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Dobová legislativa 

Paragrafy trestního zákona, podle kterých byli souzeni členové 

Jazzové sekce 

 

§ 118 

Nedovolené podnikání 

(1) Kdo neoprávněně provozuje 
ve větším rozsahu soukromé výrobní nebo jiné 
výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až tři léta. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm 
let bude pachatel potrestán, 

a) používá-li k činu uvedenému v odstavci 1 
jiného jako pracovní síly, nebo 

b) získá-li takovým činem značný prospěch. 

 

§ 119 

Neplnění úkolů při provozu soukromého 
hospodářství 

Kdo při provozu soukromého 
hospodářství nesplní, byť i z nedbalosti, 
ve větším rozsahu úkoly vyplývající 
z hospodářského plánu, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok nebo 
peněžitým trestem. 

 

§ 120 

Zneužívání socialistického podnikání 

 (1) Kdo zneužije svého zaměstnání 
nebo jiného obdobného poměru v státní, 
družstevní nebo jiné socialistické organizaci 
tím, že ve větším rozsahu provozuje na její úkor 
nebo pod jejím jménem výrobní nebo jinou 
výdělečnou činnost k soukromému obohacení, 
bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až pět let nebo nápravným opatřením 
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým 
trestem. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm 
let bude pachatel potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný 
prospěch, 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 
nebo 

c) naruší-li takovým činem podstatně plnění 
úkolu státní, družstevní nebo jiné socialistické 
organizace. 

 

Zdroj 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ze dne 29. listopadu 1961. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky, částka 65.  
Dostupný také z https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=140&r=1961. 
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Další paragrafy trestního zákona, které prokurátor mohl využít 

při procesu s členy Jazzové sekce 

 

Trestné činy proti základům republiky 

 

§ 91 

Vlastizrada 

 Československý občan, který ve spojení 
s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá 
trestný čin rozvracení republiky, teroru, 
záškodnictví nebo sabotáže, bude potrestán 
odnětím svobody na dvanáct až patnáct let 
nebo trestem smrti. 

 

§ 92 

Rozvracení republiky 

  (1) Kdo v úmyslu rozvracet socialistické 
společenské a státní zřízení, územní celistvost 
nebo obranyschopnost republiky anebo zničit 
její samostatnost 

a) účastní se násilných akcí nebo hromadných 
nepokojů proti republice, jejím orgánům nebo 
společenským organizacím pracujících, nebo 

b) provádí jinou zvlášť nebezpečnou činnost 
proti základům republiky nebo jejím 
důležitým mezinárodním zájmům 

bude potrestán odnětím svobody na osm 
až dvanáct let. 

 (2) Odnětím svobody na dvanáct 
až patnáct let nebo trestem smrti bude 
pachatel potrestán, 

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

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu 
na zdraví více osob nebo smrt, 

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého 
rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek, 
nebo 

d) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti 
státu. 

 

§ 98 

Podvracení republiky 

  (1) Kdo z nepřátelství k socialistickému 
společenskému a státnímu zřízení republiky 
provádí podvratnou činnost proti jejímu 
společenskému a státnímu zřízení, proti její 
územní celistvosti, obranyschopnosti nebo 
samostatnosti anebo proti jejím 
mezinárodním zájmům, bude potrestán 
odnětím svobody na jeden rok až pět let. 

 (2) Odnětím svobody na tři léta až deset 
let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení 
s cizí mocí nebo s cizím činitelem, 

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo 

c) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti 
státu. 

§ 99 

Poškozování státu světové socialistické 
soustavy 

 

 Kdo spáchá některý z trestných činů 
uvedených v § 92 až 98 namířený proti 
některému státu světové socialistické 
soustavy, bude potrestán tresty stanovenými 
v oněch ustanoveních. 
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§ 100 

Pobuřování 

 (1) Kdo z nepřátelství k socialistickému 
společenskému a státnímu zřízení republiky 
nejméně dvě osoby pobuřuje 

a) proti socialistickému společenskému 
a státnímu zřízení republiky, 

b) proti její územní celistvosti, 
obranyschopnosti nebo samostatnosti, nebo 

c) proti spojeneckým nebo přátelským 
vztahům republiky k jiným státům, 

 bude potrestán odnětím svobody 
na šest měsíců až tři léta. 

  

(2) Stejně bude potrestán, kdo 
z nepřátelství k socialistickému 
společenskému a státnímu zřízení republiky 
umožní nebo usnadní šíření pobuřujícího 
projevu uvedeného v odstavci 1. 

 (3) Odnětím svobody na jeden rok 
až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, 
filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným 
podobně účinným způsobem, nebo 

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 
za branné pohotovosti státu. 

 

 

Zdroj 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ze dne 29. listopadu 1961. In: Sbírka zákonů Československé 
socialistické republiky, částka 65.  
Dostupný také z https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=140&r=1961. 
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