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                                                                           Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU                                                                            Příloha II. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část první,  

§ 70 odst. 

3 věta 

druhá 

§ 70 

Propadnutí věci  

(1) Soud uloží trest propadnutí věci, kterou pachatel získal 

trestným činem nebo jako odměnu za něj. 

(2) Soud může uložit trest propadnutí věci,  

a) které bylo užito k spáchání trestného činu nebo která byla 

k spáchání trestného činu určena, nebo 

b) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou 

v odstavci 1, pokud hodnota věci uvedené v odstavci 1 

není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná. 

(3) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc 

náležející pachateli. Trest propadnutí věci postihuje i plody 

a užitky takové věci, které náležejí pachateli. 

(4) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc 

uvedenou v odstavci 2, ve vztahu k níž je možno uložit 

propadnutí věci, uloží mu soud vždy i tento trest. 

(5) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé 

věci, který zahrnuje i zákaz jiných dispozic směřujících ke 

zmaření trestu propadnutí věci. 

(6) Propadlá věc připadá státu. 

32014L0042 

 

čl. 2 odst. 1 a 3 

čl. 4 odst. 1 

Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či nepřímo 

z trestného činu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě, který 

zahrnuje všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a 

všechen ocenitelný užitek; 

…  

 3) „nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený  

k použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více trestných 

činů; 

Článek 4 

Konfiskace 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní úplnou nebo 

částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů nebo majetku v hodnotě odpovídající 

těmto nástrojům nebo výnosům v návaznosti na pravomocné odsouzení za 

trestný čin, které může být i výsledkem řízení v nepřítomnosti. 

Část první,  

§ 101 odst. 

3 

§ 101 

Zabrání věci 
(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70, může 

32014L0042 

 

čl. 2 odst. 1 a 3 

čl. 4 odst. 1 

Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

soud uložit, že se taková věc zabírá,  

a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, 

b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo 

c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě 

společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit  

ke spáchání zločinu. 

 

(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit zabrání věci 

pouze v případě, že je, byť nikoli bezprostředním, výnosem 

trestného činu, zejména 

a) byla-li věc získána trestným činem nebo jako odměna za něj 

a nenáleží-li pachateli, 

b) byla-li věc nabyta jinou osobou než pachatelem nebo je-li 

součástí majetku svěřenského fondu nebo podílového fondu 

ve svěřenském fondu nebo v obdobném zařízení (dále 

jen „svěřenský fond“) anebo v podílovém fondu a byla-li 

nabyta, byť jen zčásti, za věc, která byla získána trestným 

činem nebo jako odměna za něj, pokud hodnota věci, která 

byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, není 

ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná, nebo 

c) byla-li věc nabyta jinou osobou než pachatelem nebo je-li 

součástí majetku svěřenského fondu nebo podílového fondu  

ve svěřenském fondu nebo podílovém fondu a byla-li 

nabyta, byť jen zčásti, za věc, kterou pachatel, byť jen 

zčásti, nabyl za věc, která byla získána trestným činem nebo 

jako odměna za něj, pokud hodnota věci, která byla získána 

trestným činem nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k 

hodnotě nabyté věci zanedbatelná. 

(3) Zabrání věci postihuje i plody a užitky věci, které 

náležejí osobě, jejíž věc se zabírá. 

 

(3) (4) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným 

právním předpisem věc uvedenou v odstavci 1 nebo 2, ve 

vztahu k níž je možno uložit zabrání věci, uloží mu soud vždy 

toto ochranné opatření. 

 1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či nepřímo 

z trestného činu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě, který 

zahrnuje všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a 

všechen ocenitelný užitek; 

…  

 3) „nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený  

k použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více trestných 

činů; 

Článek 4 

Konfiskace 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní úplnou nebo 

částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů nebo majetku v hodnotě odpovídající 

těmto nástrojům nebo výnosům v návaznosti na pravomocné odsouzení za 

trestný čin, které může být i výsledkem řízení v nepřítomnosti. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

 

(4) (5) Soud může místo zabrání věci uložit povinnost 

a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít  

  ke společensky nebezpečnému účelu, 

b) odstranit určité zařízení, 

c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo 

d) omezit dispozice s věcí a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.  

 

(5) (6) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 4 5 ve 

stanovené lhůtě splněna, rozhodne soud o zabrání věci. 

Část první, 

§ 102a 

odst. 1 

(1) Soud může uložit zabrání části majetku pachateli, který byl 

uznán vinným úmyslným trestným činem, na který trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně čtyři léta, nebo trestným činem neoprávněného 

přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230), 

opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla 

k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), pletich 

při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), 

pletich při veřejné dražbě (§ 258), nedovoleného pěstování 

rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle  

§ 285 odst. 2 až 4, šíření toxikomanie (§ 287), podplacení  

(§ 332) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333), pokud pachatel 

takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného získal nebo 

se snažil získat majetkový prospěch a soud má za to, že určitá 

část jeho majetku je výnosem z trestné činnosti vzhledem 

k tomu, že hodnota majetku, který pachatel nabyl nebo převedl 

na jinou osobu nebo do majetku ve svěřenském fondu v době 

nejdéle 5 let před spácháním takového trestného činu, v době 

jeho páchání nebo po jeho spáchání, je v nepoměru k příjmům 

pachatele nabytým v souladu se zákonem nebo byly zjištěny 

jiné skutečnosti odůvodňující takový závěr.  

 

32014L0042 

 

čl. 5 Článek 5 

Rozšířená konfiskace 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující úplnou nebo částečnou 

konfiskaci majetku ve vlastnictví osoby odsouzené za trestný čin, který může 

přímo či nepřímo vést k hospodářskému prospěchu, pokud soud na základě 

okolností případu včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, jako 

například že hodnota tohoto majetku je neúměrná zákonnému příjmu odsouzené 

osoby, má za to, že daný majetek pochází z trestné činnosti. 

2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku zahrnuje pojem „trestný čin“ alespoň: 

     a) aktivní a pasivní korupci v soukromém sektoru, jak je stanovena v 

článku 2 rámcového rozhodnutí 2003/568/SVV, jakož i aktivní a 

pasivní korupci úředníků orgánů Unie nebo členských států, jak je 

stanovena v článcích 2 a 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků; 

 b) trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení, jak jsou stanoveny 

v článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV, alespoň v případech, 

kdy daný trestný čin vedl k hospodářskému prospěchu; 

 c) zapříčinění účasti dítěte na pornografických představeních, najímání 

dítěte k účasti na pornografických představeních, prospěch z takové účasti 

dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům, dosáhlo-li dítě 

věku pohlavní dospělosti, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 směrnice 

2011/93/EU; distribuci, šíření nebo předávání dětské pornografie, jak je 

stanoveno v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice; nabízení, dodávání nebo 

zpřístupňování dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 5 uvedené 

směrnice; výrobu dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 6 

uvedené směrnice; 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

      

 

 d) neoprávněné zasahování do informačních systémů a neoprávněné 

zasahování do údajů, jak je stanoveno v článcích 4 a 5 směrnice 

2013/40/EU, jestliže mělo dopad na velký počet informačních systémů za 

použití nástroje stanoveného v článku 7 uvedené směrnice, vytvořeného 

nebo přizpůsobeného prvotně pro tento účel; úmyslnou výrobu, prodej, 

opatření si k užití, dovoz, distribuci nebo jiné formy zpřístupnění nástrojů 

použitých pro spáchání trestných činů, pokud se nejedná o méně závažný 

případ, jak je stanoveno v článku 7 uvedené směrnice; 

 e) trestný čin, který je postižitelný v souladu s příslušným nástrojem 

uvedeným v článku 3, nebo v případě, že příslušný nástroj nestanoví 

určitou trestní hranici, podle příslušného vnitrostátního práva, trestem 

odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky. 
 

Část první, 

§ 102a 

odst. 6 věta 

první 

(6) Zabrání postihuje i plody a užitky věci, které náležejí 

osobě, jíž se taková věc zabírá. Zabrání se nevztahuje na věci, 

jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb osoby, 

které se zabírá část majetku, nebo osob, o jejichž výživu nebo 

výchovu je tato osoba podle zákona povinna pečovat. 

 

32014L0042 

 

čl. 2 odst. 1 a 3 

 

Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či nepřímo 

z trestného činu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě, který 

zahrnuje všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a 

všechen ocenitelný užitek; 

…  

 3) „nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený  

k použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více trestných 

činů; 
 

Část první, 

§ 419a 
§ 419a 

Implementace práva Evropské unie 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1). 

 ----- 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze 

dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 

němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 

32014L0042 

 

čl. 12 odst. 2 

 

Článek 12 

Provedení 

2.   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 

13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání  

a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, 

kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 

26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému  

k praní peněz a financování terorismu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 

19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 

21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES  

o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání. 

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení 

k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi 

obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému 

přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 

18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření 

vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 

29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných 

příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, o změně nařízení (EHS)  

č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 

72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 

90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 

12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení 

rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU  
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů  

a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. 

Část druhá, 

§ 7a 

§ 7a 

 (1) K zjištění povahy, rozsahu nebo umístění věcí pro účely 

jejich zajištění, k zjištění majetkových poměrů obviněného 

nebo pro účely zajištění výkonu trestní sankce může předseda 

senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní 

orgán vyzvat osobu, jejíž majetek je zjišťován, nebo osobu jí 

blízkou, aby mu v jím stanovené přiměřené lhůtě zaslala 

prohlášení o majetku osoby, jejíž majetek je zjišťován. 

Vyzvaná osoba má právo odepřít učinění prohlášení  

o majetku; přitom se použijí obdobně § 92 odst. 1, § 100  

a § 158 odst. 8. Ve výzvě je třeba upozornit osobu, která má 

učinit prohlášení o majetku, na následky nevyhovění této 

výzvě a poučit ji o jejím právu odepřít učinění prohlášení  

o majetku.  

 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se vyzve, aby v prohlášení  

o majetku uvedla v rozsahu, v jakém jsou jí takové skutečnosti 

známy, údaje vztahující se k majetku osoby, jejíž majetek je 

zjišťován, zejména 

a)  plátce odměny z pracovněprávního vztahu nebo vztahu 

obdobného vztahu pracovněprávnímu anebo jiného příjmu  

a výši takové odměny nebo jiného příjmu,  

b)  u které banky, spořitelního a úvěrního družstva, instituce 

elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu, platební instituce, poskytovatele 

platebních služeb malého rozsahu nebo obdobné 

zahraniční osoby má tato osoba účty, výši pohledávek a 

čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory podle zákona 

o platebním styku, 

c)  dlužníky, vůči nimž má tato osoba pohledávky, jejich 

důvod, výši a lhůtu splatnosti, 

d)  přehled věcí ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví této 

osoby, včetně výše spoluvlastnického podílu a umístění 

věcí, a 

32014L0042 

 

 

 

 

čl. 9 

 

Článek 9 

Účinná konfiskace a výkon 

Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující určit a vysledovat majetek, 

který má být zajištěn a zkonfiskován, a to i po pravomocném odsouzení za 

trestný čin nebo v návaznosti na řízení podle čl. 4 odst. 2 a k zajištění účinného 

výkonu příkazu ke konfiskaci, pokud již byl takový příkaz vydán. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

e)   svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která tato osoba 

zřídila, nebo u kterých je obmyšleným. 

 

(3) Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo 

policejní orgán může vyzvat osobu uvedenou v odstavci 1 

k učinění nového prohlášení o majetku osoby, jejíž majetek je 

zjišťován, pokud má důvodně za to, že došlo ke změně 

majetkových poměrů osoby, jejíž majetek je zjišťován. 

 

(4) Nezašle-li osoba, která byla vyzvána k učinění prohlášení  

o majetku, toto prohlášení ve stanovené lhůtě nebo má-li orgán 

činný v trestním řízení, který ji k učinění prohlášení o majetku 

vyzval, pochybnosti o pravdivosti nebo úplnosti jí učiněného 

prohlášení, může ji předvolat k podání výpovědi; ustanovení 

tohoto zákona upravující podání vysvětlení, výslech 

obviněného a výslech svědka se použijí přiměřeně. 

Část druhá, 

§ 8 odst. 2 

věta první  

(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění 

okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 

může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 

potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou 

předmětem bankovního tajemství, a údaje z evidence 

investičních nástrojů a zaknihovaných cenných papíru. 
Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému 

objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, k zjištění povahy, rozsahu nebo umístění věcí 

pro účely jejich zajištění, k zjištění majetkových poměrů 

obviněného nebo pro účely zajištění výkonu trestní sankce, 

může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 

potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou 

předmětem bankovního tajemství, a údaje z evidence 

investičních nástrojů a zaknihovaných cenných papírů.  
V řízení o trestném činu podle § 180 trestního zákoníku může 

orgán činný v trestním řízení vyžadovat individuální údaje 

získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. 

V trestním řízení, ve kterém lze uložit ochranné opatření 

zabrání části majetku, může státní zástupce a po podání 

32014L0042 

 

čl. 9 Článek 9 

Účinná konfiskace a výkon 

Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující určit a vysledovat majetek, 

který má být zajištěn a zkonfiskován, a to i po pravomocném odsouzení  

za trestný čin nebo v návaznosti na řízení podle čl. 4 odst. 2 a k zajištění 

účinného výkonu příkazu ke konfiskaci, pokud již byl takový příkaz vydán. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
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apod.) 

Obsah 

 

obžaloby předseda senátu žádat od správce daně 

informace z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů pro 

účely posouzení splnění podmínek pro uložení tohoto 

ochranného opatření nebo pro účely zajištění jeho výkonu; 

poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není 

porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. 

Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení 

vyžadovat údaje získané při správě daní pro jiné účely, 

stanoví zvláštní zákon. Údaje získané podle tohoto ustanovení 

nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci 

byly vyžádány. 

Část druhá, 

§ 11 odst. 

1 písm. f) a 

g) 

§ 11 

Nepřípustnost trestního stíhání 

(1) Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze  

v něm pokračovat a musí být zastaveno  

a)   nařídí-li to prezident republiky, uživ svého práva udílet 

milost nebo amnestii,  

b)    je-li trestní stíhání promlčeno,   

c)   jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných 

v trestním řízení (§ 10), nebo o osobu, k jejímuž stíhání je 

podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl 

oprávněným orgánem dán, nejde-li o dočasné vynětí nebo 

není-li trestní stíhání osoby pro nedostatek souhlasu 

oprávněného orgánu nepřípustné pouze dočasně,  

d) jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně 

odpovědná,  

e)  proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,  

f) proti tomu, jehož těžká choroba trvale vylučuje jeho 

postavení před soud,  

g) proti tomu, jemuž duševní choroba, která nastala až po 

32014L0042 

 

čl. 4 odst. 2 

 

Článek 4 

Konfiskace 

2.   Není-li konfiskace na základě odstavce 1 možná, přijmou členské státy 

alespoň v případech, kdy je tato nemožnost výsledkem nemoci nebo útěku 

podezřelé či obviněné osoby, nezbytná opatření umožňující konfiskaci nástrojů 

a výnosů v případech, kdy bylo zahájeno trestní řízení ohledně trestného činu, 

který může přímo či nepřímo vést k hospodářskému prospěchu, a takové řízení 

by mohlo vést k odsouzení za trestný čin, pokud by podezřelá nebo obviněná 

osoba byla schopna účasti v řízení. 
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spáchání činu, trvale znemožňuje chápat smysl 

trestního stíhání, 

f) h) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek 

skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo 

rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu 

pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo  

v předepsaném řízení zrušeno, 

g) i) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek 

skončilo pravomocným rozhodnutím o schválení 

narovnání, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném 

řízení zrušeno,  

h) j) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek 

skončilo pravomocným rozhodnutím o postoupení věci  

s podezřením, že skutek je přestupkem, jiným správním 

deliktem nebo kárným proviněním, jestliže rozhodnutí 

nebylo v předepsaném řízení zrušeno,  

i) k) je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného  

a souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět,  

j) l) stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána, nebo 

k) m) proti tomu, ohledně něhož bylo trestní řízení pro týž 

skutek předáno do cizího státu, pokud mu byl pro tento 

skutek cizozemským soudem pravomocně uložen trest 

nebo ochranné opatření, které vykonává nebo již vykonal, 

nebo je nelze podle práva tohoto státu vykonat, nebo bylo 

cizozemským soudem pravomocně upuštěno od uložení 

trestu, anebo pravomocně rozhodnuto o zproštění 

obžaloby. 

-- 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část druhá, 

§ 34 odst. 

2 

§ 34 

Zákonný zástupce Opatrovník obviněného 

--- 

(2) V případě, že je nebezpečí z prodlení a opatrovník nemůže 

vykonávat svá práva uvedená v odstavci 1 nebo nebyl-li 

obviněnému ustanoven, ačkoli jsou dány důvody pro jeho 

ustanovení, předseda senátu a v přípravném řízení státní 

zástupce ustanoví obviněnému k výkonu těchto práv 

opatrovníka. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit 

opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit 

osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na 

výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy obviněného. 

Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je 

jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též 

obviněnému. Proti usnesení o ustanovení opatrovníka je 

přípustná stížnost. 

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 1 Článek 8 

Ochranná opatření 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby osoby dotčené 

opatřeními podle této směrnice měly právo na účinnou právní ochranu a na 

spravedlivý proces, aby mohly hájit svá práva. 

Část druhá, 

§ 42 odst. 

3 a 4 

§ 42 

Zúčastněná osoba 

---  

(3) Není-li zúčastněná osoba plně svéprávná nebo je-li 

omezena ve svéprávnosti, vykonává její práva podle tohoto 

zákona její zákonný zástupce nebo opatrovník.  

V případě, že je nebezpečí z prodlení a zákonný zástupce nebo 

opatrovník nemůže vykonávat práva uvedená ve větě první 

nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody 

pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně 

ustanovit. Opatrovníka je třeba neprodleně ustanovit také 

v případě, že je nebezpečí z prodlení a zúčastněná osoba je 

právnickou osobou a nemá osobu způsobilou činit úkony 

v řízení. 

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 1  Článek 8 

Ochranná opatření 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby osoby dotčené 

opatřeními podle této směrnice měly právo na účinnou právní ochranu a na 

spravedlivý proces, aby mohly hájit svá práva. 
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Obsah 

 

 

(4) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném 

řízení státní zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit 

opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit 

osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na 

výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy zúčastněné osoby. 

Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je 

jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též 

zúčastněné osobě. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka 

je přípustná stížnost. 

Část druhá, 

§ 50 odst. 

1 

§ 50 

(1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat 

zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je 

třeba je poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně 

důvěrníkem podle zákona o obětech trestných činů.  

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 7 Článek 8 

Ochranná opatření 

7.   Aniž je dotčena směrnice 2012/13/EU a směrnice 2013/48/EU, mají osoby, 

jejichž majetek je dotčen příkazem ke konfiskaci, právo na přístup k obhájci  

v celém řízení o konfiskaci majetku v souvislosti s určením výnosů a nástrojů, 

aby mohly hájit svá práva. Dotčené osoby musí být o tomto svém právu 

informovány. 

Část druhá, 

§ 77b odst. 

1 písm. b) 

a c), odst.4 

věta druhá  

a odst. 5 

§ 77b 

(1) Věcí důležitou pro trestní řízení je věc, která 

a) může sloužit pro důkazní účely, 

b) byla určena ke spáchání trestného činu nebo byla k jeho 

spáchání užita (dále jen „nástroj trestné činnosti“),  

c) byla získána trestným činem nebo jako odměna za trestný 

čin, nebo byla, byť jen zčásti, nabyta za věc získanou 

trestným činem nebo za věc tvořící odměnu za trestný čin, 

včetně jejích plodů a užitků (dále jen „výnos z trestné 

činnosti“), nebo 

d) je náhradní hodnotou za věc uvedenou v písm. b) a c). 

… 

(4) Neohrozí-li to dosažení účelu trestního řízení, nezajistí se 

věc bezcenná nebo věc, jejíž zajištění je z jiných důvodů 

neúčelné. Vždy se však zajistí věc, která má propadnout nebo 

být zabrána na základě rozhodnutí soudu, které dosud 

nenabylo právní moci. 

….. 

32014L0042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014L0042 

 

 

 

čl. 2 odst. 1 a 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 7 

 

 

 

Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či nepřímo 

z trestného činu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě, který 

zahrnuje všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a 

všechen ocenitelný užitek; 

…  

 3) „nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený  

k použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více trestných 

činů; 

 

Článek 7 

Zajištění 

 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku za 

účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným 
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(5) Nestanoví-li zákon jinak, lze práva třetích osob k zajištěné 

věci důležité pro trestní řízení uplatnit pouze v řízení ve 

věcech občanskoprávních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014L0042 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 8 odst. 9 

orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhavých 

případech. 

2.   Majetek ve vlastnictví třetí osoby uvedený v článku 6 může být předmětem 

opatření k zajištění majetku za účelem jeho případné konfiskace. 

 

Článek 8 

Ochranná opatření 

 

9.   Třetí osoby jsou oprávněny uplatňovat vlastnické právo nebo jiná majetková 

práva, a to i v případech uvedených v článku 6. 

Část druhá, 

§ 79a odst. 

1 a 2 

§ 79a 

Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti 

 (1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je 

nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, může předseda 

senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní 

orgán rozhodnout o zajištění takové věci. Policejní orgán k 

takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního 

zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v 

naléhavých případech, které nesnesou odkladu. Policejní orgán 

je v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí 

předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, 

nebo je zruší. Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 

 

(2) V rozhodnutí o zajištění nebo v připojených listinách je 

zapotřebí náležitě a nezaměnitelně vymezit věci podléhající 

zajištění. Je-li zajišťováno právo, může být zajištěno i právo 

teprve v budoucnu vzniklé. V rozhodnutí o zajištění se tomu, 

komu byla věc zajištěna, zakáže, aby po oznámení rozhodnutí 

takovou věc převedl na jiného nebo ji zatížil,  

a je-li zajištěna hmotná věc, také, aby ji záměrně poškozoval 

nebo ničil. Je-li to zapotřebí pro účely zajištění nebo správy 

zajištěné věci, lze v  rozhodnutí o zajištění věci nebo  

i v dodatečném rozhodnutí zakázat nebo omezit také výkon 

dalších práv souvisejících se zajištěnou věcí, a to včetně práv 

32014L0042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014L0042 

 

čl. 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 8 odst. 1 a 4 

Článek 7 

Zajištění 

 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku za 

účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným 

orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhavých 

případech. 

2.   Majetek ve vlastnictví třetí osoby uvedený v článku 6 může být předmětem 

opatření k zajištění majetku za účelem jeho případné konfiskace. 

 

Článek 8 

Ochranná opatření 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby osoby dotčené 

opatřeními podle této směrnice měly právo na účinnou právní ochranu a na 

spravedlivý proces, aby mohly hájit svá práva. 

 

4.   Členské státy poskytnou osobám, o jejichž majetek se jedná, možnost 

účinně napadnout příkaz k zajištění u soudu v souladu s postupy stanovenými 

vnitrostátním právem. Tyto postupy mohou stanovit, že pokud byl původní 

příkaz k zajištění přijat jiným příslušným orgánem, než je justiční orgán, musí 

být tento příkaz nejprve předložen k potvrzení či přezkumu justičnímu orgánu 

před tím, než jej bude možné napadnout u soudu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8BHUJMA)



 

13 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

teprve v budoucnu vzniklých, jakož i vyzvat k vydání všech 

listin nebo jiných hmotných nosičů, jejichž předložení je nutné 

k uplatnění určitého práva k zajištěné věci, s upozorněním na 

následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě  

(§ 66 a 79). Na dodatečné rozhodnutí o zákazu nebo omezení 

výkonu dalších práv souvisejících se zajištěnou věcí se 

ustanovení o rozhodnutí o zajištění použijí přiměřeně. 

Část druhá, 

§ 79b odst. 

1 věta 

první 

§ 79b 

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm 

 

(1) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, 

bezodkladně doručí rozhodnutí o zajištění orgánu nebo osobě, 

které jsou příslušné k provedení zajištění, a poté,  

co orgán nebo osoba provedou zajištění, i osobě, jíž byla věc 

zajištěna. Současně orgány nebo osoby příslušné k provedení 

zajištění vyzve, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla 

zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu 

zajištění, mu tuto skutečnost neprodleně oznámily. 

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 2 Článek 8 

Ochranná opatření 

 

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby příkaz k 

zajištění byl sdělen dotčené osobě co nejdříve po jeho výkonu. V tomto sdělení 

by měl být uveden, alespoň stručně, důvod nebo důvody dotyčného příkazu. Je-

li to nezbytné, aby se předešlo zmaření vyšetřování trestného činu, mohou 

příslušné orgány odložit sdělení příkazu k zajištění dotčené osobě. 

Část druhá,  

§ 79c odst. 

3 písm. a) 

a c) 

§ 79d 

Provedení zajištění movité věci 

--- 

(3) Orgán činný v trestním řízení příslušný k vydání příkazu 

k odnětí věci může při posouzení všech rozhodných okolností 

ponechat movitou věc na místě, kde se nachází, pokud  

a)  odnětí takové věci by vedlo k jejímu znehodnocení nebo 

k znehodnocení věci, s níž je funkčně spojena, 

b) odnětí takové věci by bylo spojeno s nepřiměřenými    

technickými obtížemi, 

c)  jde o věc vyžadující zvláštní péči nebo je péče o ni spojena 

s nepřiměřenými náklady, nebo 

d)  jde o věc nepatrné hodnoty. 

 

 

 

 

32014L0042 

 

čl. 7 odst. 1 Článek 7 

Zajištění 

 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku za 

účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným 

orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhavých 

případech. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8BHUJMA)
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část druhá,  

§ 79f odst. 

1 až 4 

§ 79f 

Zrušení nebo omezení zajištění  

 

(1) Zajištění věci se zruší nebo omezí, není-li jej již třeba nebo 

jej není třeba ve stanoveném rozsahu. Bylo-li zrušeno zajištění 

věci, jež byla ponechána na místě, kde se nachází, odvolá se 

též příkaz k zdržení se nakládání s věcí.  

 

(2) Osoba, jíž byla věc zajištěna, má právo kdykoliv žádat  

o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti je třeba 

neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může  

ji tato osoba, neuvede-li nové důvody, opakovat až po uplynutí 

30 dnů od právní moci rozhodnutí.  

 

(3) O zrušení nebo omezení zajištění rozhoduje předseda 

senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho 

předchozím souhlasem policejní orgán. 

 

(4) Proti rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je 

přípustná stížnost, která má odkladný účinek.  

32014L0042 

 

Čl. 8 odst. 1, 3 

a 5 

 

Článek 8 

Ochranná opatření 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby osoby dotčené 

opatřeními podle této směrnice měly právo na účinnou právní ochranu a na 

spravedlivý proces, aby mohly hájit svá práva. 

 

3.   Platnost příkazu k zajištění musí trvat jen po dobu nezbytně nutnou 

k obstavení majetku za účelem případné pozdější konfiskace. 

 

5.   Zajištěný majetek, jenž není následně zkonfiskován, se neprodleně uvolní. 

Podmínky nebo procesní pravidla pro uvolnění tohoto majetku stanoví 

vnitrostátní právní předpisy. 

 

Část druhá,  

§ 79g odst. 

1 

§ 79g 

Zajištění náhradní hodnoty 

(1) Nelze-li zajistit věc, která je nástrojem nebo výnosem z 

trestné činnosti, může být místo ní zajištěna náhradní hodnota, 

která odpovídá, byť jen zčásti, její hodnotě; přitom  

se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení 

upravujících zajištění věci, která je nástrojem nebo výnosem 

z trestné činnosti (§ 79a až 79f). Náhradní hodnotu lze zajistit 

osobě, která měla povinnost strpět zajištění původní věci. 

-- 

32014L0042 

 

čl. 7  Článek 7 

Zajištění 

 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku za 

účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným 

orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhavých 

případech. 

2.   Majetek ve vlastnictví třetí osoby uvedený v článku 6 může být předmětem 

opatření k zajištění majetku za účelem jeho případné konfiskace. 

 

Část druhá, 

§ 146a 

odst. 1 

písm. c)  

§ 146a 

Rozhodování o stížnosti proti rozhodnutím o zajištění osob, 

věcí a majetku a o uložení pořádkové pokuty 

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 4 Článek 8 

Ochranná opatření 

 

4.   Členské státy poskytnou osobám, o jejichž majetek se jedná, možnost 

účinně napadnout příkaz k zajištění u soudu v souladu s postupy stanovenými 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8BHUJMA)
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

(1) O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce 

-- 

 c) zajistil věc, o níž nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, 

že je nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, 

rozhodl o omezení takového zajištění nebo nevyhověl 

žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání 

stížnosti všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je 

činný státní zástupce, který napadené rozhodnutí vydal. 

vnitrostátním právem. Tyto postupy mohou stanovit, že pokud byl původní 

příkaz k zajištění přijat jiným příslušným orgánem, než je justiční orgán, musí 

být tento příkaz nejprve předložen k potvrzení či přezkumu justičnímu orgánu 

před tím, než jej bude možné napadnout u soudu. 

Část druhá, 

§ 146a 

odst. 1 

písm. h) 

   § 146a 

Rozhodování o stížnosti proti rozhodnutím o zajištění osob, 

věcí a majetku a o uložení pořádkové pokuty 

(1) O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce 

-- 
h) zajistil majetek pro účely výkonu zabrání části majetku, 

rozhodl o omezení takového zajištění, nepovolil 

provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, 

anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení 

takového zajištění, 

rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání 

stížnosti všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je 

činný státní zástupce, který napadené rozhodnutí vydal. 

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 4 Článek 8 

Ochranná opatření 

 

4.   Členské státy poskytnou osobám, o jejichž majetek se jedná, možnost 

účinně napadnout příkaz k zajištění u soudu v souladu s postupy stanovenými 

vnitrostátním právem. Tyto postupy mohou stanovit, že pokud byl původní 

příkaz k zajištění přijat jiným příslušným orgánem, než je justiční orgán, musí 

být tento příkaz nejprve předložen k potvrzení či přezkumu justičnímu orgánu 

před tím, než jej bude možné napadnout u soudu. 

 

Část druhá, 

§ 146a 

odst. 2 

   § 146a 

Rozhodování o stížnosti proti rozhodnutím o zajištění osob, 

věcí a majetku a o uložení pořádkové pokuty 

 

(2) O stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 

odst. 1, § 79a odst. 1, § 79b, § 79c odst. 2, 3 a 5, § 79d odst. 1 

a 7, § 79e odst. 1, 2 a 8, § 79f odst. 2 nebo § 79g , kterým 

rozhodl o uložení pořádkové pokuty, změnil důvod 

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 4 Článek 8 

Ochranná opatření 

 

4.   Členské státy poskytnou osobám, o jejichž majetek se jedná, možnost 

účinně napadnout příkaz k zajištění u soudu v souladu s postupy stanovenými 

vnitrostátním právem. Tyto postupy mohou stanovit, že pokud byl původní 

příkaz k zajištění přijat jiným příslušným orgánem, než je justiční orgán, musí 

být tento příkaz nejprve předložen k potvrzení či přezkumu justičnímu orgánu 

před tím, než jej bude možné napadnout u soudu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8BHUJMA)
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

zajištění věci, zajistil věc, o níž nasvědčují zjištěné 

skutečnosti tomu, že je nástrojem nebo výnosem z trestné 

činnosti, rozhodl o omezení takového zajištění nebo 

nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového 

zajištění, zajistil náhradní hodnotu, rozhodl o omezení 

zajištění náhradní hodnoty, nepovolil provedení úkonu 

týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty nebo nevyhověl 

žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

rozhoduje ve lhůtě uvedené v odstavci 1 soud, v jehož obvodu 

je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad 

zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá 

soudu k rozhodnutí státní zástupce. 

Část druhá, 

§ 173 odst. 

2 věta 

druhá 

§ 173 

Přerušení trestního stíhání 

(1) Státní zástupce přeruší trestní stíhání, 

a) nelze-li pro nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit, 

b) nelze-li obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud,  

c) není-li obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po 

spáchání činu, schopen chápat smysl trestního stíhání, 

d) byl-li obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn. 

(2) Před rozhodnutím o přerušení trestního stíhání je nutno 

učinit vše, čeho je třeba k zabezpečení úspěšného provedení 

trestního stíhání. Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení 

trvá i během přerušení trestního stíhání. Pomine-li důvod 

přerušení, státní zástupce rozhodne, že se v trestním stíhání 

pokračuje. 

(3) O přerušení trestního stíhání je třeba vyrozumět 

poškozeného. 

32014L0042 

 

čl. 7 odst. 1 Článek 7 

Zajištění 

 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku za 

účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným 

orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhavých 

případech. 

Část druhá, 

§ 246 odst. 

1 písm. c) 

§ 246 

(1) Rozsudek může odvoláním napadnout 

a) státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku, 

32014L0042 

 

Čl. 8 odst. 8 Článek 8 

Ochranná opatření 
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apod.) 

Obsah 

 

b) obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo 

dotýká, 

c) zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci 

nebo zabrání části majetku, 

d) poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného 

obohacení. 

 

(2) Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost 

některého jeho výroku může jej napadat také proto, že takový 

výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o řízení 

předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo 

způsobit, že výrok je nesprávný nebo že chybí. 

 

8.   V řízení podle článku 5 musí mít dotčená osoba možnost účinně napadnout 

okolnosti případu včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, na 

jejichž základě je dotčený majetek považován za majetek, který byl získán  

z trestné činnosti. 

Část druhá, 

§ 358b 

§ 358b 

Zajištění výkonu zabrání části majetku 

 

(1) Je-li obviněný stíhán pro trestný čin, za který je třeba 

vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu a poměrům 

obviněného očekávat uložení zabrání části majetku, může soud 

a v přípravném řízení státní zástupce zajistit věci obviněného 

nebo jiné osoby, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že 

jsou splněny podmínky pro jejich zabrání podle § 102a 

trestního zákoníku.  

(2) K zajištění nelze užít majetek, který je podle zvláštního 

právního předpisu vyloučen z výkonu rozhodnutí o zajištění. 

 (3) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 

  

(4) Na rozhodování o zajištění výkonu zabrání části majetku a 

postup při zajištění se jinak užije § 47 odst. 4 až 6 a § 47 odst. 

8 obdobně. Na rozhodování o zrušení nebo omezení zajištění a 

na povolení provedení úkonu se zajištěným majetkem  

se obdobně užije § 344b. 

32014L0042 

 

Čl. 7 Článek 7 

Zajištění 

 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku za 

účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným 

orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhavých 

případech. 

2.   Majetek ve vlastnictví třetí osoby uvedený v článku 6 může být předmětem 

opatření k zajištění majetku za účelem jeho případné konfiskace. 
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apod.) 

Obsah 

 

Část třetí, 

§ 16 odst. 

2 
§ 16 

-- 

(2) Nabude-li stát v důsledku výroku, jímž soud uložil trest 

propadnutí majetku,29) věci a prostředky, u nichž mohou 

vzniknout pochybnosti, zda je jich nezbytně třeba k 

uspokojení životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž 

výživu nebo výchovu je odsouzený povinen pečovat,30) a jsou-

li předpoklady, že by mohla být podána žádost o jejich 

vynětí,31) příslušná organizační složka (§ 11) provádějící trest 

propadnutí majetku naloží s těmito věcmi a prostředky až po 

uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci 

trest propadnutí majetku nebo ochranné opatření zabrání 

části majetku29), věci a prostředky, u nichž mohou 

vzniknout pochybnosti, zda je jich nezbytně třeba 

k uspokojení životních potřeb odsouzeného nebo jiné 

osoby, jejíž část majetku byla zabrána, nebo osob,  

o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený nebo tato 

osoba povinna pečovat29), a jsou-li předpoklady, že by 

mohla být podána žádost o jejich vynětí30), příslušná 

organizační složka (§ 11) provádějící trest propadnutí 

majetku nebo ochranné opatření zabrání části majetku 

naloží s těmito věcmi a prostředky až po uplynutí 3 měsíců 

ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci a jde-li o věci 

nebo prostředky, které byly prováděním trestu propadnutí 

majetku postiženy teprve později, po uplynutí jednoho měsíce 

od doby, kdy k postižení došlo. Byla-li v uvedených lhůtách 

žádost o vynětí podána, vyčká právní moci rozhodnutí o této 

žádosti. 

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 9 Článek 8 

Ochranná opatření 

 

9.   Třetí osoby jsou oprávněny uplatňovat vlastnické právo nebo jiná majetková 

práva, a to i v případech uvedených v článku 6. 

 

Část čtvrtá, 

§ 21 

§ 21 

Druhy ochranných opatření 

  

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení8), 

zabezpečovací detence8a), zabrání věci9), zabrání části 

majetku37) a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně 

32014L0042 

 

Čl. 5 Článek 5 

Rozšířená konfiskace 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující úplnou nebo částečnou 

konfiskaci majetku ve vlastnictví osoby odsouzené za trestný čin, který může 

přímo či nepřímo vést k hospodářskému prospěchu, pokud soud na základě 

okolností případu včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, jako 
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ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého  

a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými. 

  

 (2) Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle tohoto zákona, 

ochranné léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci, 

zabrání věci a zabrání části majetku se ukládají podle 

trestního zákoníku10). 

 

například že hodnota tohoto majetku je neúměrná zákonnému příjmu odsouzené 

osoby, má za to, že daný majetek pochází z trestné činnosti. 

2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku zahrnuje pojem „trestný čin“ alespoň: 

     a) aktivní a pasivní korupci v soukromém sektoru, jak je stanovena v 

článku 2 rámcového rozhodnutí 2003/568/SVV, jakož i aktivní a 

pasivní korupci úředníků orgánů Unie nebo členských států, jak je 

stanovena v článcích 2 a 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků; 

 b) trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení, jak jsou stanoveny 

v článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV, alespoň v případech, 

kdy daný trestný čin vedl k hospodářskému prospěchu; 

 c) zapříčinění účasti dítěte na pornografických představeních, najímání 

dítěte k účasti na pornografických představeních, prospěch z takové účasti 

dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům, dosáhlo-li dítě 

věku pohlavní dospělosti, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 směrnice 

2011/93/EU; distribuci, šíření nebo předávání dětské pornografie, jak je 

stanoveno v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice; nabízení, dodávání nebo 

zpřístupňování dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 5 uvedené 

směrnice; výrobu dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 6 

uvedené směrnice; 

 d) neoprávněné zasahování do informačních systémů a neoprávněné 

zasahování do údajů, jak je stanoveno v článcích 4 a 5 směrnice 

2013/40/EU, jestliže mělo dopad na velký počet informačních systémů za 

použití nástroje stanoveného v článku 7 uvedené směrnice, vytvořeného 

nebo přizpůsobeného prvotně pro tento účel; úmyslnou výrobu, prodej, 

opatření si k užití, dovoz, distribuci nebo jiné formy zpřístupnění nástrojů 

použitých pro spáchání trestných činů, pokud se nejedná o méně závažný 

případ, jak je stanoveno v článku 7 uvedené směrnice; 

 e) trestný čin, který je postižitelný v souladu s příslušným nástrojem 

uvedeným v článku 3, nebo v případě, že příslušný nástroj nestanoví 

určitou trestní hranici, podle příslušného vnitrostátního práva, trestem 

odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky. 
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Část čtvrtá, 

§ 43 odst. 

2 

§ 43 

Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého 

--- 

(2) V případě, že je nebezpečí z prodlení a opatrovník nemůže 

vykonávat svá práva uvedená v odstavci 1 nebo nebyl-li 

mladistvému ustanoven, ačkoli jsou dány důvody pro jeho 

ustanovení, předseda senátu a v přípravném řízení státní 

zástupce ustanoví mladistvému k výkonu těchto práv 

opatrovníka. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit 

opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit 

osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na 

výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy mladistvého. 

Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je 

jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též 

mladistvému. Proti usnesení o ustanovení opatrovníka je 

přípustná stížnost. 

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 1 Článek 8 

Ochranná opatření 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby osoby dotčené 

opatřeními podle této směrnice měly právo na účinnou právní ochranu a na 

spravedlivý proces, aby mohly hájit svá práva. 

Část pátá, 

§ 1 odst. 1 

§ 1 

(1) Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí  

o zajištění majetku nebo jeho určené části pro účely výkonu 

trestu, výkonu ochranného opatření zabrání části majetku 

nebo uspokojení nároku poškozeného v trestním řízení a při 

správě takového majetku, jakož i při správě věcí a náhradních 

hodnot vydaných, odňatých nebo jinak zajištěných v trestním 

řízení (dále jen „majetek“). 

32014L0042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014L0042 

 

čl. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 7  

Článek 9 

Účinná konfiskace a výkon 

Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující určit a vysledovat majetek, 

který má být zajištěn a zkonfiskován, a to i po pravomocném odsouzení za 

trestný čin nebo v návaznosti na řízení podle čl. 4 odst. 2 a k zajištění účinného 

výkonu příkazu ke konfiskaci, pokud již byl takový příkaz vydán. 

 

 

 

 

Článek 7 

Zajištění 

 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku za 

účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným 

orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhavých 

případech. 
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2.   Majetek ve vlastnictví třetí osoby uvedený v článku 6 může být předmětem 

opatření k zajištění majetku za účelem jeho případné konfiskace. 

Část pátá,  

§ 2 odst. 1 

věta druhá 

§ 2 

Obecná opatření 

 

(1) Soud, který rozhodl o zajištění majetku (dále jen 

„zajištění“), učiní všechny úkony nezbytné k výkonu takového 

rozhodnutí, a to i před nabytím jeho právní moci. Rozhodnutí  

o zajištění doručí orgánu nebo osobě, které jsou příslušné 

k provedení zajištění, a poté, co orgán nebo osoba 

provedou zajištění, i osobě, jíž byla věc zajištěna. Současně 

soud orgán nebo osobu příslušnou k provedení zajištění 

vyzve, aby, pokud zjistí, že se s majetkem, který byl 

zajištěn, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu 

zajištění, mu tuto skutečnost neprodleně oznámily.  

32014L0042 

 

čl. 8 odst. 2 Článek 8 

Ochranná opatření 

 

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby příkaz k 

zajištění byl sdělen dotčené osobě co nejdříve po jeho výkonu. V tomto sdělení 

by měl být uveden, alespoň stručně, důvod nebo důvody dotyčného příkazu. Je-

li to nezbytné, aby se předešlo zmaření vyšetřování trestného činu, mohou 

příslušné orgány odložit sdělení příkazu k zajištění dotčené osobě. 

Část pátá, 

§ 5 
§ 5 

Zjišťování movitých věcí 

 (1) Soud je oprávněn ke zjištění movitých věcí pro účely 

výkonu rozhodnutí o zajištění nařídit osobní prohlídku 

obviněného a prohlídku bytu nebo jiných prostor sloužících k 

bydlení nebo prostor k nim náležejících (dále jen „obydlí“) a 

jiných prostor a pozemků, kde lze předpokládat, že má 

obviněný svůj majetek; tyto prohlídky vykoná orgán, který je 

nařídil, nebo policejní orgán. 

 

(2) K prohlídce může orgán, který prohlídku provádí, přibrat 

též osoby, jejichž účast při prohlídce je potřebná zejména pro 

účely náležité identifikace, ocenění a zabezpečení zjištěných 

movitých věcí.  

 

(3) Ten, kdo provádí prohlídku, sepíše movité věci, jichž se 

zajištění týká, a nejsou-li movité věci zjištěné při prohlídce 

uvedeny v rozhodnutí o zajištění majetku, sepíše ty z nich, 

které nejsou podle tohoto zákona ze zajištění vyloučeny. 

32014L0042 

 

čl. 9 Článek 9 

Účinná konfiskace a výkon 

Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující určit a vysledovat majetek, 

který má být zajištěn a zkonfiskován, a to i po pravomocném odsouzení za 

trestný čin nebo v návaznosti na řízení podle čl. 4 odst. 2 a k zajištění účinného 

výkonu příkazu ke konfiskaci, pokud již byl takový příkaz vydán. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8BHUJMA)



 

22 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Sepsané movité věci je třeba náležitě vymezit tak, aby nebyly 

zaměnitelné s jinými.  

 

(4) Pokud není v odstavcích 1 až 3 uvedeno jinak, použijí se 

na nařízení a výkon prohlídek přiměřeně ustanovení trestního 

řádu o osobní prohlídce, domovní prohlídce a prohlídce jiných 

prostor a pozemků. 

(5) Pokud má obviněný právo na vydání nebo dodání 

movitých věcí, odevzdají se tyto věci soudu nebo na jeho 

pokyn tomu, kdo je pověřen správou zajištěného majetku. 

(6) Každý, kdo má u sebe movité věci z majetku obviněného, 

je poté, co se o rozhodnutí o zajištění majetku dověděl, 

povinen bezodkladně o tom uvědomit soud nebo toho, kdo byl 

pověřen správou zajištěného majetku. 

Část pátá, 

§ 6 odst. 1 

písm. a)  

a c) 

§ 6 

Nakládání se zjištěnými movitými věcmi 

(1) VJe-li to zapotřebí pro účely zajištění, věci sepsané podle  

§ 5 se tomu, kdo je má u sebe, odejmou, pokud je na výzvu 

nevydá; přitom se postupuje obdobně podle § 78 a 79 trestního 

řádu. Orgán provádějící prohlídku může při posouzení všech 

rozhodných okolností ponechat movitou věc na místě, kde se 

nachází, pokud  

a) by odnětí takové věci vedlo k jejímu znehodnocení nebo 

k znehodnocení věci, s níž je funkčně spojena, 

b) by odnětí takové věci bylo spojeno s nepřiměřenými 

technickými obtížemi, 

c)   jde o věc vyžadující zvláštní péči nebo je péče o ni spojena 

s nepřiměřenými náklady, nebo 

e) jde o věc nepatrné hodnoty.     

32014L0042 

 

čl. 7   

Článek 7 

Zajištění 

 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku za 

účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným 

orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhavých 

případech. 

2.   Majetek ve vlastnictví třetí osoby uvedený v článku 6 může být předmětem 

opatření k zajištění majetku za účelem jeho případné konfiskace. 

 

Část šestá, 

§ 26a 

§ 26a 

Zabrání části majetku 

Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání 

32014L0042 

 

čl. 5 Článek 5 

Rozšířená konfiskace 

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující úplnou nebo částečnou 

konfiskaci majetku ve vlastnictví osoby odsouzené za trestný čin, který může 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8BHUJMA)



 

23 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

části majetku za podmínek stanovených trestním zákoníkem. 

 

přímo či nepřímo vést k hospodářskému prospěchu, pokud soud na základě 

okolností případu včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, jako 

například že hodnota tohoto majetku je neúměrná zákonnému příjmu odsouzené 

osoby, má za to, že daný majetek pochází z trestné činnosti. 

2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku zahrnuje pojem „trestný čin“ alespoň: 

     a) aktivní a pasivní korupci v soukromém sektoru, jak je stanovena v 

článku 2 rámcového rozhodnutí 2003/568/SVV, jakož i aktivní a 

pasivní korupci úředníků orgánů Unie nebo členských států, jak je 

stanovena v článcích 2 a 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků; 

 b) trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení, jak jsou stanoveny 

v článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV, alespoň v případech, 

kdy daný trestný čin vedl k hospodářskému prospěchu; 

 c) zapříčinění účasti dítěte na pornografických představeních, najímání 

dítěte k účasti na pornografických představeních, prospěch z takové účasti 

dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům, dosáhlo-li dítě 

věku pohlavní dospělosti, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 směrnice 

2011/93/EU; distribuci, šíření nebo předávání dětské pornografie, jak je 

stanoveno v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice; nabízení, dodávání nebo 

zpřístupňování dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 5 uvedené 

směrnice; výrobu dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 6 

uvedené směrnice; 

 d) neoprávněné zasahování do informačních systémů a neoprávněné 

zasahování do údajů, jak je stanoveno v článcích 4 a 5 směrnice 

2013/40/EU, jestliže mělo dopad na velký počet informačních systémů za 

použití nástroje stanoveného v článku 7 uvedené směrnice, vytvořeného 

nebo přizpůsobeného prvotně pro tento účel; úmyslnou výrobu, prodej, 

opatření si k užití, dovoz, distribuci nebo jiné formy zpřístupnění nástrojů 

použitých pro spáchání trestných činů, pokud se nejedná o méně závažný 

případ, jak je stanoveno v článku 7 uvedené směrnice; 

 e) trestný čin, který je postižitelný v souladu s příslušným nástrojem 

uvedeným v článku 3, nebo v případě, že příslušný nástroj 

nestanoví určitou trestní hranici, podle příslušného vnitrostátního 

práva, trestem odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně 

čtyři roky. 
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Část 

sedmá,  

§ 278 odst. 

2 

(2) Podle tohoto dílu se postupuje také při uznání a výkonu 

pravomocného rozhodnutí soudu jiného členského státu 

vydaného v trestním řízení, kterým bylo uloženo zabrání části 

majetku25). 

 

32014L0042 

 

Článek 14 

Článek 14 

Nahrazení společné akce 98/699/SVV a některých ustanovení rámcových 

rozhodnutí 2001/500/SVV a 2005/212/SVV 

1.   Společná akce 98/699/SVV, čl. 1 písm. a), články 3 a 4 rámcového 

rozhodnutí 2001/500/SVV a článek 1 první čtyři odrážky a článek 3 rámcového 

rozhodnutí 2005/212/SVV se touto směrnicí nahrazují ve vztahu k členským 

státům, které jsou vázány touto směrnicí, aniž jsou dotčeny povinnosti 

členských států týkající se lhůt pro provedení těchto rámcových rozhodnutí ve 

vnitrostátním právu. 

2.   Ve vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí, se odkazy 

na společnou akci 98/699/SVV a na ustanovení rámcových rozhodnutí 

2001/500/SVV a 2005/212/SVV uvedené v odstavci 1 považují za odkazy  

na tuto směrnici. 

Část 

sedmá, 

§ 292 odst. 

1 písm. c) 

§ 292 

 

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu  

k uznání a výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým 

a) byl uložen trest propadnutí majetku, 

b) byl uložen trest propadnutí věci nebo propadnutí náhradní 

hodnoty za výnos z trestné činnosti, nebo 

c) bylo vysloveno zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty 

za výnos z trestné činnosti, nebo bylo vysloveno zabrání 

části majetku. 

 

32014L0042 

 

Článek 14 

Článek 14 

Nahrazení společné akce 98/699/SVV a některých ustanovení rámcových 

rozhodnutí 2001/500/SVV a 2005/212/SVV 

1.   Společná akce 98/699/SVV, čl. 1 písm. a), články 3 a 4 rámcového 

rozhodnutí 2001/500/SVV a článek 1 první čtyři odrážky a článek 3 rámcového 

rozhodnutí 2005/212/SVV se touto směrnicí nahrazují ve vztahu k členským 

státům, které jsou vázány touto směrnicí, aniž jsou dotčeny povinnosti 

členských států týkající se lhůt pro provedení těchto rámcových rozhodnutí ve 

vnitrostátním právu. 

2.   Ve vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí, se odkazy 

na společnou akci 98/699/SVV a na ustanovení rámcových rozhodnutí 

2001/500/SVV a 2005/212/SVV uvedené v odstavci 1 považují za odkazy  

na tuto směrnici. 

Část 

devátá, 

Článek X 

Čl. X 

  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2016, s výjimkou 

32014L0042 

 

čl. 12 odst. 1 Článek 12 

Provedení 

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

části osmé, jež nabývá účinnosti dnem 2. května 2017. dosažení souladu s touto směrnicí do 4. října 2016. Neprodleně o nich uvědomí 

Komisi. 

 

 

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustano-

vení 

(bod 

novely) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., písm., 

bod, odst. 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Část 

sedmá, 

§ 226 odst. 

1 písm. a) 

§ 226 

Působnost 

 (1) Ustanovení této hlavy se užijí na 

a) věc, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že je určena ke 

spáchání trestného činu nebo byla k jeho spáchání užita 

nebo je výnosem z trestného čin (dále jen „nástroj trestné 

činnosti“) nebo byla získána trestným činem nebo jako 

odměna za trestný čin, nebo byla, byť jen zčásti, nabyta 

za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící 

odměnu za trestný čin, včetně plodů a užitků (dále jen 

„výnos z trestné činnosti“). 

b) náhradní hodnotu, nebo 

c) důkazní prostředek podle § 112 trestního řádu (dále jen 

„důkazní prostředek“), 

mají-li být zajištěny v jiném členském státu na základě příkazu 

k zajištění vydaného justičním orgánem nebo mají-li být 

zajištěny v České republice na základě příkazu k zajištění 

vydaného justičním orgánem jiného členského státu v trestním 

řízení pro účely propadnutí nebo zabrání anebo dokazování. 

32003F0577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 2 písm.  

d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definice 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 

d)„majetkem“ jakýkoli majetek, hmotný nebo nehmotný, 

movitý nebo nemovitý, právní listiny a dokumenty 

dokládající nárok na tento majetek nebo podíl na tomto 

majetku, o kterých se příslušný justiční orgán vydávajícího 

státu domnívá, že 

– je výnosem z trestného činu podle článku 3 nebo 

celkově nebo částečně hodnotě takového výnosu odpovídá 

nebo 

– je nástrojem trestného činu nebo předmětem 

takového trestného činu; 
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Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci 
 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Část čtvrtá,  

§ 88a odst. 

3 písm. c) 

                             § 88a 

                                … 

(3) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému propadnutí nebo 

zabrání majetku nebo věcí, které lze při splnění podmínek 

stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci  

ve věcech trestních zaslat jinému členskému státu k uznání  

a výkonu postupem podle části páté hlavy VII dílu 2 zákona  

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,  

je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo uloženo 

  

a) trestní opatření propadnutí věci, 

b) propadnutí náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti, 

c) ochranné opatření zabrání věci nebo ochranné opatření 

zabrání části majetku, nebo 

d) zabrání náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti. 

---- 

32006F0783 

 

čl. 2 písm. c) 

a d) 
Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí: 

c) "příkazem ke konfiskaci" se rozumí pravomocný 

trest nebo opatření nařízené soudem následující po 

řízení, které se týká jednoho nebo více trestných činů 

a které vede k trvalému odnětí majetku; 

d) "majetkem" se rozumí jakýkoli majetek, hmotný 

nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, a právní 

listiny a dokumenty dokládající nárok na tento 

majetek nebo právo k tomuto majetku, o kterém soud 

vydávajícího státu rozhodl, že 

i) je výnosem z trestného činu nebo celkově nebo 

částečně hodnotě takového výnosu odpovídá, 

nebo 

ii) je nástrojem takového trestného činu, 

nebo 

iii) podléhá konfiskaci vyplývajícímu z toho, že 

vydávající stát použije některou z rozšířených 

konfiskačních pravomocí uvedených v čl. 3 odst. 1 a 

2 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV, nebo 

iv) podléhá konfiskaci podle jiných ustanovení 

vztahujících se k rozšířeným konfiskačním 

pravomocím podle práva vydávajícího státu; 

 

Část 

sedmá, 

§ 278 odst. 

§ 278 

 

(1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu 

32006F0783 

 

 

čl. 2 písm. 

c), d) body 

i), ii), iii)  

Článek 2 

Definice 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

1 písm. a) 

a b) a odst. 

2 

 

pravomocného rozhodnutí soudu jiného členského státu 

vydaného v trestním řízení, kterým bylo uloženo 

a) propadnutí nebo zabrání věci, jež byla získána trestným 

činem nebo jako odměna za něj, anebo byla, byť jen 

zčásti, nabyta za věc, která byla získána trestným činem 

nebo za odměnu za něj, anebo je náhradní hodnotou za 

věc, kterou soud může prohlásit za propadlou nebo 

zabranou která je výnosem z trestné činnosti nebo 

náhradní hodnotou za výnos z trestné činnosti, nebo 

b) propadnutí nebo zabrání věci, která byla určena nebo 

užita ke spáchání trestného činu je nástrojem trestné 

činnosti. 

 

(2) Podle tohoto dílu se postupuje také při uznání a výkonu 

pravomocného rozhodnutí soudu jiného členského státu 

vydaného v trestním řízení, kterým bylo uloženo zabrání části 

majetku25). 

 

a iv) Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí: 

c) "příkazem ke konfiskaci" se rozumí pravomocný 

trest nebo opatření nařízené soudem následující po 

řízení, které se týká jednoho nebo více trestných činů 

a které vede k trvalému odnětí majetku; 

d) "majetkem" se rozumí jakýkoli majetek, hmotný 

nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, a právní 

listiny a dokumenty dokládající nárok na tento 

majetek nebo právo k tomuto majetku, o kterém soud 

vydávajícího státu rozhodl, že 

i) je výnosem z trestného činu nebo celkově nebo 

částečně hodnotě takového výnosu odpovídá, 

ii) je nástrojem takového trestného činu, 

iii) podléhá konfiskaci vyplývajícímu z toho, že 

vydávající stát použije některou z rozšířených 

konfiskačních pravomocí uvedených v čl. 3 odst. 1 a 

2 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV, nebo 

iv) podléhá konfiskaci podle jiných ustanovení 

vztahujících se k rozšířeným konfiskačním 

pravomocím podle práva vydávajícího státu; 

Část 

sedmá, 

§ 292 odst. 

1 písm. c) 

§ 292 

 

(1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu  

k uznání a výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým 

a) byl uložen trest propadnutí majetku, 

b) byl uložen trest propadnutí věci nebo propadnutí náhradní 

hodnoty za výnos z trestné činnosti, nebo 

c) bylo vysloveno zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty 

za výnos z trestné činnosti, nebo bylo vysloveno zabrání 

části majetku. 

 

32006F0783 čl. 2 písm. 

c), d) body 

iii) a iv) 

Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí: 

c) "příkazem ke konfiskaci" se rozumí pravomocný 

trest nebo opatření nařízené soudem následující po 

řízení, které se týká jednoho nebo více trestných činů 

a které vede k trvalému odnětí majetku; 

d) "majetkem" se rozumí jakýkoli majetek, hmotný 

nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, a právní 

listiny a dokumenty dokládající nárok na tento 

majetek nebo právo k tomuto majetku, o kterém soud 

vydávajícího státu rozhodl, že 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8BHUJMA)



 

28 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

iii) podléhá konfiskaci vyplývajícímu z toho, že 

vydávající stát použije některou z rozšířených 

konfiskačních pravomocí uvedených v čl. 3 odst. 1 a 

2 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV, nebo 

iv) podléhá konfiskaci podle jiných ustanovení 

vztahujících se k rozšířeným konfiskačním 

pravomocím podle práva vydávajícího státu; 

 

 

Číslo předpisu EU  (kód 

celex) 

Název předpisu EU 

 

 

32014L0042 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti 

v Evropské unii. 

 

32003F0577 Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské 

unii. 

 

32006F0783 Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. 
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