nepřevyšující 8 let a byl uložen mladistvému. 

 

(5) Trest podle tohoto článku promíjím pod podmínkou, že se osoba, které byl trest 

prominut, nedopustí trestného činu v době odpovídající lhůtě pro zahlazení odsouzení. 

 

(6) Jestliže prominutí trestu podle tohoto článku nelze vztáhnout na celou trestnou 

činnost, za niž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, neužije se ho ani zčásti.  

 

 

Čl. IV 

(1) Promíjím podmíněně odložené tresty odnětí svobody pravomocně uložené před 1. 

lednem 2013 osobám, které 

a) dosáhly či v roce 2013 dosáhnou věk 70 let. 

b) osobám, kterým byl trest uložen ve výměře nepřevyšující dva roky. 

(2) Promíjím nevykonané tresty obecně prospěšných prací nebo jejich zbytky a 

nevykonané tresty domácího vězení nebo jejich zbytky, pokud byly tyto tresty 

pravomocně uloženy před 1. lednem 2013. 

 

Čl. V 

Trestným činem se též rozumí provinění spáchané mladistvým a trestem též trestní opatření 

uložené mladistvému. 

 

 

 

Prezident republiky 

 

 

                                                                                                                                                                                              
4
 Hlava III trestního zákoníku. 

5 Hlava IV trestního zákoníku. 
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Předseda vlády 

(Ministr spravedlnosti pověřený předsedou vlády podle čl. 63 odst. 3 Ústavy) 


