
PŮSOBNOST
TRESTNÍCH ZÁKONŮ

1. Působnost časová
2. Působnost místní
3. Působnost věcná
4. Působnost osobní
5. Vydávání pachatelů

OKRUH SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ, NA NĚŽ SE PRÁVNÍ 
NORMA VZTAHUJE A PODMÍNKY, ZA NICHŽ SE TATO 

NORMA UPLATNÍ 
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PŮSOBNOST  ČASOVÁ

Pojmy - PLATNOST
- ÚČINNOST

Je možno uložit pouze takový druh trestu, který umožňuje uložit zákon 
účinný v době rozhodování.

Výkon trestu se řídí podle zákona účinného v době výkonu

Trestnost činu se posuzuje a výše trestu stanoví 
podle úpravy účinné v době spáchání



PŮSOBNOST  MÍSTNÍ
Vymezuje prostor, na kterém je právní norma účinná

•Moc zákonodárná – určuje, které jednáni je 
trestným činem

ÚZEMÍ STÁTU  - ČR
suchozemské území a vnitřní a pobřežní 
vody státu

•Moc výkonná – donucuje všechny osoby na 
svém území k dodržování zákona
•Moc soudní – rozhoduje o tom, zda byl 
spáchám trestný čin a jaký bude uložen trest

Princip teritoriality – podle trestního zákona se posuzují činy spáchané na území  ČR 
– na státní příslušnosti pachatele nezáleží 

Distanční delikty – pachatel se dopustil na území republiky, následek nastal nebo 
měl nastat zcela nebo z části v cizině 

– pachatel se dopustil v cizině, následek nastal nebo měl nastat 
zcela nebo z části na území republiky



Vzdušný prostor
•část atmosféry nad suchozemským územím a vnitřními a                                                                         
pobřežními vodami státu
•horní hranice vzdušného prostoru státu není přesně stanovena 
žádnou mezinárodní dohodou a kolísá podle výkladu příslušného 
státu od 30 do 160 km 
•podle Mezinárodní letecké federace FAI se hranice mezi 
atmosférou a kosmickým prostorem nachází ve výšce 100 km 

Zásada registrace
•paluby letadel
•paluby plavidel
•budovy a pozemky diplomatických misí, 
diplomatická vozidla, základny cizích 
vojsk, tzv. exteritoriální místa

Podzemí 
•podzemní vodní zdroje, nerostné bohatství



PŮSOBNOST   VĚCNÁ
Vyjadřuje, na jaký okruh zájmů trestní zákon dopadá. 

Účelem trestního zákona je chránit: zájmy společnosti 
ústavní zřízení České republiky    
práva a oprávněné zájmy fyzických a 

právnických osob

Tyto zájmy je zakázáno porušovat a v některých případech i 
ohrožovat způsoby uvedenými v trestním zákoně.
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