
§ 3. § 6. TRESTNÍHO ŘÁDU

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů

§ 3

Odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů a ostatní občanská sdružení s výjim-
kou politických stran a politických hnutí, církve, náboženské společnosti a právnické osoby sledující 
v předmětu své činnosti charitativní účely (dále jen „zájmová sdružení občanů“) mohou působit při 
zamezování a předcházení trestné činnosti způsobem uvedeným v tomto zákoně.

Zájmová sdružení občanů mohou spolupůsobit při výchově osob, u nichž soud rozhodl o pod-
míněném upuštění od potrestání s dohledem, nebo jejichž trestní stíhání bylo podmíněně 
zastaveno, u podmíněně odsouzených, podmíněně odsouzených k trestu odnětí svobody 
s dohledem a podmíněně propuštěných; pomáhají také vytvářet podmínky, aby odsouzený žil po 
vykonání trestu řádným životem.

§ 6

Zájmové sdružení občanů může nabídnout převzetí záruky

za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno,

za převýchovu odsouzeného, u něhož bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, kterému 
byl uložen trest odnětí svobody, jehož výkon byl odložen na zkušební dobu, u podmíněně 
odsouzeného k trestu odnětí svobody s dohledem, nebo 

za dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest odnětí svobody, trest zákazu činnosti nebo 
trest zákazu pobytu; v těchto případech může zájmové sdružení občanů současně navrhnout 
podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody nebo podmíněné upuštění od 
výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu. K získání podkladů pro takovou 
žádost se může se souhlasem odsouzeného informovat o jeho chování a dosavadním průběhu 
výkonu trestu.

Zájmové sdružení občanů může také navrhnout, aby vazba u obviněného byla nahrazena jeho 
zárukou (§ 73), a podávat za odsouzeného žádost o udělení milosti a o zahlazení odsouzení.

Zájmové sdružení občanů, které převzalo záruku, je povinno působit na obviněného nebo odsou-
zeného, aby žil řádným životem, a k tomu přijmout potřebná opatření; zájmové sdružení občanů 
rovněž dbá, aby nahradil škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou způsobil trestným činem, nebo 
aby vydal bezdůvodné obohacení, které získal trestným činem.
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