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VYZNAČENÍ ZMĚN 

 
Platné znění zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

 
ČÁST PRVNÍ 

 
VÝKON ROZHODNUTÍ O ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A SPRÁVA ZAJIŠTĚNÉHO 

MAJETKU, VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT A VĚCÍ 
 

HLAVA I 
Obecná ustanovení 

 
§ 1 

Obecná ustanovení 
 (1) Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho 
určené části1) (dále jen „majetek“) a při jeho správě  .  
 (2) Ustanovení tohoto zákona o správě zajištěného majetku se obdobně užijí na správu 
zaknihovaných cenných papírů1a), nemovitosti1b) a jiné majetkové hodnoty1c), o jejichž 
zajištění bylo rozhodnuto v trestním řízení, a při správě věcí1d) vydaných či odňatých  
v trestním řízení; to neplatí, převzal-li orgán činný v trestním řízení jednotlivou věc do 
úschovy za účelem provedení důkazu. 

(3) Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu se obdobně užijí na postup státního 
zástupce. Ustanovení tohoto zákona o správě zajištěného majetku se obdobně užijí také na 
postup policejního orgánu, který o zajištění majetku rozhodl, vyzval k vydání věci nebo vydal 
příkaz k odnětí věci podle zvláštního právního předpisu1e); policejní orgán potřebuje ke všem 
rozhodnutím nebo opatřením týkajícím se správy zajištěného majetku předchozí souhlas 
státního zástupce. O úkonech, jimiž se zasahuje do základních práv a svobod a o kterých 
podle zvláštního právního předpisu1e) rozhoduje v přípravném řízení soudce, rozhoduje podle 
tohoto zákona soudce na návrh státního zástupce. 
 (4) Podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu nebo návrhu na 
potrestání podle zvláštního právního předpisu1e) přechází správa zajištěného majetku na soud. 
Státní zástupce předá spolu s obžalobou, návrhem na schválení dohody o vině a trestu nebo 
návrhem na potrestání soudu všechny doklady o úkonech jím učiněných při správě 
zajištěného majetku. 
 (5) Ustanovení tohoto zákona o správě zajištěného majetku, v nichž se hovoří  
o obviněném, se obdobně užijí i na jinou osobu, jejíž majetek byl zajištěn v trestním řízení. 
 (6) Zajištěné věci, které se podle tohoto zákona skládají do úschovy, skládají se vždy 
do úschovy soudu. 
 (7) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při výkonu rozhodnutí o zajištění 
majetku podle zvláštního právního předpisu1e). 
--------------- 
1) § 47, 347 a 441 trestního řádu. 
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1a) § 79c a 79f trestního řádu. 
1b) § 79d a 79f trestního řádu. 
1c) § 79e a 79f trestního řádu. 
1d) § 78, 79 a 79f trestního řádu. 
1e) Trestní řád. 

§ 1 
(1) Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho 

určené části pro účely výkonu trestu 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“).  

(2) Podle tohoto zákona se postupuje i při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku 
vydaného v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních pro účely 
uvedené v odstavci 1 a při správě majetku zajištěného podle zákona o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních. 

(3) Podle tohoto zákona se nepostupuje při správě věcí, které orgán činný  
v trestním řízení převzal do úschovy za účelem provedení důkazu.  

(4) Správou se pro účely tohoto zákona rozumí i prodej. 
(5) Podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, návrhu 

na potrestání, návrhu na zabrání věci nebo návrhu na zabrání náhradní hodnoty podle 
trestního řádu přechází příslušnost ke správě zajištěného majetku na soud. Státní 
zástupce předá spolu s obžalobou nebo návrhem uvedeným ve větě první soudu všechny 
doklady o úkonech učiněných při správě zajištěného majetku v přípravném řízení. 

(6) Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu se obdobně užijí na postup státního 
zástupce. Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu při správě zajištěného majetku  
se obdobně užijí také na postup policejního orgánu, který o zajištění majetku rozhodl, 
vyzval k vydání věci nebo vydal příkaz k odnětí věci podle trestního řádu; před 
rozhodnutím o prodeji zajištěného majetku je policejní orgán povinen informovat 
státního zástupce o tom, že tento majetek má být prodán, s výjimkou případu, kdy má 
být prodána věc podléhající rychlé zkáze. O úkonech, jimiž se zasahuje do základních 
práv a svobod a o kterých podle trestního řádu rozhoduje v přípravném řízení soudce, 
rozhoduje podle tohoto zákona soudce na návrh státního zástupce. 

(7) Ustanovení tohoto zákona, v nichž se hovoří o obviněném, se obdobně užijí  
i na jinou osobu, jíž byl zajištěn majetek v trestním řízení. 

(8) Nestanoví-li tento zákon jinak, soud postupuje při výkonu rozhodnutí  
o zajištění majetku a při správě zajištěného majetku podle trestního řádu. 
 

HLAVA II 
Výkon rozhodnutí o zajištění majetku 

 
§ 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. 
(2) Usnesení o zajištění oznámí soud rovněž dlužníku obviněného a uloží mu, aby místo 

plnění obviněnému složil předmět plnění do úschovy soudu nebo na soudem určené místo.  
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(2) Soud, který rozhodl o zajištění, o tomto rozhodnutí vyrozumí osoby a orgány, 
o nichž je mu známo, že mají k zajištěnému majetku předkupní nebo jiné právo nebo 
vedou řízení, ve kterém byl omezen výkon práva se zajištěným majetkem nakládat. 
Bylo-li zajištěno majetkové právo, soud doručí usnesení o zajištění také dlužníkovi 
obviněného a uloží mu, aby odpovídající plnění odevzdal do jeho úschovy nebo na jiné 
jím určené místo. Složením předmětu plnění do úschovy nebo na jiné určené místo 
dlužník svůj závazek v rozsahu poskytnutého plnění splní.  

(3) Soud, který rozhodl o zajištění, o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí orgán, 
který podle zvláštních právních předpisů vede evidenci majetku, který byl zajištěn,  
a současně jej vyzve, aby, pokud zjistí, že se s majetkem, který byl zajištěn, nakládá tak, 
že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, mu tuto skutečnost neprodleně oznámil. 
Byl-li podle katastrálního zákona podán návrh na zápis práva k nemovitosti do katastru 
nemovitostí na základě právního jednání, kterým obviněný nakládá s nemovitostí, před 
vydáním usnesení o jejím zajištění a dosud o něm nebylo příslušným orgánem 
pravomocně rozhodnuto, ztrácí podaný návrh své právní účinky ke dni nabytí právní 
moci usnesení o jejím zajištění. 

(4) Je-li k převodu nebo ke zřízení práva k zajištěnému majetku nutný zápis 
do evidence vedené podle zvláštních právních předpisů, lze po vyrozumění provedeném 
podle odstavce 3 takový zápis provést jen s předchozím souhlasem soudu, který  
o zajištění rozhodl; v případě zápisu práva k zajištěné nemovitosti do katastru 
nemovitostí podle katastrálního zákona se tento souhlas vyžaduje pouze v případě, že je 
zápis prováděn na základě právního jednání, kterým obviněný nakládá s nemovitostí. 

§ 3 

Vyloučení věcí 
(1) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou vyloučeny věci ve vlastnictví obviněného, které 

jsou nezbytné k uspokojování životních potřeb obviněného a jeho rodiny nebo k plnění jeho 
pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy; 
vyloučeny jsou zejména 
a) běžné oděvní součásti, 
b) obvyklé vybavení domácnosti, 
c) snubní prsten a předměty obdobné povahy, 
d) zdravotnické potřeby a jiné věci, které obviněný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo 

tělesné vadě, 
e) hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima stanovené podle zvláštního 

právního předpisu na osobu obviněného., 

f) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží 
obviněnému jako jeho společník. 

(2) Zajištění nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi  
a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory 
vyplácené obviněnému podle zvláštního zákona jednorázově, a dále 
a) pohledávky obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního nebo obdobného poměru, 
b) pohledávky obviněného na výplatu výživného, 
c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a 
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d) dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově 
do výše součtu měsíčních odůvodněných nákladů na bydlení stanovených zvláštním právním 
předpisem2a) prokázaných obviněným a částky životního minima stanovené podle zvláštních 
právních předpisů na osobu obviněného a osoby, o jejichž výchovu a výživu je obviněný 
povinen pečovat, pokud nemají vlastní zdroj příjmů.  
 

(2) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou dále vyloučeny peněžité dávky pro osoby  
se zdravotním postižením a příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek 
státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní 
sociální podpory a pěstounské péče, a dále do výše základní částky, která nesmí být 
sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu 
a) pohledávky obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního vztahu nebo vztahu 

obdobného vztahu pracovněprávnímu, 
b) pohledávky obviněného na výplatu výživného, 
c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a 
d) dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vypláceny jednorázově. 
 

(3) Z výkonu rozhodnutí o zajištění majetku pro účely uspokojení nároku 
poškozeného podle trestního řádu jsou vyloučeny také další věci nepodléhající výkonu 
soudního rozhodnutí podle občanského soudního řádu.  
------------- 
2a) § 34 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi. 
 

§ 4 

Vyloučení věcí na návrh dotčené osoby 
(1) Soud rozhodne na návrh obviněného nebo osoby, o jejíž výživu a výchovu  

je obviněný povinen pečovat, zda se ze zajištění vyloučí i jiné věci, než které byly vyloučeny 
podle § 3 odst. 1.  

(2) Na návrh osoby, která namítá své vlastnické právo k věcem, které byly zajištěny, 
rozhodne soud o vyloučení takových věcí ze zajištění, jestliže nezjistí skutečnosti, které by 
důvodnost takového návrhu vážně zpochybňovaly. Nebrání-li tomu důležité důvody, 
rozhodne soud o návrhu na vyloučení věcí ze zajištění do 10 dnů ode dne jeho doručení. 

(3) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.  
 

§ 5 
Zjišťování majetku podléhajícího zajištění 

(1) Ke zjištění rozsahu, obsahu a umístění majetku obviněného může soud vyslechnout 
obviněného nebo jinou osobu, která má v řízení postavení svědka. Před zahájením výslechu 
soud obviněného nebo jinou osobu poučí o jejich právech včetně práva odepřít výpověď. 

(2) Soud obviněného nebo jinou osobu vyzve, aby v prohlášení o majetku uvedli zejména 
a) plátce odměny z pracovněprávního vztahu nebo vztahu obdobného vztahu 

pracovněprávnímu a výši této odměny, 
b) peněžní ústavy, u nichž má obviněný účty, jejich čísla a výši finančních prostředků na nich 

vedených, 
c) dlužníky, u nichž má obviněný pohledávky, jejich výši a lhůtu splatnosti, 
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d) movité věci a nemovitosti ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obviněného a kde  
se nacházejí, 

e) další majetková práva obviněného. 
(3) O prohlášení o majetku sepíše soud protokol, jehož přílohou je seznam majetku 

předložený obviněným nebo jinou osobou. 
  

(4) Soud vyzve obviněného nebo jinou osobu k novému prohlášení o majetku, pokud 
zjistí, že se majetkové poměry obviněného změnily. 

(5) Soud, který rozhodl o zajištění, bezodkladně o tom vyrozumí orgán, který podle 
zvláštních právních předpisů2) vede evidenci vlastníků nebo držitelů majetku, který byl 
zajištěn, a územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v jehož 
obvodu má obviněný trvalý nebo jiný pobyt nebo sídlo; pokud má obviněný takový pobyt 
nebo sídlo v cizině, vyrozumí o zajištění územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, v jehož obvodu se majetek, který byl zajištěn, nachází. Soud současně 
tyto orgány 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. 

(6) Je-li k převodu nebo k zřízení práva k zajištěnému majetku nutný zápis do evidence 
vedené podle zvláštních právních předpisů, lze po vyrozumění provedeném podle odstavce 5 
takový zápis provést jen s předchozím souhlasem soudu, který o zajištění rozhodl. Byl-li 
podle zvláštního právního předpisu podán návrh na vklad práva týkajícího se nemovitosti před 
vydáním usnesení o jejím zajištění a dosud o něm nebylo příslušným orgánem pravomocně 
rozhodnuto, ztrácí podaný návrh své právní účinky ke dni nabytí právní moci usnesení o jejím 
zajištění. 
------------------- 
2) Například zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
  

§ 6 
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) Obviněný je povinen zpřístupnit orgánu provádějícímu prohlídku všechna místa, kde 
se jeho movité věci nacházejí. Pokud tuto povinnost nesplní, je ten, kdo provádí prohlídku, 
oprávněn zjednat si do těchto míst přístup. 

(3) Každý, v jehož objektu se nachází obydlí, jiné prostory a pozemky obviněného nebo 
v jehož objektu se nacházejí věci v majetku obviněného, je povinen orgánu provádějícímu 
prohlídku tato místa zpřístupnit. Pokud tuto povinnost nesplní, je ten, kdo provádí prohlídku, 
oprávněn zjednat si do těchto míst přístup. 
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(4) Ten, kdo provádí prohlídku podle odstavců 1 až 3, 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. 

(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. 

(7) Ten, kdo provádí prohlídku podle odstavců 1 až 3, přibere v případě potřeby  
podle možností k provedení soupisu movitých věcí nezúčastněnou osobu, zpravidla zástupce 
orgánu obce. 

(8) Soud vyrozumí o tom, které movité věci byly do soupisu zařazeny, obviněného  
a jeho manžela, popřípadě osobu blízkou obviněnému. 

(9) Hrozí-li nebezpečí, že s jednotlivými zjištěnými movitými věcmi vyšší hodnoty nebo 
jejich souborem bude nakládáno tak, že může být zmařen nebo ztížen účel zajištění, soud 
vyzve toho, kdo má takovou věc nebo soubor takových věcí u sebe, k jejich vydání podle 
zvláštního právního předpisu3) nebo podle zvláštního právního předpisu rozhodne  
o jejich odnětí.4) nebo rozhodne o jejich odnětí podle trestního řádu. 

(10) Soud doručí pravomocné usnesení o zajištění osobám, o nichž je mu známo, že mají 
k věci předkupní nebo jiné právo, a vyvěsí je na úřední desce soudu. 
---------- 
3) § 78 trestního řádu .  
4) § 79 trestního řádu .  

§ 7 
Zjišťování cenných papírů, peněžních prostředků a jiných majetkových hodnot  

Zjišťování cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů, peněžních prostředků  
a jiných nehmotných věcí 

(1) Zaknihované cenné papíry soud sepíše poté, kdy se dozví, že tyto cenné papíry jsou 
pro obviněného evidovány u Střediska cenných papírů, právnické osoby oprávněné  
k vedení části evidence a k výkonu ostatních činností Střediska cenných papírů podle 
zvláštního právního předpisu nebo u České národní banky V případě potřeby nebo                   
v pochybnostech si soud vyžádá od Střediska cenných papírů, právnické osoby oprávněné       
k vedení části evidence a k výkonu ostatních činností Střediska cenných papírů podle 
zvláštního právního předpisu nebo od České národní banky zprávu. Po sepsání cenných 
papírů soud Středisku cenných papírů, právnické osobě oprávněné k vedení části evidence a k 
výkonu ostatních činností Střediska cenných papírů podle zvláštního právního předpisu nebo 
České národní bance sdělí, které zaknihované cenné papíry obviněného byly sepsány, datum 
jejich sepsání a vydá příkaz k registraci pozastavení výkonu práva se sepsanými cennými 
papíry nakládat. 

(1) Zaknihované cenné papíry soud sepíše poté, kdy se dozví, že tyto zaknihované 
cenné papíry jsou pro obviněného evidovány v příslušné evidenci podle zvláštních 
právních předpisů; v případě potřeby nebo v pochybnostech si vyžádá zprávu od orgánu 
nebo osoby oprávněné vést takovou evidenci. Po sepsání zaknihovaných cenných papírů 
soud orgánu nebo osobě oprávněné k vedení příslušné evidence podle zvláštních 
právních předpisů sdělí, které zaknihované cenné papíry obviněného byly sepsány, 
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datum jejich sepsání a vydá příkaz k zajištění práva nakládat se sepsanými 
zaknihovanými cennými papíry. 

(2) Byly-li při postupu podle tohoto zákona nalezeny cizozemské peníze, jiné devizové 
hodnoty nebo vyšší částka peněz v korunách českých, než která je ze zajištění vyloučena, 
složí se do úschovy soudu. 

(3) Vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo jiné 
listinné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění určitého práva, 
se sepíší obdobně jako jiné věci podle tohoto zákona; vždy se složí a složí se do úschovy 
soudu. 

(4) Jde-li o vkladní listy, akcie, směnky, šeky nebo jiné listinné cenné papíry anebo  
o jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění určitého práva, soud podle jejich povahy 
vyzve toho, kdo má plnit, aby odpovídající plnění odevzdal soudu nebo na jiné soudem 
určené místo; ustanovení § 2 odst. 2 věta třetí se užije obdobně. 

(5) Nelze-li peněžní prostředky na účtu, cenné papíry a jiné majetkové hodnoty, 
zaknihované cenné papíry a jiné nehmotné věci náležitě zajistit podle odstavců 1 až 4, soud 
provede jejich zajištění podle zvláštního právního předpisu5) trestního řádu. 

------------------ 
5) § 79a až 79c a § 79e trestního řádu. 

 
§ 8 

Zjišťování nemovitostí 
 
 (1) Jakmile se soud dozví, že obviněný je vlastníkem nemovitosti, na kterou se má 
vztahovat nebo vztahuje zajištění, ověří to u příslušného katastrálního úřadu ověří tuto 
skutečnost v katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu. Opis usnesení  
o zajištění soud zašle příslušnému katastrálnímu úřadu, a pokud to není zřejmé z usnesení, 
oznámí mu jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a trvalý nebo jiný pobyt, nebo 
je-li jím právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo osoby obviněného, a pokud 
zajištění nepostihuje veškerý majetek obviněného, označí nemovitost, jíž se zajištění týká. 
Katastrální úřad zapíše obsah sdělení soudu do své evidence vedené podle zvláštního 
právního předpisu.6) 

  
 (2) Soud v případě nutnosti provede ohledání nemovitosti a jejího příslušenství; o době 
a místě ohledání uvědomí obviněného nebo osobu, která s ním žije ve společné domácnosti,  
a dále osobu, o níž je známo, že má k nemovitosti práva. Obviněný nebo osoba s ním žijící  
ve společné domácnosti, a dále osoba, o níž je známo, že má k nemovitosti práva, jsou 
povinni prohlídku nemovitosti a jejího příslušenství umožnit. 
  
 (3) Soud doručí pravomocné usnesení o zajištění osobám, o nichž je mu známo, že 
mají k nemovitosti předkupní, nájemní nebo jiné právo; dále je doručí finančnímu a obecnímu 
úřadu, v jejichž obvodu se nemovitost nachází a v jejichž obvodu má obviněný trvalý nebo 
jiný pobyt nebo sídlo, a vyvěsí je na úřední desce soudu. Soud vyrozumí o usnesení  
o zajištění nemovitosti finanční úřad a obecní úřad, v jejichž obvodu se zajištěná 
nemovitost nachází, a usnesení vyvěsí na úřední desce soudu. O nabytí právní moci tohoto 
usnesení soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.  
 ------------ 
6) Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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HLAVA III 

Správa zajištěného majetku  
§ 8a 

Účel správy a odpovědnost správce 
(1) Majetek zajištěný v trestním řízení se spravuje podle tohoto zákona, pokud je 

zapotřebí právně jednat nebo činit potřebné úkony, aby nedošlo bezdůvodně k snížení 
hodnoty zajištěného majetku nebo k jeho zmenšení, popřípadě aby se majetek 
očekávaným způsobem zvýšil. 

(2) Pro dosažení účelu správy správce vykonává v potřebném rozsahu práva  
a povinnosti spojené se zajištěným majetkem, jejichž výkon mu přiznává tento zákon, 
nebo jejichž výkon byl obviněnému zakázán soudem. Správce vykonává jednotlivá 
práva  a povinnosti podle povahy zajištěného majetku a práv s ním spojených v souladu 
s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy a v souladu s pověřením nebo smlouvou  
o správě; přitom postupuje řádně a svědomitě.  

(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, odpovídá správce za škodu 
způsobenou při výkonu správy jím nebo osobami, které použil k plnění svých úkolů, 
tomu, komu byla způsobena v souvislosti s výkonem této činnosti; této odpovědnosti  
se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které lze na něm požadovat. 
 

(4) Správce je povinen mít po dobu výkonu správy uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti  
s výkonem správy; to neplatí, odpovídá-li za jeho činnost stát podle zákona  
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem. Smlouva musí pokrývat odpovědnost správce za škodu, 
která je způsobena jeho konáním nebo opomenutím při výkonu funkce správce nebo  
v souvislosti s ní nebo konáním nebo opomenutím jeho zaměstnanců při výkonu jeho 
funkce, pokud ke konání nebo opomenutí došlo v době trvání pojištění. Tuto smlouvu je 
správce povinen uzavřít nejpozději do 5 dnů poté, co byl pověřen správou nebo s ním 
byla sjednána smlouva o správě, a neprodleně po jejím uzavření doložit tuto skutečnost 
tomu, kdo jej pověřil výkonem správy, nebo s ním sjednal smlouvu o správě. 

(5) Limit pojistného plnění sjednaný ve smlouvě o pojištění odpovědnosti uvedené 
v odstavci 4 musí činit minimálně 1 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost;  
pro správce, který na základě zajištěných práv k podílu vykonává funkci člena 
statutárního orgánu v obchodní korporaci, jejíž roční úhrn čistého obratu podle zákona 
o účetnictví za poslední účetní období předcházející pověření správou dosáhl alespoň 
částku 100 000 000 Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním 
poměru, musí činit limit pojistného plnění minimálně 10 000 000 Kč pro jednu pojistnou 
událost. 

§ 9 
Správa Správce zajištěného majetku 

(1) Není-li dále uvedeno jinak, podle povahy a rozsahu věcí a práv, které tvoří zajištěný 
majetek, vykonává jeho správu po dobu zajištění buď soud, který o zajištění  
v prvním stupni rozhodl nebo na který přešla příslušnost ke správě podle § 1 odst. 5, nebo 
na základě jeho pověření 
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a) územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo 
b) soudní exekutor, 
v jejichž obvodu se zajištěný majetek nachází; jestliže se zajištěný majetek nachází  
v obvodech dvou nebo více územních pracovišť Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových nebo dvou nebo více územních pracovišť soudních exekutorů, může soud 
výkonem správy pověřit každé z těchto pracovišť. 

(2) Byla-li zajištěna práva související s podílem v obchodní korporaci, jež umožňují 
podílet se na řízení obchodní korporace, a je-li zapotřebí vykonávat správu podílu 
v obchodní korporaci (dále jen „správa podílu“), soud uvedený v odstavci 1 pověří 
správou podílu osobu zapsanou v seznamu insolvenčních správců, které bylo vydáno 
zvláštní povolení podle zákona o insolvenčních správcích; nelze-li takto postupovat, 
pověří správou podílu jiného insolvenčního správce. Pokud zvláštní právní předpis váže 
vlastnictví podílu nebo výkon funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci na 
splnění určitých zvláštních podmínek, tyto podmínky nemusí být u správce podílu 
splněny; pokud však některý z insolvenčních správců tyto podmínky splňuje, soud jej 
ustanoví správcem podílu přednostně. Insolvenční správce může pověření ke správě 
podílu odmítnout jen z důležitých důvodů, které posoudí soud uvedený v odstavci 1. 
Soud uvedený v odstavci 1 nepověří správou podílu insolvenčního správce, jestliže má 
důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti.  

(2) (3) Správa zajištěných 
a) věcí, o nichž je důvodné podezření, že byly získány v souvislosti s porušením celně 

právních předpisů, přísluší Generálnímu ředitelství cel, 
b) radioaktivních látek a radioaktivních odpadů přísluší Správě úložišť radioaktivních odpadů, 
c) cigaret, které nejsou značeny podle zvláštního právního předpisu, přísluší Státní 

zemědělské a potravinářské inspekci nebo České obchodní inspekci, 
d) c) jedinců (exemplářů) rostlin a živočichů odebraných podle zvláštních právních předpisů, 

přísluší Ministerstvu životního prostředí, 
e) zbraní, střeliva a výbušnin přísluší Ministerstvu vnitra. 

(3) (4) Nemůže-li ten, kdo má podle odstavce 1 správu zajištěného majetku vykonávat, 
zajistit výkon správy sám, pověří podle povahy zajištěného majetku výkonem jeho správy  
a) organizační složku státu nebo státní organizaci příslušnou hospodařit s určitým majetkem 

státu, nebo 
b) na základě smlouvy a za úplatu jinou osobu podnikající v určité oblasti nebo dostatečně 

odborně způsobilou k výkonu správy daného majetku. 
 

(3) Správu zajištěných 
a) věcí, o nichž je důvodné podezření, že byly získány v souvislosti s porušením celních 

předpisů nebo právních předpisů upravujících správu spotřebních daní, vykonává 
Generální ředitelství cel, 

b) radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření vykonává Správa úložišť 
radioaktivních odpadů, 

c) jedinců (exemplářů) rostlin a živočichů, které lze odebrat podle jiného právního 
předpisu, vykonává Ministerstvo životního prostředí, 

d) zbraní, střeliva, munice a výbušnin, návykových látek a prekursorů, včetně zařízení 
k jejich výrobě, přípravků obsahujících návykové látky a jiných nebezpečných látek 
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vykonává krajské ředitelství policie, v jehož územním obvodu se nachází sídlo soudu, 
který vede trestní řízení. 

(4) Nemůže-li ten, kdo má podle odstavce 1 správu zajištěného majetku vykonávat, 
zajistit výkon správy sám, zajistí jej podle povahy zajištěného majetku  
a) na základě pověření prostřednictvím organizační složky státu nebo státní organizace 

příslušné hospodařit s určitým majetkem státu, nebo 
b) na základě smlouvy prostřednictvím jiné osoby podnikající v určité oblasti nebo 

dostatečně odborně způsobilé k výkonu správy daného majetku, a to za sjednanou 
úplatu, případně bezúplatně. 

(4) (5) Obsahem smlouvy podle odstavce 3 4 písm. b) musí být i ujednání  
o odpovědnosti za škodu způsobenou na zajištěném majetku v době výkonu jeho správy, jinak 
je smlouva neplatná; tímto ujednáním se stát nemůže zprostit odpovědnosti za škodu vůči 
obviněnému. Smlouva může být uzavřena i pro výkon dílčího právního jednání nebo 
úkonu spojeného se zajištěným majetkem. Je-li předmětem smlouvy výkon správy 
spočívající v prodeji zajištěného majetku, musí v ní být i ujednání o způsobu stanovení 
kupní ceny a o postupu při prodeji. Úplatu za výkon správy hradí soud z prostředků 
státního rozpočtu. 

(5) (6) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a soudní exekutor mohou 
smlouvu podle odstavce 3 písm. b) uzavřít jen po předchozím souhlasu soudu. 

(6) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo soudní exekutor 
neprodleně vyrozumí soud uvedený v odstavci 1 o postupu podle odstavce 4 písm. a); 
zajištěný majetek může předat ke správě smluvnímu správci podle odstavce 4 písm. b) 
jen po předchozím souhlasu tohoto soudu. 

(7) Pověření ke správě zajištěného majetku je opatření, jež musí mít písemnou 
formu a obsahovat zejména označení orgánu, který pověření vydal, označení 
pověřeného správce a vymezení práv a povinností spojených s výkonem správy. 
V pověření nebo v připojených listinách je zapotřebí náležitě a nezaměnitelně určit 
zajištěný majetek, kterého se pověření týká. Pověření může být vydáno i pro výkon 
dílčího právního jednání nebo úkonu spojeného se zajištěným majetkem. Pověření se 
nevydává ke správě majetku uvedeného v odstavci 3. Orgán uvedený v odstavci 1 může 
pověření kdykoli písemně zrušit a za podmínek stanovených tímto zákonem pověřit 
jiného správce, uzavřít smlouvu o správě, nebo zajištěný majetek spravovat sám. 

(8) O pověření ke správě zajištěného majetku podle odstavce 1 písm. b)  
a odstavce 2 se vyrozumí osoba, jíž byl zajištěn majetek; o pověření správou podílu se 
vyrozumí také tato obchodní korporace. O zrušení pověření, pověření jiného správce  
a o uzavření smlouvy o správě se vyrozumí osoby, které byly vyrozuměny o pověření ke 
správě zajištěného majetku podle věty první.  

 
§ 10  

(1) Ten, kdo vykonává správu zajištěného majetku, je povinen tento majetek 
a) řádně ochraňovat a pečovat o jeho zachování, 
b) účelně a hospodárně využívat tak, aby nedocházelo k jeho poškozování nebo nedůvodnému 

snižování jeho rozsahu, hodnoty nebo výnosů z něho, 
c) chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, 
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d) vést v operativní evidenci7) způsobem a za podmínek upravených zvláštním právním 
předpisem8) až do doby konečného naložení s majetkem a v případě exekutora vést v 
evidenci podle zvláštního právního předpisu9), 

e) chránit před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat nárok na náhradu škody a na vydání 
předmětu bezdůvodného obohacení, 

f) chránit tím, že průběžně sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zejména 
včasným uplatněním a vymáháním práv, která jinak přísluší vlastníku, věřiteli nebo 
majiteli cenných papírů, zamezovat promlčení nebo zániku těchto práv. 

(2) Ten, kdo vykonává správu zajištěného majetku, činí po předchozím souhlasu soudu v 
souvislosti s tímto majetkem ve správním nebo jiném řízení všechny úkony, které jinak může 
činit jeho vlastník. 

(3) Ten, kdo vykonává správu zajištěného majetku, není oprávněn 
a) uzavřít jako pronajímatel smlouvu o poskytnutí věci za úplatu do užívání spojenou se 

smlouvou o následném převodu vlastnictví této věci, 
b) uzavřít smlouvu o prodeji podniku nebo jeho organizační složky, 
c) zřídit k zajištěnému majetku zástavní právo, 
d) zatížit nemovitost věcným břemenem. 
--------- 
7) § 15 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb. 
  
8) Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací  
s majetkem státu. 
9) § 76a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 10  
Práva a povinnosti správce 

 
(1) Správce je povinen právně jednat za účelem zabránění snížení hodnoty nebo 

zmenšení zajištěného majetku, zejména 
a) včas uplatňovat nárok na náhradu škody a na vydání předmětu bezdůvodného 

obohacení, 
b) průběžně sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky k zajištěnému majetku, 

včas uplatňovat a vymáhat práva, která jinak přísluší vlastníku nebo majiteli 
zajištěného majetku, případně jiné osobě oprávněné s majetkem nakládat,  
a zamezovat promlčení nebo zániku těchto práv, nebo 

c) dovolávat se neplatnosti právního jednání učiněného obviněným v rozporu se zákazy,  
jež mu byly uloženy rozhodnutím o zajištění majetku podle trestního řádu. 

 (2) Movité věci, jež byly obviněným vydány nebo mu byly odňaty, je správce 
povinen rovněž řádně zabezpečit a chránit před znehodnocením, zejména před jejich 
poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, a provést potřebné úkony 
směřující k uchování hodnoty věci. 
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(3) Správce činí za účelem ochrany zajištěného majetku v soudním, správním nebo 
jiném řízení všechny úkony, které je jinak oprávněn činit jeho vlastník nebo majitel, 
případně jiná osoba oprávněná s majetkem nakládat.   

(4) Správce vede zajištěný majetek průkazným a přehledným způsobem v evidenci, 
a to až do doby konečného naložení s majetkem; zajištěný majetek není předmětem 
účetnictví a inventarizace.   

(5) Jiné povinnosti související se zajištěným majetkem než uvedené v odstavcích 1 až 
4 správce nevykonává. Jiná práva související se zajištěným majetkem vykonává správce 
za účelem ochrany zajištěného majetku pouze v rozsahu, v jakém byla zakázána 
obviněnému soudem podle trestního řádu. Správce není oprávněn zajištěný majetek 
využívat, pronajmout, zatížit nebo převést na jinou osobu. 

(6) Pro účely řádného výkonu správy zajištěného majetku je správce oprávněn činit 
všechny potřebné úkony, zejména je oprávněn nahlížet do účetních záznamů, smluv a 
dalších písemností týkajících se zajištěného majetku a vstupovat na místa, kde se 
nacházejí; obviněný, jakož i jiné osoby, vůči nimž je úkon prováděn, jsou povinni 
správci poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Pokud osoby uvedené ve větě první 
bez dostatečné omluvy neuposlechnou příkazu nebo nevyhoví výzvě správce  
a neposkytnou mu potřebnou součinnost, může jim soud uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč; neuposlechne-li takového příkazu nebo výzvy osoba, která jedná za 
právnickou osobu, může být právnické osobě, kterou zastupuje, uložena pořádková 
pokuta do 500 000 Kč; o tom je třeba tyto osoby předem poučit. Proti rozhodnutí  
o uložení pořádkové pokuty je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek;  
na rozhodování o stížnosti se obdobně užije § 146a trestního řádu. 

 
§ 10a 

Správa podílu 
(1) Správce pověřený správou podílu podle § 9 odst. 2 vstupuje do zajištěných 

práv společníka obchodní společnosti nebo člena družstva a vykonává je v potřebném 
rozsahu v souladu s tímto zákonem a zákonem o obchodních korporacích.  

(2) Je-li pro dosažení účelu správy zapotřebí vyměnit jednoho nebo více členů 
statutárního orgánu obchodní korporace a zajištěná práva takový postup správci 
umožňují, správce svolá nejvyšší orgán obchodní korporace a jeho prostřednictvím 
dosáhne jejich odvolání a nechá se místo nich zvolit členem statutárního orgánu; 
ustanovení zákona o obchodních korporacích o bezúhonnosti člena orgánu obchodní 
korporace a jejím prokazování, o počtu členů statutárního orgánu obchodní korporace  
a o minimálních lhůtách pro oznámení termínu jednání nejvyššího orgánu obchodní 
korporace se nepoužijí.  

(3) Na výzvu soudu je správce povinen mu předložit v jím stanovené přiměřené 
lhůtě zprávu o své činnosti při výkonu správy podílu; takovou zprávu je správce 
povinen předložit soudu vždy do 15 dnů poté, co zaniklo nebo bylo zrušeno jeho 
pověření ke správě podílu. 

(4) Pověření správce ke správě podílu zaniká  
a) zánikem jeho práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle zákona  

o insolvenčních správcích, 
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b) zrušením jeho povolení nebo zvláštního povolení podle zákona o insolvenčních 
správcích, 

c) zánikem obchodní korporace bez univerzálního právního nástupce, nebo 
d) jeho smrtí. 

(5) Ustanovením odstavce 4 není dotčeno oprávnění soudu zrušit pověření 
správce z jiných důvodů.  

(6) Pokud správce podílu vykonává v době zániku nebo zrušení pověření funkci 
člena orgánu obchodní korporace, tato funkce zaniká ke dni zániku nebo zrušení 
pověření; pověřil-li však soud správou podílu podle tohoto zákona nového správce do 14 
dnů poté, co bylo zrušeno nebo zaniklo pověření dosavadního správce, přechází na 
nového správce tato funkce ke dni jeho pověření správou. Právní jednání učiněná 
dosavadním správcem ve funkci člena statutárního orgánu obchodní korporace v době 
mezi zrušením nebo zánikem jeho pověření a okamžikem, kdy se o zrušení nebo zániku 
pověření dozví, zůstávají platná, pokud je schválí nový statutární orgán. Dosavadní 
správce je povinen poskytnout novému správci, likvidátorovi nebo insolvenčnímu 
správci na jejich žádost potřebnou součinnost, zejména je informovat o jím učiněných 
právních jednáních.  

§ 10b 
Odměna správce podílu  

(1) Správce pověřený správou podílu podle § 9 odst. 2 má právo na odměnu  
a náhradu hotových výdajů.  

 (2) Odměna správce, který na základě zajištěných práv k podílu vykonává funkci 
člena statutárního orgánu obchodní korporace, a náhrada jeho hotových výdajů se 
hradí z majetku obchodní korporace. Nedostačuje-li majetek obchodní korporace zcela 
nebo zčásti k úhradě odměny správce a k náhradě jeho hotových výdajů, hradí je stát. 
Odměnu správce, který vykonává správu podílu a není členem jejího statutárního 
orgánu, a náhradu jeho hotových výdajů hradí stát. 

(3) Soud rozhodne na návrh správce o výši jeho odměny a v případě, že hotové 
výdaje hradí stát, také o výši náhrady jeho hotových výdajů; návrh správce musí 
obsahovat vyúčtování odměny a hotových výdajů, přičemž navrhovanou výši náhrady 
hotových výdajů je správce povinen prokazatelně doložit a odůvodnit jejich účelnost  
a důvodnost. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. 

(4) Při stanovení výše odměny správce soud vychází ze skutečnosti, zda správce 
vykonává v obchodní korporaci funkci člena statutárního orgánu, a z výše obratu 
obchodní korporace. Nelze-li výši odměny správce stanovit podle těchto kritérií, 
přihlédne soud při stanovení její výše k délce doby výkonu správy, rozsahu a náročnosti 
vykonávané činnosti správce a vykonává-li správce v obchodní korporaci funkci člena 
statutárního orgánu, přihlédne soud také k výši odměny ostatních členů statutárního 
orgánu nebo, není-li takových členů statutárního orgánu, přihlédne k výši odměny 
bývalých členů statutárního orgánu. 

(5) V případech, kdy odměnu a náhradu hotových výdajů správce hradí stát, 
vyplatí je soud z prostředků státního rozpočtu.  

(6) Soud může v průběhu výkonu správy podílu rozhodnout o vyplacení zálohy 
odměny a náhrady hotových výdajů správci, a to i opakovaně.  
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 (7) Způsob stanovení odměny a hotových výdajů správce pověřeného správou 
podílu, nejvyšší přípustnou výši odměny a hotových výdajů hrazenou státem a způsob 
jejich výplaty stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 11  
Náklady nutné k uchování zajištěného majetku ve stavu, v jakém byl v době jeho 

zajištění, které by jinak musel vynaložit obviněný, se hradí především z  výnosů a přírůstků 
zajištěného majetku; nelze-li takto úhradu nákladů zajistit, hradí je soud z prostředků státního 
rozpočtu. 

§ 12  
(1) Soud může rozhodnout o prodeji zajištěného majetku s předchozím souhlasem 

obviněného; peněžní částka získaná prodejem se uloží do úschovy soudu. 
(2) Souhlas k prodeji podle odstavce 1 může obviněný udělit písemně nebo ústně do 

protokolu; obviněný se musí závazně vyjádřit k nejnižší ceně, za kterou lze majetek prodat. 
Souhlas obviněného není nutný v případě, že 
a) hrozí nebezpečí zkázy majetku nebo jiné těžko odvratitelné škody, 
b) majetek ztrácí přes řádný výkon jeho správy výrazným způsobem svoji cenu, 
c) uprchl nebo se skrývá. 

§ 11 
Náklady správy 

 Náklady nutné pro řádný výkon správy zajištěného majetku hradí soud  
z prostředků státního rozpočtu.  
 

§ 12 
Prodej zajištěného majetku  

(1) Soud může rozhodnout o prodeji zajištěného majetku s předchozím souhlasem 
obviněného; souhlas k prodeji může být udělen písemně nebo ústně do protokolu. 
Obviněný se v takovém případě může závazně vyjádřit k nejnižší ceně, za kterou lze 
majetek prodat; o tomto právu musí být poučen. 

(2) Bez souhlasu uvedeného v odstavci 1 může soud rozhodnout o prodeji 
zajištěného majetku, lze-li důvodně předpokládat, že 
a)   podlehne rychlé zkáze nebo jiné těžko odvratitelné škodě, 
b) bude rychle ztrácet na tržní hodnotě, zejména jde-li o motorová vozidla  

  a elektrozařízení,  
c)   s výkonem správy budou spojeny nepřiměřené náklady, nebo  
d) výkon správy bude vyžadovat zvláštní podmínky nakládání nebo zvláštní odbornou      

způsobilost, které lze zajistit jen s nepřiměřenými obtížemi. 
(3) V případě splnění podmínek stanovených tímto zákonem je pověřený nebo 

smluvní správce povinen navrhnout soudu prodej zajištěného majetku; o takovém 
návrhu soud rozhodne neprodleně po jeho obdržení. 

(4) Při stanovení kupní ceny a při prodeji postupuje 
a) soud přiměřeně podle zvláštních právních předpisů upravujících prodej věcí při 

soudním výkonu rozhodnutí, 
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b) jiný orgán činný v trestním řízení, územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu  
ve věcech majetkových, organizační složka státu nebo státní organizace přiměřeně 
podle zvláštních právních předpisů, jimiž se řídí hospodaření s majetkem státu, 

c) exekutor přiměřeně podle zvláštních právních předpisů upravujících exekuci, 
d) správce pověřený správou podílu přiměřeně podle zákona o veřejných dražbách,  
e) smluvní správce způsobem dohodnutým ve smlouvě. 

(5) Peněžní částka získaná prodejem se složí do úschovy soudu. 
(6) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 písm. b) až d) je přípustná stížnost, která má 

odkladný účinek. Na rozhodování o stížnosti proti usnesení podle odstavce 2 písm. c) 
nebo d) se obdobně užije § 146a trestního řádu. 
 

HLAVA IV 
Závěrečné ustanovení 

§ 12a 
Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 10b odst. 7. 

 
 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
 

Zúčastněná osoba 
§ 42 

(1) Tomu, jehož věc nebo jiná majetková hodnota byla zabrána nebo podle návrhu má být 
zabrána (zúčastněná osoba), musí být poskytnuta možnost, aby se k věci vyjádřil; může být 
přítomen při hlavním líčení a veřejném zasedání, činit při nich návrhy, nahlížet do spisů 
(§ 65) a podávat v případech tímto zákonem stanovených opravné prostředky. 

(2) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny zúčastněnou osobu o jejích právech 
poučit a poskytnout jí možnost jejich uplatnění. 

(3) Je-li zúčastněná osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo je-li její 
způsobilost k právním úkonům omezena, vykonává její práva podle tohoto zákona její 
zákonný zástupce. 

(4) Byla-li zabrána nebo má-li podle návrhu být zabrána věc, která je součástí 
majetku svěřenského nebo podílového fondu, má v trestním řízení postavení zúčastněné 
osoby svěřenský správce nebo obhospodařovatel podílového fondu. 
 

Zajištění nároku poškozeného 
§ 47 

(1) Je-li důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody nebo 
nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení 
získaného trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno Byla-li poškozenému způsobena 
trestným činem škoda nebo nemajetková újma, nebo získal-li obviněný takovým 
trestným činem na jeho úkor bezdůvodné obohacení, lze nárok až do pravděpodobné výše 
škody nebo nemajetkové újmy nebo až do pravděpodobného rozsahu bezdůvodného 
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obohacení zajistit na majetku obviněného. Zajišťovat nelze nárok, který nelze v trestním 
řízení uplatnit. K zajištění nelze užít majetek, který je podle zákona o výkonu zajištění 
majetku a věcí v trestním řízení vyloučen z výkonu rozhodnutí o zajištění. 

(2) O zajištění podle odstavce 1 rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo 
poškozeného, v přípravném řízení státní zástupce na návrh poškozeného. V přípravném řízení 
může státní zástupce nárok zajistit i bez návrhu poškozeného, vyžaduje-li to ochrana jeho 
zájmů, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení. 

(3) Je-li poškozenému známo, že obviněný je vlastníkem nemovitosti nebo má některou 
movitou věc umístěnu mimo místo jeho trvalého nebo jiného pobytu, uvede podle možností 
již v návrhu na zajištění svého nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na 
vydání bezdůvodného obohacení, kde taková věc je. 

(4) V usnesení o zajištění majetku zakáže soud a v přípravném řízení státní zástupce 
obviněnému, aby nakládal s věcmi, které jsou uvedeny v usnesení o zajištění, nebo které při 
výkonu takového rozhodnutí budou sepsány; dále obviněnému zakáže, aby po oznámení 
usnesení majetek převedl na někoho jiného nebo ho zatížil a uloží mu, aby soudu do 15 dnů 
od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má k majetku předkupní nebo jiné právo, s poučením, 
že jinak obviněný odpovídá za škodu tím způsobenou. 

(4) Soud a v přípravném řízení státní zástupce v usnesení o zajištění zakáže 
obviněnému, aby majetek uvedený v rozhodnutí o zajištění a případně též majetek, 
který bude při výkonu takového rozhodnutí sepsán, po oznámení usnesení převedl na 
jiného nebo jej zatížil anebo aby jej záměrně poškozoval nebo ničil. Dále mu uloží, aby 
předsedovi senátu a v přípravném řízení státnímu zástupci do 15 dnů od oznámení 
usnesení a u následně sepsaného majetku v jimi stanovené lhůtě sdělil, zda a kdo má 
k zajištěnému majetku předkupní nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem omezen 
výkon práva s ním nakládat, a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou 
povinnou poskytnout odpovídající plnění, s upozorněním na následky nevyhovění takové 
výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66). Je-li to zapotřebí pro účely zajištění, lze v  usnesení  
o zajištění nebo i v dodatečném usnesení zakázat nebo omezit také výkon dalších práv 
souvisejících se zajištěným majetkem, a to včetně práv teprve v budoucnu vzniklých. 
Právní jednání učiněné v rozporu se zákazy uvedenými ve větě první a druhé je 
neplatné, přičemž soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je třeba obviněného 
poučit.  

(5) Zajišťovat nelze nárok, který nelze v trestním řízení uplatnit. K zajištění nároku 
nemůže být použito věcí, které nelze podle občanskoprávních předpisů postihnout výkonem 
soudního rozhodnutí. Zajištění nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v 
hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální 
podpory vyplácené obviněnému podle zvláštního zákona jednorázově, a dále 
a) pohledávky obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního nebo obdobného poměru, 
b) pohledávky obviněného na výplatu výživného, 
c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a 
d) dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově 
do výše součtu měsíčních odůvodněných nákladů na bydlení stanovených zvláštním právním 
předpisem prokázaných obviněným a částky životního minima stanovené podle zvláštních 
právních předpisů na osobu obviněného a osoby, o jejichž výchovu a výživu je obviněný 
povinen pečovat, pokud nemají vlastní zdroj příjmů. 
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(6) Pokud trvá zajištění, jsou neúčinné veškeré právní úkony obviněného, které se týkají 
zajištěného majetku, s výjimkou úkonů směřujících k odvrácení bezprostředně hrozící škody.  

(7) (5) S majetkem obviněného, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění podle 
odstavců 1 a 2, lze v rámci výkonu rozhodnutí, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat 
jen po předchozím souhlasu soudu a v přípravném řízení státního zástupce. 

(8) (6) Práva třetích osob k zajištěnému majetku lze uplatnit podle zvláštního právního 
předpisu. 

(9) (7) Poškozený musí být o zajištění jeho nároku vždy vyrozuměn s upozorněním na 
důvody, pro něž se zajištění podle § 48 odst. 1 zruší. 

(10) (8) Výkon rozhodnutí o zajištění nároku poškozeného a postup při správě 
zajištěného majetku stanoví zvláštní právní předpis. 

 
§ 47a 

(1) Soud a v přípravném řízení státní zástupce upustí od provedení zajišťovacích úkonů 
nebo zajištění zruší, pokud obviněný nebo s jeho souhlasem jiná osoba složí na účet soudu u 
peněžního ústavu peněžitou jistotu ve výši odpovídající pravděpodobnému nároku 
poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 
obohacení; jiná osoba musí být seznámena s podstatou obvinění a se skutečnostmi, které 
vedly nebo by mohly vést k zajištění. Byla-li složena peněžitá jistota nižší, soud  
a v přípravném řízení státní zástupce provede zajišťovací úkony na majetku obviněného  
v rozsahu, v jakém pravděpodobný nárok poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové 
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení není zajištěn peněžitou jistotou. 

(2) Peněžitou jistotu podle odstavce 1 soud a v přípravném řízení státní zástupce zruší 
nebo omezí, jestliže pominuly důvody pro zajištění nároku poškozeného nebo je zřejmé, že 
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení 
poškozenému v trestním řízení nelze přiznat nebo je podstatně nižší. 

(3) Nerozhodne-li soud jinak, trvá peněžitá jistota podle odstavce 1 do právní moci 
odsuzujícího rozsudku. Byl-li takovým rozsudkem přiznán poškozenému nárok na náhradu 
škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, uhradí ji soud  
z peněžité jistoty. 

(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 
 

§ 48 
(1) Soud a v přípravném řízení státní zástupce zajištění zruší 

a) pomine-li důvod, pro který bylo nařízeno, 
b) bylo-li trestní stíhání pravomocně zastaveno nebo skončilo-li pravomocným zprošťujícím 

rozsudkem, nebo 
c) uplynuly-li čtyři měsíce ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl obžalovaný 

uznán vinným, nebo ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení, jímž byla věc postoupena 
jinému orgánu. 

(2) Zajištění je třeba omezit, ukáže-li se, že ho není třeba v rozsahu, v němž bylo 
nařízeno. Jestliže byly zajištěním postiženy věci náležející jiné osobě než obviněnému, 
vyjmou se ze zajištění.  
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(3) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce na návrh 
obviněného povolit provedení úkonu, který se týká zajištěného majetku. 

(4) Obviněný má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění; o této 
žádosti soud a v přípravném řízení státní zástupce, který o ní rozhoduje, vyrozumí 
poškozeného, jehož nárok byl zajištěn. Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, 
neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci takového 
rozhodnutí.  

§ 49 
 Proti rozhodnutí podle § 47 a 48 je přípustná stížnost, jež má, pokud jde  

o zrušení zajištění, jeho omezení nebo vynětí ze zajištění povolení provedení úkonu, 
odkladný účinek. 

§ 49a 
Je-li důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení 
získaného trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno, lze v přípravném řízení jeho 
nárok až do jeho pravděpodobné výše nebo rozsahu zajistit již před zahájením trestního 
stíhání na majetku osoby podezřelé ze spáchání trestného činu; ustanovení § 47 až 49 se 
přitom užijí přiměřeně. 

HLAVA ČTVRTÁ 
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ A ZAJIŠTĚNÍ OSOB, VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH 

HODNOT A VĚCÍ 
ODDÍL ČTVRTÝ 

Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných 
papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty Zajištění věcí 

 
§ 78  

Povinnost k vydání věci 
(1) Kdo má u sebe hmotnou věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání 

předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely trestního 
řízení zajistit, je povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat. Při vyzvání je třeba ho 
upozornit na to, že nevyhoví-li výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky 
nevyhovění (§ 66). 

(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na listinu, jejíž obsah se týká okolnosti,  
o které platí zákaz výslechu, ledaže došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo 
k zproštění povinnosti mlčenlivosti (§ 99). 

(3) Vyzvat k vydání věci je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce 
nebo policejní orgán. 

(4) Byla-li vydána hmotná věc, s níž jsou spojena práva, jež je třeba zajistit, 
postupuje se při jejich zajištění přiměřeně podle § 79e. 

(5) Osoba, která hmotnou věc vydala, nesmí po dobu zajištění takovou věc převést 
na jinou osobu nebo ji zatížit. Právní jednání učiněné v rozporu s tímto zákazem je 
neplatné; soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu. O tom je třeba tuto osobu poučit.  
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(6) Orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 3 uloží osobě, která hmotnou 
věc vydala, aby mu v jím stanovené lhůtě sdělila, zda a kdo má k vydané věci předkupní 
nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat, 
s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66); o 
zajištění hmotné věci následně vyrozumí osoby a orgány, o nichž se dozví, že mají 
k takové věci předkupní nebo jiné právo nebo vedou řízení, ve kterém byl omezen výkon 
práva s ní nakládat. O zajištění věci dále bezodkladně vyrozumí orgán, který podle 
jiných právních předpisů vede evidenci takových věcí.   

(7) Postup při správě zajištěných hmotných věcí stanoví zvláštní právní předpis. 
(8) Odstavce 4 až 7 se neužijí na hmotné věci, které orgán činný v trestním řízení 

převzal do úschovy pouze za účelem provedení důkazu.  
§ 79  

Odnětí věci 
(1) Nebude-li hmotná věc důležitá pro trestní řízení na vyzvání vydána tím, kdo ji má u 

sebe, může mu být na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního 
zástupce nebo policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového 
příkazu předchozí souhlas státního zástupce. 

(2) Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí hmotné věci sám, 
provede je na podkladě příkazu policejní orgán. 

(3) Bez předchozího souhlasu uvedeného v odstavci 1 může být příkaz policejním 
orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese 
odkladu. 

(4) K odnětí hmotné věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci zúčastněna. 
(5) Protokol o vydání a odnětí věci musí obsahovat též dostatečně přesný popis vydané 

nebo odňaté hmotné věci, který by umožnil určit její totožnost. 
(6) Osobě, která hmotnou věc vydala nebo jí byla hmotná věc odňata, vydá orgán, který 

úkon provedl, ihned písemné potvrzení o převzetí věci nebo opis protokolu a písemné 
poučení o tom, že vydanou nebo odňatou hmotnou věc nesmí převést na někoho jiného 
nebo ji zatížit, přičemž právní jednání učiněné v rozporu s tímto zákazem je neplatné. 

(7) Na odňatou hmotnou věc, která nebyla orgánem činným v trestním řízení 
převzata do úschovy za účelem provedení důkazu, se přiměřeně užije § 78 odst. 4 až 8.  

§ 79a 
Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky 

(1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že peněžní prostředky na účtu u banky jsou 
určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem  
z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní 
orgán rozhodnout o zajištění peněžních prostředků na účtu a případně též peněžních 
prostředků dodatečně došlých na účet, vztahuje-li se důvod zajištění i na ně, včetně jejich 
příslušenství. 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. 

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 musí být doručeno bance, která vede účet a poté, co 
banka zajištění provedla, i majiteli účtu. V rozhodnutí se uvede bankovní spojení, kterým se 
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rozumí číslo účtu a kód banky, a dále číslo účtu a peněžní částka v příslušné měně, na kterou 
se zajištění vztahuje. Zajištění se vztahuje na peněžní prostředky, které byly na účtu  
v okamžiku, v němž bylo bance doručeno rozhodnutí, až do výše částky uvedené v rozhodnutí 
o zajištění a jejího příslušenství. Převyšuje-li částka uvedená v rozhodnutí zůstatek peněžních 
prostředků na účtu, vztahuje se zajištění i na peněžní prostředky, které na účet dodatečně 
došly, a to do výše částky uvedené v rozhodnutí, včetně jejího příslušenství. Nestanoví-li 
orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 jinak, zakáže se okamžikem doručení 
rozhodnutí jakákoliv dispozice s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše 
zajištění, s výjimkou výkonu rozhodnutí. Právní jednání učiněné v rozporu se zákazem 
uvedeným v rozhodnutí  je neplatné, přičemž soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; 
o tom je třeba majitele účtu poučit. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu 
soudního nebo správního rozhodnutí, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně 
použijí peněžní prostředky nedotčené rozhodnutím o zajištění. S peněžními prostředky, na 
které se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, exekuce nebo 
insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném 
řízení státního zástupce; to neplatí, je-li výkon rozhodnutí prováděn nebo je-li s těmito 
peněžními prostředky v exekučním nebo insolvenčním řízení nakládáno k uspokojení 
pohledávky státu. 

(3) Jestliže zajištění peněžních prostředků na účtu pro účely trestního řízení již není třeba, 
nebo zajištění není třeba ve stanovené výši, orgán činný v trestním řízení uvedený  
v odstavci 1 zajištění zruší nebo je omezí. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje 
předchozí souhlas státního zástupce. Rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je třeba 
doručit bance a majiteli účtu. 

(4) Majitel účtu, jehož peněžní prostředky na účtu byly zajištěny, má právo kdykoliv 
žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti musí státní zástupce a v řízení před 
soudem předseda senátu neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji majitel 
účtu, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí třiceti dnů od právní moci 
rozhodnutí. 

(5) Proti rozhodnutí podle odstavců 1, 3 a 4 je přípustná stížnost, jež má, pokud jde  
o zrušení zajištění nebo jeho omezení, odkladný účinek. 

(6) Postup při správě zajištěných peněžních prostředků na účtu u banky stanoví 
zvláštní právní předpis. 

§ 79b 
Z důvodů, pro které lze zajistit peněžní prostředky na účtu u banky, lze rozhodnout     

o zajištění peněžních prostředků na účtu u spořitelního a úvěrního družstva nebo jiných 
subjektů, které vedou účet pro jiného, blokaci peněžních prostředků penzijního připojištění se 
státním příspěvkem, blokaci peněžních prostředků doplňkového penzijního spoření, 
blokaci čerpání finančního úvěru a blokaci finančního pronájmu. Na postup při rozhodování  
o zajištění a na zrušení nebo omezení zajištění Jinak se přiměřeně užije ustanovení  
§ 79a.  

§ 79c 
Zajištění zaknihovaných cenných papírů 

(1) Rozhodne-li předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce o zajištění 
zaknihovaných cenných papírů, osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů 
podle zvláštního zákona nebo Česká národní banka zřídí jejich majiteli zvláštní účet, na 
kterém tyto cenné papíry vede. 
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(1) Rozhodne-li předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce  
o zajištění zaknihovaných cenných papírů, orgán nebo osoba oprávněná k vedení 
příslušné evidence podle jiných právních předpisů zajistí právo majitele nakládat 
s těmito zaknihovanými cennými papíry; náleží-li toto právo jiné oprávněné osobě, 
zajistí je této osobě. 

(2) V naléhavých případech, které nesnesou odkladu, může o zajištění zaknihovaných 
cenných papírů rozhodnout též policejní orgán. Do 48 hodin je povinen své rozhodnutí 
předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší. 

(3) Okamžikem doručení rozhodnutí o zajištění se zakazuje nakládání s cennými papíry, 
na které se zajištění vztahuje. Orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavcích 1 a 2 může 
podle povahy a okolností trestného činu, pro který se vede trestní stíhání, v rozhodnutí 
stanovit, že v důsledku zajištění zaknihovaných cenných papírů nelze vykonávat i další práva. 

(4) Na důvody rozhodnutí o zajištění zaknihovaných cenných papírů, na postup při 
rozhodování o zajištění a na zrušení nebo omezení zajištění se přiměřeně užije ustanovení  
§ 79a. 

(3) V usnesení o zajištění zaknihovaných cenných papírů se tomu, komu byly 
zaknihované cenné papíry zajištěny, zakáže, aby po oznámení usnesení zaknihované 
cenné papíry převedl na někoho jiného nebo je zatížil, a uloží se mu, aby orgánu 
činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení usnesení 
sdělil, zda a kdo má k zaknihovaným cenným papírům předkupní nebo jiné právo nebo 
zda je jiným způsobem omezen výkon práva s nimi nakládat, s upozorněním  
na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66). Orgán činný v trestním 
řízení, který rozhodl o zajištění, může podle povahy a okolností trestného činu, pro který 
se vede trestní stíhání, v rozhodnutí o zajištění nebo i v dodatečném rozhodnutí zakázat 
nebo omezit také výkon dalších práv souvisejících se zajištěnými zaknihovanými 
cennými papíry, a to včetně práv teprve v budoucnu vzniklých; při jejich zajištění 
postupuje přiměřeně podle § 79e. Právní jednání učiněné v rozporu se zákazy 
uvedenými ve větě první a druhé je neplatné, přičemž soud k neplatnosti přihlédne i bez 
návrhu; o tom je třeba toho, komu byly zaknihované cenné papíry zajištěny, poučit. 

 (4) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, o tomto rozhodnutí 
vyrozumí osoby a orgány, o nichž je mu známo, že mají k zajištěným zaknihovaným 
cenným papírům předkupní nebo jiné právo nebo vedou řízení, ve kterém byl omezen 
výkon práva s nimi nakládat. 

(5) Na důvody rozhodnutí o zajištění zaknihovaných cenných papírů, na postup při 
rozhodování o zajištění, na nakládání se zajištěnými peněžními prostředky v rámci 
výkonu rozhodnutí, exekuce nebo insolvenčního řízení a na zrušení nebo omezení 
zajištění se přiměřeně užije ustanovení § 79a. 

(5) (6) Postup při správě zajištěných zaknihovaných cenných papírů stanoví zvláštní 
právní předpis. 

§ 79d 
Zajištění nemovitosti 

(1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že nemovitost je určena ke spáchání trestného 
činu nebo k jeho spáchání byla užita, nebo je výnosem z trestné činnosti, může předseda 
senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout  
o zajištění takové nemovitosti. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí 
souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v naléhavých 
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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 nemovitosti je přípustná stížnost. 

 (2) V usnesení o zajištění nemovitosti se zakáže vlastníkovi nemovitosti, aby nakládal s 
nemovitostí uvedenou v usnesení; zejména se mu zakáže, aby po oznámení usnesení 
nemovitost převedl na někoho jiného nebo ji zatížil a uloží se mu, aby předsedovi senátu a v 
přípravném řízení státnímu zástupci do 15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má k 
nemovitosti předkupní nebo jiné právo, s poučením, že jinak vlastník nemovitosti odpovídá za 
škodu tím způsobenou. Opis usnesení o zajištění zašle orgán uvedený v odstavci 1 
příslušnému katastrálnímu úřadu. Státní zástupce zašle příslušnému katastrálnímu úřadu opis 
rozhodnutí o zrušení zajištění nemovitosti podle odstavce 1. 

(2) V usnesení o zajištění nemovitosti se tomu, komu byla nemovitost zajištěna, 
zakáže, aby po oznámení usnesení nemovitost převedl na jiného nebo ji zatížil anebo aby 
ji záměrně poškozoval nebo ničil, a uloží se mu, aby orgánu činnému v trestním řízení, 
který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má  
k nemovitosti předkupní nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem omezen výkon 
práva s ní nakládat, s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené 
lhůtě (§ 66). Právní jednání učiněné v rozporu s tímto zákazem je neplatné, přičemž 
soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je třeba toho, komu byla nemovitost 
zajištěna, poučit. Opis usnesení o zajištění zašle orgán uvedený v odstavci 1 příslušnému 
katastrálnímu úřadu a zároveň jej vyzve, aby, pokud zjistí, že je se zajištěnou 
nemovitostí nakládáno tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu jejího zajištění, mu tuto 
skutečnost neprodleně oznámil. Státní zástupce zašle příslušnému katastrálnímu úřadu 
opis rozhodnutí o zrušení zajištění nemovitosti podle odstavce 1. 

(3) Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní 
orgán provede v případě nutnosti ohledání nemovitosti a jejího příslušenství; o době a místě 
ohledání uvědomí vlastníka nemovitosti toho, komu byla nemovitost zajištěna, nebo osobu, 
která s ním žije ve společné domácnosti, a dále osobu, o níž je známo, že má  
k nemovitosti práva. Vlastník nemovitosti Ten, komu byla nemovitost zajištěna, nebo osoba  
s ním žijící ve společné domácnosti, a dále osoba, o níž je známo, že má k nemovitosti práva, 
jsou povinni prohlídku nemovitosti a jejího příslušenství umožnit. 

(4) Pravomocné usnesení o zajištění nemovitosti doručí orgán činný v trestním řízení 
uvedený v odstavci 1 osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitosti předkupní, 
nájemní nebo jiné právo; dále je doručí finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu 
se nemovitost nachází a v jejichž obvodu má vlastník nemovitosti trvalý nebo jiný pobyt. 
Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, o tomto rozhodnutí vyrozumí 
osoby a orgány, o nichž je mu známo, že mají k zajištěné nemovitosti předkupní, 
nájemní nebo jiné právo nebo vedou řízení, ve kterém byl omezen výkon práva s ní 
nakládat; dále o něm vyrozumí finanční úřad a obecní úřad, v jejichž obvodu  
se zajištěná nemovitost nachází. Rozhodl-li o zajištění nemovitosti předseda senátu, 
pravomocné usnesení o zajištění nemovitosti se vyvěsí na úřední desce soudu, v přípravném 
řízení se vhodným způsobem uveřejní u příslušného státního zastupitelství. O nabytí právní 
moci tohoto usnesení vyrozumí orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění podle 
odstavce 1, příslušný katastrální úřad. 

(5) Vklad vlastnického nebo jiného práva k zajištěné nemovitosti podle zvláštního 
právního předpisu lze po vyrozumění příslušného katastrálního úřadu podle odstavce 2 
provést jen s předchozím souhlasem orgánu, který rozhodl o zajištění podle odstavce 1. Návrh 
na vklad práva týkajícího se zajištěné nemovitosti podaný podle zvláštního právního předpisu 
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před vydáním usnesení o jejím zajištění, o němž dosud nebylo příslušným orgánem 
pravomocně rozhodnuto, pozbývá své právní účinky ke dni nabytí právní moci usnesení o 
zajištění této nemovitosti. 

(5) Zápis vlastnického nebo jiného práva k zajištěné nemovitosti na základě 
právního jednání, kterým ten, komu byla nemovitost zajištěna, nakládá s nemovitostí, 
lze po vyrozumění příslušného katastrálního úřadu podle odstavce 2 povolit jen  
s předchozím souhlasem orgánu, který rozhodl o zajištění podle odstavce 1. Byl-li podle 
katastrálního zákona podán návrh na zápis práva k nemovitosti do katastru nemovitostí 
na základě právního jednání, kterým ten, komu je následně nemovitost zajištěna, 
nakládá s nemovitostí, před vydáním usnesení o jejím zajištění a dosud o něm nebylo 
příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto, ztrácí podaný návrh své právní účinky ke 
dni nabytí právní moci usnesení o jejím zajištění. 

(6) Práva třetích osob k zajištěné nemovitosti lze uplatnit podle zvláštního právního 
předpisu. Se zajištěnou nemovitostí lze v rámci výkonu rozhodnutí, exekuce nebo 
insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu soudce a v přípravném řízení 
státního zástupce; to neplatí, je-li výkon rozhodnutí prováděn nebo je-li s takovou 
nemovitostí v exekučním nebo insolvenčním řízení nakládáno k uspokojení pohledávky 
státu. 

(7) Jestliže zajištění nemovitosti pro účely trestního řízení již není nutné, nebo zajištění 
nemovitosti není nutné ve stanoveném rozsahu, orgán činný v trestním řízení uvedený  
v odstavci 1 zajištění zruší nebo je omezí. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje 
předchozí souhlas státního zástupce. Proti rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je 
přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 

(8) Vlastník nemovitosti, která byla zajištěna Ten, komu byla nemovitost zajištěna, má 
právo kdykoli žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti musí státní zástupce  
a v řízení před soudem předseda senátu bezodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, 
může ji vlastník nemovitosti, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat být podána opakovaně, 
neuvádí-li se v ní nové důvody, až po uplynutí třiceti dnů od právní moci rozhodnutí. Proti 
tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost.  

(9) Postup při správě zajištěné nemovitosti stanoví zvláštní právní předpis. 
 

§ 79e 
Zajištění jiné majetkové hodnoty nehmotné věci 

(1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že jiná majetková hodnota nehmotná věc, 
než která je uvedena v § 79a až 79d 79c, je určena ke spáchání trestného činu nebo k jeho 
spáchání byla užita, nebo je výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném 
řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění takové majetkové hodnoty 
nehmotné 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 jiné majetkové hodnoty nehmotné věci je přípustná stížnost. 

(2) V usnesení o zajištění jiné majetkové hodnoty se zakáže jejímu majiteli, aby nakládal 
s majetkovou hodnotou uvedenou v usnesení a aby po oznámení usnesení převedl jinou 
majetkovou hodnotu na někoho jiného nebo ji zatížil. V usnesení o zajištění jiné majetkové 
hodnoty lze omezit také výkon dalších práv souvisejících se zajištěnou majetkovou hodnotou, 
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je-li to zapotřebí pro účely zajištění. Dále se majiteli jiné majetkové hodnoty uloží, aby 
předsedovi senátu a v přípravném řízení státnímu zástupci do 15 dnů od oznámení usnesení 
sdělil, zda a kdo má k jiné majetkové hodnotě předkupní nebo jiné právo, s poučením, že 
jinak majitel jiné majetkové hodnoty odpovídá za škodu tím způsobenou. V usnesení o 
zajištění jiné majetkové hodnoty se její majitel vyzve k vydání všech listin, jejichž předložení 
je nutné k uplatnění určitého práva k zajištěné jiné majetkové hodnotě, s upozorněním na 
následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66 a 79). Tyto listiny se sepíší a 
složí do úschovy soudu. 

(2) V usnesení o zajištění nehmotné věci se tomu, komu byla nehmotná věc zajištěna, 
zakáže, aby ji po oznámení usnesení převedl na jiného nebo ji zatížil. Je-li to zapotřebí 
pro účely zajištění, lze v  usnesení o zajištění nehmotné věci nebo i v dodatečném 
usnesení zakázat nebo omezit také výkon dalších práv souvisejících se zajištěnou 
nehmotnou věcí, a to včetně práv teprve v budoucnu vzniklých. Právní jednání učiněné 
v rozporu se zákazy uvedenými ve větě první a druhé je neplatné, přičemž soud 
k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je třeba toho, komu byla nehmotná věc 
zajištěna, poučit.  

(3) Tomu, komu byla nehmotná věc zajištěna, se dále uloží, aby orgánu činnému 
v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda  
a kdo má k nehmotné věci předkupní nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem 
omezen výkon práva s ní nakládat, a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je 
osobou povinnou poskytnout odpovídající plnění, s upozorněním na následky 
nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66). V usnesení se ten, komu byla 
nehmotná věc zajištěna, vyzve také k vydání všech listin, jejichž předložení je nutné  
k uplatnění určitého práva k zajištěné nehmotné věci, s upozorněním na následky 
nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66 a 79). Tyto listiny se sepíší a složí do 
úschovy orgánu činného v trestním řízení, který rozhodl o zajištění. 

(3)(4) Usnesení o zajištění jiné majetkové hodnoty oznámí orgán činný v trestním řízení, 
který rozhodl o zajištění podle odstavce 1, rovněž dlužníku majitele jiné majetkové hodnoty a 
uloží mu, aby místo plnění majiteli jiné majetkové hodnoty složil předmět plnění do úschovy 
soudu nebo na místo určené orgánem činným v trestním řízení uvedeným v odstavci 1. 
Složením předmětu plnění do úschovy soudu nebo na určené místo dlužník svůj závazek v 
rozsahu poskytnutého plnění splní. Usnesení o zajištění jiné majetkové hodnoty se dlužníku 
oznámí dříve než jejímu majiteli. 

(4)(5) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění podle odstavce 1, vyrozumí 
o tomto rozhodnutí bezodkladně orgán, který podle zvláštních právních předpisů vede 
evidenci vlastníků nebo držitelů jiné majetkové hodnoty, která byla zajištěna, a územní 
pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v jehož obvodu má majitel 
jiné majetkové hodnoty trvalý nebo jiný pobyt; pokud má majitel jiné majetkové hodnoty 
takový pobyt v cizině, vyrozumí o zajištění jiné majetkové hodnoty územní pracoviště Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, v jehož obvodu se zajištěná jiná majetková 
hodnota nachází. Příslušný orgán činný v trestním řízení zároveň tyto orgány vyzve, aby, 
pokud zjistí, že se se zajištěnou jinou majetkovou hodnotou nakládá tak, že hrozí zmaření 
nebo ztížení účelu jejího zajištění, mu tuto skutečnost neprodleně oznámily. 

(4) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, o tomto rozhodnutí 
vyrozumí osoby a orgány, o nichž je mu známo, že mají k zajištěné nehmotné věci 
předkupní nebo jiné právo nebo vedou řízení, ve kterém byl omezen výkon práva s ní 
nakládat. Usnesení o zajištění rovněž oznámí tomu, kdo má poskytnout odpovídající 
plnění, a uloží mu, aby složil předmět plnění do jeho úschovy nebo na jiné jím určené 
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místo. Složením předmětu plnění do úschovy nebo na jiné určené místo dlužník svůj 
závazek v rozsahu poskytnutého plnění splní. Usnesení o zajištění nehmotné věci  
se dlužníku oznámí dříve, než tomu, komu byla nehmotná věc zajištěna, je-li dlužník 
znám. Usnesení o zajištění podílu v obchodní korporaci se oznámí také obchodní 
korporaci. 

(5) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, o tomto rozhodnutí 
vyrozumí bezodkladně orgán, který podle jiných právních předpisů vede evidenci 
nehmotné věci, která byla zajištěna, a zároveň jej vyzve, aby, pokud zjistí, že je  
se zajištěnou nehmotnou věcí nakládáno tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu jejího 
zajištění, mu tuto skutečnost neprodleně oznámil. 

(5) (6) Je-li k převodu nebo k zřízení práva k zajištěné jiné majetkové hodnotě nehmotné 
věci nutný zápis do evidence vedené podle zvláštních právních předpisů, lze po vyrozumění 
provedeném podle odstavce 4 takový zápis provést jen s předchozím souhlasem orgánu, který 
o zajištění podle odstavce 1 rozhodl. Se zajištěnou jinou majetkovou hodnotou lze v rámci 
výkonu rozhodnutí nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném 
řízení státního zástupce; to neplatí, je-li výkon rozhodnutí prováděn k uspokojení pohledávky 
státu. Se zajištěnou nehmotnou věcí lze v rámci výkonu rozhodnutí, exekuce nebo 
insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu  
a v přípravném řízení státního zástupce; to neplatí, je-li výkon rozhodnutí prováděn 
nebo je-li s takovou nehmotnou věcí v exekučním nebo insolvenčním řízení nakládáno  
k uspokojení pohledávky státu. 

(6) (7) Práva třetích osob k zajištěné jiné majetkové hodnotě nehmotné věci lze uplatnit 
podle zvláštního právního předpisu. 

(7) (8) Na zrušení nebo omezení zajištění jiné majetkové hodnoty nehmotné věci  
se obdobně užije § 79d odst. 7 a 8. 

(8) (9) Postup při správě zajištěné jiné majetkové hodnoty nehmotné věci stanoví 
zvláštní právní předpis. 

§ 79f 
Zajištění náhradní hodnoty 

(1) Nelze-li dosáhnout vydání nebo odnětí věci (§ 78 a 79) nebo nelze-li zajistit peněžní 
prostředky na účtu (§ 79a a 79b), zaknihované cenné papíry (§ 79c), nemovitost (§ 79d) nebo 
jinou majetkovou hodnotu nehmotnou věc (§ 79e), které jsou určeny ke spáchání trestného 
činu nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti, může být místo 
nich zajištěna náhradní hodnota, která odpovídá, byť jen zčásti, jejich hodnotě; přitom se 
postupuje obdobně podle příslušných ustanovení upravujících jejich vydání, odnětí nebo 
zajištění (§ 78 až 79e).  

(2) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce povolit na 
návrh osoby, jíž byla náhradní hodnota zajištěna, provedení úkonu, který se týká 
zajištěné náhradní hodnoty. Proti takovému rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má 
odkladný účinek. 

 
§ 79g 

 
 Důvod zajištění věci lze v průběhu trestního řízení změnit rozhodnutím,  
proti kterému je přípustná stížnost. 
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Vrácení a další nakládání s věcí a jinou majetkovou hodnotou 
§ 80 

(1) Není-li věci, která byla podle § 78 vydána nebo podle § 79 odňata, k dalšímu řízení už 
třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se tomu, kdo ji vydal nebo 
komu byla odňata. Jestliže na ni uplatňuje právo osoba jiná, vydá se tomu, o jehož právu na 
věc není pochyb. Při pochybnostech se věc uloží do úschovy a osoba, která si na věc činí 
nárok, se upozorní, aby jej uplatnila v řízení ve věcech občanskoprávních. Pokud osoba, která 
má na věc právo, ji přes opakovanou výzvu nepřevezme, bude věc prodána a částka za ni 
stržená bude uložena do úschovy soudu. Na prodej se užije přiměřeně předpisu o soudním 
prodeji zabavených movitých věcí.  

(2) Je-li nebezpečí, že se věc, která nemohla být vrácena nebo vydána podle odstavce 1, 
zkazí, prodá se a částka za ni stržená se uloží do úschovy soudu. Na prodej se užije přiměřeně 
předpisů o soudním prodeji zabavených movitých věcí.  

(3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 činí předseda senátu, v přípravném řízení státní 
zástupce nebo policejní orgán. Proti rozhodnutí o vrácení a vydání věci, jakož i o uložení do 
úschovy, je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.  

 
§ 81a 

Na postup při vrácení peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, 
nemovitosti a jiné majetkové hodnoty jiných nehmotných věcí, které byly zajištěny podle  
§ 79a až 79e a při dalším nakládání s nimi, jakož i na postup při vrácení náhradní hodnoty, 
která byla zajištěna podle § 79f, a při dalším nakládání s ní, se přiměřeně užijí § 80 a 81.  

 
§ 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 
a) rozhodl o vazbě, nejde-li o rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby bez přijetí 

některého opatření nahrazujícího vazbu, 
b) rozhodl o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí,  

o uložení předběžného opatření (§ 88m odst. 2), o tom, že se nepovolí setkání obviněného  
s poškozeným, osobou mu blízkou nebo jinou osobou (§ 88d odst. 2), nebo o žádosti  
o zrušení předběžného opatření (§ 88n odst. 3), 

c) zajistil peněžní prostředky na účtu u banky, nebo u spořitelního a úvěrního družstva nebo 
jiné instituce, která vede účet pro jiného, rozhodl o blokaci peněžních prostředků 
penzijního připojištění se státním příspěvkem, blokaci peněžních prostředků 
doplňkového penzijního spoření, blokaci čerpání finančního úvěru a blokaci finančního 
pronájmu, rozhodl o omezení takového zajištění nebo blokace, nebo nevyhověl žádosti  
o zrušení nebo omezení takového zajištění nebo blokace (§ 79a odst. 1, 3, 4 a § 79b), 

d) zajistil zaknihované cenné papíry, rozhodl o omezení takového zajištění nebo nevyhověl 
žádosti o zrušení nebo omezení zajištění zaknihovaných cenných papírů (§ 79c odst. 4 5), 

e) zajistil nemovitost, rozhodl o omezení zajištění nemovitosti, nebo nevyhověl žádosti  
o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 79d odst. 1, 7 a 8), 
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f) zajistil jinou majetkovou hodnotu, rozhodl o omezení zajištění jiné majetkové hodnoty, 
nebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 79e odst. 1 a 7), 

f) zajistil nehmotnou věc, rozhodl o omezení zajištění nehmotné věci, nebo nevyhověl 
žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 79e odst. 1 a 8), 

g) 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 (§ 79f), 

h) vydal příkaz k zajištění majetku v jiném členském státě Evropské unie, rozhodl o uznání 
příkazu k zajištění majetku nacházejícího se na území České republiky, anebo rozhodl  
o omezení takového zajištění (§ 460b, 460f a § 460h odst. 2), 

i) zajistil majetek obviněného k zajištění nároku poškozeného nebo rozhodl o omezení 
zajištění (§ 47 a § 48 odst. 2), 

j) zajistil majetek obviněného (§ 347), 

h) změnil důvod zajištění věci (§ 79g), 
i) zajistil majetek pro účely zajištění nároku poškozeného nebo rozhodl o omezení 

zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo 
nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění (§ 47, § 48 odst. 2 až 4  
a § 49a), 

j) zajistil majetek obviněného pro účely výkonu peněžitého trestu nebo trestu 
propadnutí majetku, rozhodl o omezení zajištění, nepovolil provedení úkonu 
týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení 
takového zajištění (§ 344a, 344b, 347 a 349), 

k) rozhodl o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 1) nebo 
l) rozhodl o zničení věci ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku (§ 81b odst. 1), 
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. 

(2) O stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1, § 79a odst. 1  
a 3, § 79b, § 79c odst. 4, § 79d odst. 1 a 7, § 79e odst. 1 a 7 § 79c odst. 2, 3 a 5, § 79d odst. 1 
a 7, § 79e odst. 1, 2 a 8, § 79f odst. 2 nebo § 79g 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. 
 

Ochranné léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 
§ 239 

(1) Nejde-li o případ, kdy si soud rozhodnutí o ochranném léčení, o zabezpečovací 
detenci nebo o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty vyhradil podle § 230 odst. 2, může 
je uložit ve veřejném zasedání, jen navrhne-li to státní zástupce. 

(2) Proti rozhodnutí o ochranném léčení, o zabezpečovací detenci a o zabrání věci nebo 
jiné majetkové hodnoty je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 
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§ 314e 
(1) Samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže 

skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to i ve zjednodušeném řízení 
konaném po zkráceném přípravném řízení. 

(2) Trestním příkazem lze uložit 
a) trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu, 
b) domácí vězení do jednoho roku, 
c) trest obecně prospěšných prací, 
d) trest zákazu činnosti do pěti let, 
e) peněžitý trest, 
f) trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
g) vyhoštění do pěti let, 
h) zákaz pobytu do pěti let, 
i) trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let. 

(3) Trest obecně prospěšných prací může být trestním příkazem uložen pouze po 
předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu 
tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného k uložení 
tohoto druhu trestu. Trest obecně prospěšných prací je ukládán s přihlédnutím k této zprávě. 

(4) Trest domácího vězení může být trestním příkazem uložen pouze po předchozím 
vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto 
trestu, včetně stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu trestu. Trest domácího vězení je 
ukládán s přihlédnutím k této zprávě. 

(5) Náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest nesmí ani s uloženým trestem odnětí 
svobody přesahovat jeden rok. 

(6) Trestní příkaz nelze vydat 
a) v řízení proti osobě, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost 

k právním úkonům je omezena, 
b) jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření, 
c) jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a předchozí trest byl uložen 

rozsudkem. 
(7) Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s vyhlášením 

rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému. 
 

Výkon peněžitého trestu 
§ 341 

 Jakmile se stal vykonatelným rozsudek, podle něhož je odsouzený povinen zaplatit 
peněžitý trest, vyzve předseda senátu odsouzeného, aby jej zaplatil do patnácti dnů,  
a upozorní ho, že jinak bude zaplacení vymáháno.  
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§ 342 
(1) Na žádost odsouzeného může předseda senátu z důležitých důvodů 

a) odložit výkon peněžitého trestu, a to na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy rozsudek 
nabyl právní moci, nebo 

b) povolit splácení peněžitého trestu po částkách tak, aby byl celý zaplacen nejpozději do 
jednoho roku ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci. 

(2) Pominou-li důvody, pro které byl výkon peněžitého trestu odložen, nebo nedodržuje-li 
odsouzený bez závažného důvodu splátky, může předseda senátu povolení odkladu nebo 
splátek odvolat. 

§ 343 
(1) Předseda senátu nařídí, aby peněžitý trest byl vymáhán, nezaplatí-li jej odsouzený 

a) do patnácti dnů poté, co byl k zaplacení vyzván, 
b) do patnácti dnů poté, co mu bylo oznámeno rozhodnutí, jímž povolený odklad nebo 

povolené splácení byly odvolány, nebo 
c) do uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen. 

(2) Bylo-li nařízeno vymáhání peněžitého trestu, jehož výkon je zajištěn na majetku 
odsouzeného, na jeho úhradu se přednostně užije zajištěný majetek.  

(2) (3) Peněžitý trest smí být vymáhán, jen pokud tím nebude zmařeno uspokojení 
přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo 
na vydání bezdůvodného obohacení. Nepřikročí-li poškozený k vymáhání svého nároku do tří 
měsíců ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl peněžitý trest uložen, může být 
peněžitý trest vymáhán bez ohledu na nárok poškozeného. 

(3) (4) Při správě placení peněžitého trestu se postupuje podle daňového řádu. 
  

§ 344 
(1) Soud upustí od výkonu peněžitého trestu nebo jeho zbytku, jestliže se odsouzený  

v důsledku okolností na jeho vůli nezávislých stal dlouhodobě neschopným peněžitý trest 
zaplatit nebo by výkonem trestu byla vážně ohrožena výživa nebo výchova osoby, o jejíž 
výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat. 

(2) O přeměně peněžitého trestu nebo jeho zbytku v trest domácího vězení nebo v trest 
obecně prospěšných prací rozhodne předseda senátu ve veřejném zasedání. 

(3) Nebyl-li peněžitý trest zaplacen, nepřichází-li v úvahu postup podle odstavce 1 nebo 2 
nebo § 342 odst. 1 a je-li zjevné, že by výkon tohoto trestu mohl být zmařen, zejména nelze-
li peněžitý trest uhradit z majetku zajištěného pro účely jeho výkonu, nařídí soud výkon 
náhradního trestu odnětí svobody nebo jeho poměrné části; přitom rozhodne  
o způsobu výkonu náhradního trestu. 

(4) Odsouzený může kdykoliv odvrátit výkon náhradního trestu nebo jeho poměrné části 
tím, že trest peněžitý nebo jeho poměrnou část zaplatí. O tom, jakou část náhradního trestu je 
třeba vykonat, rozhodne předseda senátu. 

(5) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 4 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 
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Zajištění výkonu peněžitého trestu 
§ 344a 

(1) Je-li obviněný stíhán pro trestný čin, za který je třeba vzhledem k povaze  
a závažnosti trestného činu a poměrům obviněného očekávat uložení peněžitého trestu, 
může soud a v přípravném řízení státní zástupce zajistit určenou část majetku 
obviněného. K zajištění nelze užít majetek, který je podle zvláštního právního předpisu 
vyloučen z výkonu rozhodnutí o zajištění. 

(2) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 
(3) Na rozhodování o zajištění výkonu peněžitého trestu a postup při zajištění se 

jinak užije § 47 odst. 4 až 6 a § 47 odst. 8 obdobně. 
  

§ 344b 
(1) Soud a v přípravném řízení státní zástupce zajištění zruší nebo omezí, pomine-li 

důvod, pro který byla určená část majetku zajištěna, nebo není-li zajištění třeba 
v rozsahu, v němž bylo nařízeno.  

(2) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce na návrh 
obviněného povolit provedení úkonu, který se týká zajištěného majetku. 

(3) Obviněný má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové 
žádosti musí soud a v přípravném řízení státní zástupce neprodleně rozhodnout. Byla-li 
žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po 
uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.  

(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 je přípustná stížnost, jež má, pokud jde o 
povolení provedení úkonu, zrušení nebo omezení zajištění, odkladný účinek. 
 

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku 
§ 347 

(1) Je-li obviněný stíhán pro trestný čin, za který vzhledem k povaze a závažnosti činu a 
poměrům obviněného třeba očekávat uložení trestu propadnutí majetku, a je obava, že výkon 
tohoto trestu bude zmařen nebo ztížen, může soud a v přípravném řízení státní zástupce 
majetek obviněného nebo jeho určenou část zajistit. Soud zajistí majetek obviněného nebo 
jeho určenou část vždy, uložil-li trest propadnutí majetku rozsudkem, který dosud nenabyl 
právní moci. K zajištění nelze užít majetek, který je podle zákona o výkonu zajištění 
majetku a věcí v trestním řízení vyloučen z výkonu rozhodnutí o zajištění. 

(2) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. 
  

§ 348 
 (1) Zajištění postihuje veškerý majetek obviněného, přírůstky a výtěžky, které ze 

zajištěného majetku plynou, jakož i majetek, kterého obviněný nabude po zajištění. 
Nevztahuje se však na prostředky a věci, na které se podle zákona nevztahuje propadnutí 
majetku. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NLLUGQT)



31 
 

(1) Zajištění postihuje veškerý majetek obviněného nebo jeho určenou část, včetně 
plodů a užitků, které z nich plynou. Zajištění celého majetku se vztahuje i na majetek, 
který obviněný nabude po zajištění.  

(2) Na rozhodování o zajištění majetku podle odstavce 1 a postup při zajištění se jinak 
užije § 47 odst. 4 až 10 až 6 a § 47 odst. 8 obdobně. 

§ 349 
 Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce zruší zajištění, pomine-li důvod, 

pro který byl majetek zajištěn. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný 
účinek. 

§ 349 
(1) Soud a v přípravném řízení státní zástupce zajištění zruší nebo omezí, pomine-li 

důvod, pro který byly majetek nebo jeho určená část zajištěny, nebo není-li zajištění 
třeba v rozsahu, v němž bylo nařízeno.  

(2) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce na návrh 
obviněného povolit provedení úkonu, který se týká zajištěného majetku. 

(3) Obviněný má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové 
žádosti musí soud a v přípravném řízení státní zástupce neprodleně rozhodnout. Byla-li 
žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po 
uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.  

(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 je přípustná stížnost, jež má, pokud jde  
o povolení provedení úkonu, zrušení nebo omezení zajištění, odkladný účinek. 

 
§ 349b 

Výkon trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo výkon propadnutí náhradní 
hodnoty 

Opis rozsudku, jímž byl vysloven trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
nebo jímž bylo vysloveno propadnutí náhradní hodnoty, zašle předseda senátu organizační 
složce státu, které podle zvláštního zákona přísluší hospodaření s majetkem státu. Byla-li věc 
nebo jiná majetková hodnota, na kterou se vztahuje trest propadnutí věci nebo jiné majetkové 
hodnoty anebo na kterou se vztahuje vyslovení propadnutí náhradní hodnoty, zajištěna, učiní 
předseda senátu opatření, aby bylo takové organizační složce svěřeno nakládání s ní, pokud 
taková organizační složka doposud správu zajištěné věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo 
náhradní hodnoty nevykonává. 

§ 358 
Na výkon zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zabrání náhradní hodnoty  

se přiměřeně užije § 349b. 
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Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 
 

§ 21 
Druhy ochranných opatření 

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení8), zabezpečovací detence8a), zabrání věci 
nebo jiné majetkové hodnoty9) a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně 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 nebo jiné majetkové hodnoty se ukládají podle trestního 
zákoníku10). 
------------ 
8) § 99 trestního zákoníku. 
8a) § 100 trestního zákoníku. 
9) § 101 až 104 trestního zákoníku. 
10) § 99 až 104 trestního zákoníku. 

§ 24 
Druhy trestních opatření 

(1) Za spáchané provinění může soud pro mládež mladistvému uložit pouze tato trestní 
opatření: 
a) obecně prospěšné práce, 
b) peněžité opatření, 
c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 
d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
e) zákaz činnosti, 
f) vyhoštění, 
g) domácí vězení, 
h) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 
i) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), 
j) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, 
k) odnětí svobody nepodmíněné. 

(2) Trestní opatření uložené podle tohoto zákona v návaznosti na trestní zákoník musí 
vzhledem k okolnostem případu a osobě i poměrům mladistvého napomáhat k vytváření 
vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého; výkonem trestního opatření nesmí být 
ponížena lidská důstojnost. 

§ 35 
Zahlazení odsouzení 

(1) Na mladistvého, kterému bylo uloženo nebo rozhodnutím prezidenta republiky 
zmírněno nebo prominuto trestní opatření odnětí svobody v délce nepřevyšující jeden rok, se 
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hledí jako by nebyl odsouzen, jakmile bylo vykonáno nebo bylo od výkonu takového 
trestního opatření nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno. 

(2) O tom, zda se zahlazuje odsouzení mladistvého k odnětí svobody, na které se 
nevztahuje odstavec 1, rozhodne soud pro mládež, přihlížeje k jeho chování ve výkonu odnětí 
svobody, po výkonu tohoto trestního opatření. Bylo-li trestní opatření odnětí svobody podle 
rozhodnutí prezidenta republiky zmírněno, soud pro mládež takto postupuje poté, co byl 
mladistvý po výkonu zmírněného odnětí svobody propuštěn na svobodu. 

(3) Vyslovil-li soud pro mládež, že se mladistvý podmíněně propuštěný z výkonu 
trestního opatření odnětí svobody osvědčil, hledí se na něho, jako by nebyl odsouzen. 

(4) Na mladistvého, kterému bylo uloženo peněžité opatření, se hledí, jako by nebyl 
odsouzen, jakmile bylo vykonáno nebo bylo od výkonu tohoto trestního opatření nebo jeho 
zbytku pravomocně upuštěno. 

(5) Na mladistvého, kterému bylo uloženo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile nabyl právní moci rozsudek, jímž bylo toto trestní 
opatření uloženo. 

(6) Na mladistvého, kterému bylo uloženo trestní opatření domácího vězení nebo zákazu 
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, se hledí, jako by nebyl odsouzen, 
jakmile bylo takové trestní opatření vykonáno nebo bylo od výkonu trestního opatření nebo 
jeho zbytku pravomocně upuštěno. 

(7) Na mladistvého, kterému bylo uloženo trestní opatření vyhoštění, se hledí, jako by 
nebyl odsouzen, jakmile uplyne doba, na kterou bylo uloženo. 

§ 88a 
(1) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému náhradní opatření za vazbu, 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 IV dílů 2  
a 3 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné rozhodnutí 
státního zástupce nebo soudu, kterým bylo rozhodnuto o ponechání obviněného mladistvého 
na svobodě nebo o jeho propuštění z vazby za současného nahrazení vazby zárukou, slibem, 
dohledem probačního úředníka nebo předběžným opatřením podle trestního řádu nebo jeho 
umístěním v péči důvěryhodné osoby podle tohoto zákona. 

(2) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění, 
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 VI dílu 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je 
pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo uloženo peněžité opatření, nebo kterým byl 
nařízen podmíněně odložený výkon peněžitého opatření anebo kterým bylo rozhodnuto o 
povinnosti odsouzeného mladistvého k náhradě nákladů trestního řízení ve prospěch státu, 
jakož i rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým byla mladistvému v trestním 
řízení uložena pořádková pokuta. 

(3) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo 
jiných majetkových hodnot 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 majetku,  
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b) trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,  
c) propadnutí náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti,  
d) ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, nebo 
e) zabrání náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti. 

(4) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému sankci spojenou se zbavením osobní 
svobody, 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 VIII dílu 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo uloženo trestní opatření 
nepodmíněného odnětí svobody nebo bylo rozhodnuto o výkonu jeho zbytku, včetně případů, 
kdy bylo rozhodnuto o výkonu podmíněně odloženého trestního opatření odnětí svobody,  
o výkonu náhradního trestního opatření odnětí svobody za nevykonané trestní opatření 
domácího vězení nebo peněžité trestní opatření, nebo kterým bylo na nepodmíněné odnětí 
svobody přeměněno trestní opatření obecně prospěšných prací, nebo kterým byla uložena 
zabezpečovací detence, ústavní ochranné léčení nebo ochranná výchova. 

(5) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému sankci nespojenou se zbavením osobní 
svobody, dohled nebo omezení anebo povinnosti, 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 IX dílu 2 zákona o mezinárodní justiční 
spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl mladistvému, 
vůči němuž bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření, jemuž byl podmíněně 
odložen výkon trestního opatření odnětí svobody nebo který byl podmíněně propuštěn 
z výkonu trestního opatření odnětí svobody, uložen dohled probačního úředníka, povinnost 
podrobit se probačnímu programu, výchovná povinnost nebo výchovné omezení,  
a pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo mladistvému uloženo trestní opatření domácího 
vězení, obecně prospěšných prací, zákazu činnosti, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce nebo ambulantní ochranné léčení. 

(6) Při výkonu rozhodnutí jiného členského státu směřujícího vůči mladistvému,  
jež bylo uznáno postupem podle části páté hlav IV, VI, VIII a IX zákona o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních, se postupuje podle tohoto zákona a podle trestního 
řádu. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
 

§ 43 
Úhrnný a souhrnný trest 

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží mu úhrnný trest 
podle toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný; jde-li  
o vícečinný souběh většího počtu trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí 
svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu; horní hranice 
trestní sazby odnětí svobody však nesmí ani po tomto zvýšení převyšovat dvacet let a při 
ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat 
třicet let. Vedle trestu přípustného podle takového ustanovení lze v rámci úhrnného trestu 
uložit i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno některým ze souzených 
trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí 
úhrnného trestu nejvyšší z nich. Stanoví-li trestní zákon za některý z takových trestných činů 
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pouze trest odnětí svobody, může být úhrnným trestem jen trest odnětí svobody jako trest 
samostatný. 

(2) Soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje 
pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen 
odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší 
výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na 
tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, 
pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. 
V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, 
trest ztráty vojenské hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci nebo jiné 
majetkové hodnoty, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším. 

(3) Odsuzujícím rozsudkem podle odstavce 2 se rozumí i rozsudek, kterým bylo za 
podmínek § 48 odst. 1 podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem. Spolu s uložením 
souhrnného trestu soud zruší výrok o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, jakož  
i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,  
k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. 

(4) Ustanovení o souhrnném trestu se neužije, jestliže dřívější odsouzení je takové 
povahy, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo jestliže byl dřívější odsuzující 
rozsudek vydán soudem jiného členského státu Evropské unie. 

 
§ 45 

Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu 
(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu (§ 116), za 

jehož ostatní útoky byl odsouzen rozsudkem, který již nabyl právní moci, zruší v tomto 
dřívějším rozsudku výrok o vině o pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných 
s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají  
v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními  
v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového dílčího 
útoku, popřípadě trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, o společném 
trestu za pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem 
dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj podklad.  
V rámci společného trestu za pokračování v trestném činu musí soud vyslovit trest ztráty 
čestných titulů nebo vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo 
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem 
dřívějším. 

(2) Ustanovení § 43 a 44 se obdobně užijí v případě, kdy je současně ukládán trest za více 
trestných činů. 

(3) Ustanovení o společném trestu za pokračování v trestném činu se užije i tehdy, je-li 
dřívější odsouzení takové povahy, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. 

(4) Ustanovení o společném trestu za pokračování v trestném činu se neužije, jestliže byl 
dřívější odsuzující rozsudek vydán soudem jiného členského státu Evropské unie. 
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§ 52 
Druhy trestů 

(1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty 
a) odnětí svobody, 
b) domácí vězení, 
c) obecně prospěšné práce, 
d) propadnutí majetku, 
e) peněžitý trest, 
f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
g) zákaz činnosti, 
h) zákaz pobytu, 
i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 
j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, 
k) ztrátu vojenské hodnosti, 
l) vyhoštění. 

(2) Trestem odnětí svobody se rozumí, nestanoví-li trestní zákon jinak, 
a) nepodmíněný trest odnětí svobody,  
b) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, 
c) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. 

(3) Zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest (§ 54). 
 

§ 70  
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

(1) Soud může uložit trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
a) které bylo užito k spáchání trestného činu, 
b) která byla k spáchání trestného činu určena, 
c) kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo 
d) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou pod 

písmenem c), pokud hodnota věci nebo jiné majetkové hodnoty uvedené pod písmenem c) 
není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné majetkové hodnoty zanedbatelná. 

(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. 
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(2) (3) Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty může soud uložit, jen jde-li o 
věc nebo jinou majetkovou hodnotu náležející pachateli.  

(3) (4) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc nebo jinou majetkovou 
hodnotu uvedenou v odstavcích 1 a 2 uvedenou v odstavci 2, ve vztahu k níž je možno uložit 
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, uloží mu soud vždy i tento trest. 

(4) (5) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci nebo jiné majetkové 
hodnoty, který zahrnuje i zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření trestu propadnutí věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. 

(5)  (6) Propadlá věc nebo jiná majetková hodnota připadá státu. 
 

§ 71 
 Propadnutí náhradní hodnoty 

(1) Jestliže pachatel věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou soud mohl prohlásit za 
propadlou podle § 70 odst. 1 a 2, před uložením trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové 
hodnoty zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo 
zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří, může mu soud uložit 
propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. Hodnotu věci nebo jiné majetkové hodnoty, kterou soud mohl prohlásit 
za propadlou, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. 

(2) Je-li věc nebo jiná majetková hodnota, byť i jen zčásti, znehodnocena, učiněna 
neupotřebitelnou nebo odstraněna, může soud uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle 
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty podle § 70 odst. 1. 

(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu. 
 

§ 72 
Samostatný trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty může soud uložit jako trest 
samostatný pouze v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže 
vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele 
uložení jiného trestu není třeba. 

§ 98 
Druhy ochranných opatření 

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci 
nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova. 

(2) Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
(3) Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence. 

 
§ 101 

Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 
(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty uvedené v § 70 

odst. 1, může soud uložit, že se taková věc nebo jiná majetková hodnota zabírá, 
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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 nebo jiné majetkové hodnoty 

pouze v případě, že je, byť nikoli bezprostředním, výnosem trestného činu, zejména 
 
a) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota získána trestným činem nebo jako odměna za něj  

a nenáleží-li pachateli, 
b) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota nabyta jinou osobou než pachatelem nebo je-li 

součástí majetku svěřenského fondu nebo podílového fondu a byla-li nabyta, byť jen 
zčásti, za věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem nebo 
jako odměna za něj, pokud hodnota věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána 
trestným činem nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné 
majetkové hodnoty zanedbatelná, nebo 

c) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota nabyta jinou osobou než pachatelem nebo je-li 
součástí majetku svěřenského fondu nebo podílového fondu a byla-li nabyta, byť jen 
zčásti, za věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc 
nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za 
něj, pokud hodnota věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem 
nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné majetkové 
hodnoty zanedbatelná. 

(3) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním předpisem věc nebo jinou 
majetkovou hodnotu uvedenou v odstavci 1 nebo 2, ve vztahu k níž je možno uložit zabrání 
věci nebo jiné majetkové hodnoty, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření. 

(4) Soud může místo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty uložit povinnost 
a) pozměnit věc nebo jinou majetkovou hodnotu 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 nebo jinou majetkovou hodnotou,  
a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.  

(5) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě splněna, 
rozhodne soud o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 
§ 102 

Zabrání náhradní hodnoty 
 Jestliže ten, komu náleží věc nebo jiná majetková hodnota, která by mohla být zabrána 
věc podle § 101 odst. 1 nebo 2, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak 
znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo 
jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci nebo jiné majetkové 
hodnoty jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 4 5, popřípadě zmaří zabrání věci nebo 
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jiné majetkové hodnoty jednáním porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2, může mu soud uložit 
zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. Hodnotu věci nebo jiné majetkové hodnoty, jejíž zabrání mohl soud 
uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. 
 

§ 104 
Účinek zabrání 

(1) Zabraná věc nebo jiná majetková hodnota, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis 
nebo zařízení připadá státu. 

(2) Ustanovení § 70 odst. 4 § 70 odst. 5 se přiměřeně užije pro uložení zabrání věci nebo 
jiné majetkové hodnoty a pro uložení povinnosti podle § 101 odst. 4; zákaz zcizení zde platí 
až do splnění povinnosti podle § 101 odst. 4, a nebyla-li tato povinnost splněna, až do právní 
moci rozhodnutí o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 101 odst. 5). 
 

§ 105 
Podmínky zahlazení odsouzení 

(1) Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po 
promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně 
a) patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu, 
b) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let, 
c) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok, 
d) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestu 

vyhoštění, 
e) jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího vězení, k trestu propadnutí majetku,  

k trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, k trestu zákazu pobytu, k trestu 
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo k peněžitému trestu za 
úmyslný trestný čin. 

(2) Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných titulů nebo vyznamenání nebo k ztrátě vojenské 
hodnosti, řídí se doba uvedená v odstavci 1 podle délky trestu odnětí svobody, vedle něhož 
byl uvedený trest uložen. 

(3) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho 
výkonu svým velmi dobrým chováním, že se napravil, může soud s přihlédnutím k zájmům 
chráněným trestním zákonem zahladit odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je 
oprávněn nabídnout záruku za dovršení nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené 
v odstavci 1. 

(4) Doba uvedená v odstavci 1 se v případě, že se u podmíněně propuštěného má za to, že 
trest byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl podmíněně propuštěn, řídí délkou skutečného 
výkonu trestu; v případě, že trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta České republiky, řídí se 
délkou trestu takto zmírněného. 

(5) Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, pokud 
neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší. 
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(6) Ustanovení odstavce 5 se užije přiměřeně též na případ, kdy pachateli bylo uloženo 
vedle sebe více trestů, u kterých může podle tohoto zákona nastat účinek, že se na pachatele 
hledí, jako by nebyl odsouzen. 

(7) I v případě, že uplynula doba uvedená v odstavci 1, odsouzení nelze zahladit, nebylo-
li dosud vykonáno nebo jinak ukončeno uložené ochranné opatření; toto ustanovení se 
přiměřeně použije i tam, kde trestní zákon stanoví, že se na pachatele hledí, jako by nebyl 
odsouzen. 

§ 134 
Věc a jiná majetková hodnota 

(1) Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se vztahují i na živá 
zvířata, a zpracované oddělené části lidského těla, peněžní prostředky na účtu a na cenné 
papíry, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného. 

(2) Jinou majetkovou hodnotou se rozumí majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná 
hodnota, která není věcí a nevztahují se na ni ustanovení o věcech podle odstavce 1. 

 
§ 135 

Věc a jiná majetková hodnota náležející pachateli 
Věc nebo jiná majetková hodnota náleží pachateli, jestliže ji v době rozhodnutí o ní 

vlastní, je součástí jeho majetku nebo s ní fakticky jako vlastník nebo majitel nakládá, aniž je 
oprávněný vlastník, majitel nebo držitel takové věci nebo jiné majetkové hodnoty znám. 

 
§ 137 

Stanovení výše škody 
Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem 

útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se  
z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci  
v předešlý stav. Přiměřeně se postupuje při stanovení výše škody na jiné majetkové hodnotě. 

 
§ 138 

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty 
věci a jiné majetkové hodnoty 

(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, 
škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se 
rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda 
dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující 
nejméně částky 5 000 000 Kč. 

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k 
odstranění následků poškození životního prostředí, a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty. 
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§ 152 
Šíření nakažlivé lidské nemoci 

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé 
nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 

nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, 
c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob. 

(5) Příprava je trestná. 
§ 153 

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti 
(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé 

nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za 

živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek 
nebo majetek, 

b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 
  (3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví. 
  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 3 proto, že hrubě porušil zákony na ochranu veřejného zdraví. 
  (5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil předpisy na ochranu 
veřejného zdraví. 
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§ 156 
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty 

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má na prodej nebo pro tento účel vyrobí 
anebo sobě nebo jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo 
užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 

nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, 
c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob. 

(5) Příprava je trestná. 
§ 157 

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti 
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má na prodej nebo pro tento účel vyrobí 

anebo sobě nebo jinému opatří z nedbalosti potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo 
užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až 
na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za 

živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek 
nebo majetek, 

b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 3 písm. a) proto, že hrubě porušil hygienické nebo jiné zákony týkající se 
takových potravin nebo předmětů. 

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil hygienické nebo jiné 
zákony týkající se takových potravin nebo předmětů. 
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§ 183 

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí 
(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo 

jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného 
tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu 
získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo 
jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost  

k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně 
nebo domněle bez vyznání, 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

§ 189 
Kuplířství 

(1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo 
 kdo kořistí z prostituce provozované jiným, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 
a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
b) jako člen organizované skupiny. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 
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§ 190 
Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí 

(1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení 
nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce v 
blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno 
nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) nejméně na dvou takových místech, nebo 
b) opětovně. 

§ 191 
Šíření pornografie 

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, 
zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, 
počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k 
člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické 
dílo 
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo 
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 

obdobně účinným způsobem, nebo 
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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§ 192 
Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné 
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být 
dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační 
technologie získá přístup k dětské pornografii. 

(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, 
zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, 
počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě 
nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo 
 kdo kořistí z takového pornografického díla, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 

obdobně účinným způsobem, nebo 
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 
§ 205 

Krádež 
 (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 
b) čin spáchá vloupáním, 
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 

násilí, 
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 
e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech 
letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 
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(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 

nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, 
nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 

(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 
(6) Příprava je trestná. 

§ 206 
Zpronevěra 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, 
a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na 
dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 
poškozeného, 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 
nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady  
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

(6) Příprava je trestná. 
§ 209 

Podvod 
 (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu 

nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, 
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bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 

poškozeného, 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 

nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, 
nebo 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 

(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 
(6) Příprava je trestná. 

§ 210 
Pojistný podvod 

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí 
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 
b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, 
 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo 
předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo 
stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 
nepatrnou. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo 
potrestán. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 

poškozeného, nebo 
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c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady 

(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 
 (7) Příprava je trestná. 

§ 214 
Podílnictví 

 (1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá 
a) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem spáchaným na 

území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo 
b) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou 

hodnotu uvedenou v písmenu a), 
 bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však čin ve vztahu k věci, 
která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto 
trestem mírnějším. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má 
větší hodnotu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť 
závažného zločinu, 
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má značnou 
hodnotu, nebo 
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která má 
hodnotu velkého rozsahu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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§ 215 
Podílnictví z nedbalosti 

 (1) Kdo ukryje nebo na sebe nebo jiného převede z nedbalosti věc nebo jinou 
majetkovou hodnotu nikoli malé hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na 
území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě 
pocházející ze zvlášť závažného zločinu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

§ 216 
Legalizace výnosů z trestné činnosti 

 (1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno 
zjištění původu 
a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území 
České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo 
b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou 
hodnotu uvedenou v písmenu a), nebo 
 kdo jinému spáchání takového činu umožní, 
 bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však takový čin ve vztahu  
k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví 
trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve větší 
hodnotě, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 
 (3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť 
závažného zločinu, 
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve značné hodnotě, 
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d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 
 (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 
státech, 
 b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého 
rozsahu, nebo 
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 
§ 217 

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti 
 (1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné 
majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území 
České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až 
na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě 
pocházející ze zvlášť závažného zločinu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

§ 219 
Zatajení věci 

 (1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, 
která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem 
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

§ 228 
Poškození cizí věci 

 (1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím 
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
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 (2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše 
barvou nebo jinou látkou. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro 
výkon jejich povinnosti, 
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost  
k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo 
domněle bez vyznání, 
c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
 (4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
 

§ 229 
Zneužívání vlastnictví 

 Kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo 
životního prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní 
neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného 
právního předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 

§ 230 
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 

 (1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup  
k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a 
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací, 
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo 
jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými, 
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, 
aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, 
bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo 
d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný 
zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení 
pro zpracování dat, 
 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
nebo 2 
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a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému 
neoprávněný prospěch, nebo 
b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického 
zařízení pro zpracování dat. 
 (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní 
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která 
je podnikatelem. 
 (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

§ 231 
Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných 

takových dat 
 (1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle  
§ 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému  
a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, 
nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává 
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně 
počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě 
elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo 
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, 
pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části, 
 bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti. 
 (2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem 
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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§ 232 
Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení 

počítače z nedbalosti 
 (1) Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté 
a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, poškodí, pozmění 
nebo učiní neupotřebitelnými, nebo 
b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného technického 
zařízení pro zpracování dat, 
 a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na 
šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 
jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 
škodu velkého rozsahu. 

§ 234 
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 

 (1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří, zpřístupní, přijme 
nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou platební kartu 
identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní 
šek nebo záruční šekovou kartu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává padělaný nebo 
pozměněný platební prostředek, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. 
 (3) Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej jako pravý nebo 
platný, nebo 
 kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý nebo platný, 
 bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let. 
 (4) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny, nebo 
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. 
 (5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny působící ve 
více státech, nebo 
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu. 
 (6) Příprava je trestná. 
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§ 235 
Udávání padělaných a pozměněných peněz 

 Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako 
pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 

§ 236 
Výroba a držení padělatelského náčiní 

 (1) Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému 
opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli 
jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání 
nebo pozměnění peněz nebo prvků sloužících k ochraně peněz proti padělání anebo vytvořený 
nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních prostředků, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu svého povolání. 
 

§ 239 
Ohrožování oběhu tuzemských peněz 

 (1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo 
 kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu, 
 bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Stejně bude potrestán, kdo 
a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze, nebo 
b) poškozuje tuzemské peníze. 

§ 245 
Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících 

splnění poplatkové povinnosti 
 (1) Kdo padělá nebo pozmění nálepky, kontrolní pásky nebo jiné předměty k označení 
zboží pro daňové účely anebo předměty vydávané orgánem veřejné moci nebo jím 
zmocněnou právnickou osobou jako doklad o splnění poplatkové povinnosti v úmyslu 
způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo 
 kdo takové nálepky, pásky nebo předměty uvádí do oběhu nebo jich užije jako 
pravých, 
 bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, 
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem 
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

§ 246 
Padělání a pozměnění známek 

 (1) Kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky v úmyslu způsobit 
jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo 
 kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých, 
 bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem 
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

§ 248 
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

 (1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské 
soutěži dopustí 
a) klamavé reklamy, 
b) klamavého označování zboží a služeb, 
c) vyvolávání nebezpečí záměny, 
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, 
e) podplácení, 
f) zlehčování, 
g) srovnávací reklamy, 
h) porušování obchodního tajemství, nebo 
i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, 
 a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo 
opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím 
svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Stejně bude potrestán, 
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 kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým 
konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu 
narušující hospodářskou soutěž, 
 kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným 
způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo 
 kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost osob oprávněných  
k podnikání na finančním trhu, činnost bank a jiných právnických osob oprávněných  
k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, penzijního připojištění  
a pojišťovnictví, obhospodařování a administraci investičních fondů nebo zahraničních 
investičních fondů, poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, 
obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním 
rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti, 
 a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, 
zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu 
neoprávněné výhody. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin opětovně, 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 
c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 
 

§ 253 
Poškozování spotřebitele 

 (1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje 
spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo 
 kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich 
podstatné vady, 
 bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
c) byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí 
svobody uloženého za takový čin propuštěn. 
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 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem 
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

§ 260 
Poškození finančních zájmů Evropské unie 

 (1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady 
nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k 
příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných 
Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní 
nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo 
zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, 
které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů 
spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem. 
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 
 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské 
unie, nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
 (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 

 
§ 261 

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou 
 (1) Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení nebo jinou 
důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, 
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 
c) způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci 
zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat nebo nakažlivé 
nemoci nebo škůdce užitkových rostlin. 
 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
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b) způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské 
nemoci. 

§ 268 
Porušení práv k ochranné známce a jiným označením 

 (1) Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené 
ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou 
nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, 
vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně 
užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní zaměnitelné nebo uvede do oběhu výrobky 
nebo služby neoprávněně opatřené označením původu nebo zeměpisným označením anebo 
takovým označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové 
výrobky nebo služby nabídne, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo 
přechovává. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 
nebo 
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 
 (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 
rozsahu, nebo 
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 
 

§ 269 
Porušení chráněných průmyslových práv 

 (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, 
průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání, 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 
 (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 
nebo 
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 
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§ 270 
Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 

 (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv  
k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, 
rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání, 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím 
jinému značnou škodu, nebo 
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 
 (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu 
nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo 
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 
 

§ 271 
Padělání a napodobení díla výtvarného umění 

 (1) Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev jiného autora v 
úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora, bude potrestán 
odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 
 (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 
nebo 
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 
 

§ 279 
Nedovolené ozbrojování 

 (1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň 
nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk 
zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Stejně bude potrestán, 
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 kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede 
konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani 
provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo 
 kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, 
které umožňuje její identifikaci. 
 (3) Kdo bez povolení 
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém, 
zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo 
b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství 
střelivo, 
 bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 
 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 
§ 284 

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 
 (1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém 
omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli 
tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 
 (2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo 
psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu. 
 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu. 
 

§ 285 
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku 

 (1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém 
rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu 
nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. 
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 (3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu. 
 (4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu. 
 

§ 286 
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu 

 (1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný 
předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který 
obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až 
na pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, 
c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo 
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 

§ 297 
Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek 

 (1) Kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti, vypustí nebo, ač je  
k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné obdobné znečišťující 
látky z lodi nebo jiného námořního plavidla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců 
až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 
a) jako člen organizované skupiny, nebo 
b) opětovně. 
 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 
a) těžkou újmu na zdraví, 
b) závažné a rozsáhlé poškození jakosti vody, živočišných nebo rostlinných druhů nebo jejich 
částí, nebo 
c) poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve velkém 
rozsahu. 
 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt. 
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§ 298a 
Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu 

 (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu vyrobí, doveze, 
vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 
jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
c) spáchá takový čin ve značném rozsahu. 
 

§ 299 
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 

 (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z 
přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo 
jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář 
chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo 
exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, 
poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, 
zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu 
živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození populace volně žijícího 
živočicha nebo planě rostoucí rostliny nebo místní populace nebo biotopu zvláště chráněného 
druhu živočicha nebo rostliny. 
 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve 
více státech, 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 
nebo 
c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození místní populace nebo 
biotopu kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny. 
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§ 300 
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami  

z nedbalosti 
 Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, 
odejme z přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, 
zprostředkuje nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny nebo exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo 
jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo 
ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 
§ 301 

Poškození chráněných částí přírody 
 Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí 
památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro 
ochranu takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 

§ 302 
Týrání zvířat 

 (1) Kdo týrá zvíře 
a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo 
b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, 
 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel 
potrestán, 
a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo 
b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt. 
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat. 
 

§ 303 
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 

 (1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je 
povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude 
potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 
jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat. 
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§ 304 

Pytláctví 
 (1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na 
sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě 
nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch, 
c) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní 
prostředí, 
d) spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným způsobem 
nebo v době hájení, nebo 
e) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 
 

§ 305 
Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími 

užitkovost hospodářských zvířat 
 (1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá 
nebo jinak opatří nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními, androgenními, 
estrogenními nebo jinými hormonálními účinky, beta-agonisty nebo jinou látku určenou ke 
stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo přípravek obsahující takovou látku, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 
jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem používá léčiva za 
účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím účelem vyrobí, doveze, 
vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) opětovně, 
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 
d) ve značném rozsahu. 
 (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 
c) ve velkém rozsahu. 
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§ 306 
Šíření nakažlivé nemoci zvířat 

 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření 
nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících 
zvířat, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci. 
 

§ 307 
Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin 

 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření 
nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin, bude potrestán odnětím svobody až na 
jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci nebo takového škůdce. 

 
§ 336 

Pohrdání soudem 
 Kdo opakovaně 
a) závažným způsobem ruší jednání soudu, 
b) při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje, nebo 
c) bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu anebo jednání soudu zmaří, 
 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty. 

§ 337 
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

 (1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu 
veřejné moci tím, že 
a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo 
odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění 
pozbyl, 
b) zdržuje se na území České republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění nebo bylo 
rozhodnuto o jeho správním vyhoštění, 
c) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na které se vztahuje 
trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s 
výkonem tohoto trestu, 
d) porušuje zákaz pobytu uložený podle jiného právního předpisu, 
e) navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu, 
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f) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným 
způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu, 
g) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu, 
h) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby, 
i) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel zabezpečovací detence, nebo 
j) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného léčení nebo 
ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí 
při útěku, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při 
ukončení ochranného léčení, 
 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
 (2) Stejně bude potrestán, kdo se dopustí závažného nebo opakovaného jednání, aby 
zmařil vykázání provedené podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutí o předběžném 
opatření soudu, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho 
bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo povinnost zdržet se styku s navrhovatelem 
a navazování kontaktů s ním. 
 (3) Kdo zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu 
veřejné moci tím, že 
a) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní věc nebo jinou 
majetkovou hodnotu, které se takové rozhodnutí týká, nebo 
b) uprchne stráži, z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, 
 bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem. 
 (4) Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v občanském soudním 
řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově 
nezletilých dětí, včetně úpravy styku s dítětem, maří výkon takového rozhodnutí nebo 
dohody, nebo 
 kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného orgánu veřejné 
moci týkajícího se výchovy nezletilých dětí, 
 bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 
 

§ 338 
Osvobození vězně 

 (1) Kdo osvobodí vězně nebo chovance ve výkonu zabezpečovací detence, jeho útěk 
organizuje, navádí ho k útěku nebo jeho útěk připravuje, bude potrestán odnětím svobody až 
na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 
a) se zbraní, nebo 
b) jako úřední osoba. 
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 § 342 
Neoprávněné zaměstnávání cizinců 

 (1) Kdo soustavně, opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních podmínek nebo 
ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se 
zdržuje neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání, 
pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno, bude potrestán odnětím svobody až na 
šest měsíců, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti. 
 (2) Stejně bude potrestán, kdo zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který 
je dítětem a zdržuje se neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k 
zaměstnání podle jiného právního předpisu. 
 (3) Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 
odstavci 1 nebo 2 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) za úplatu, nebo 
c) opětovně. 
 (4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, získá-li činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (5) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, popřípadě vedle tohoto trestu též 
propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 
pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
 

§ 393 
Porušení služební povinnosti vojáka 

 (1) Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti podle svého 
služebního zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost vojenského materiálu, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
 (2) Kdo bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu, pro který není 
určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo 
 kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených k úkolům nad rámec služebních 
povinností, 
 bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo 
b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 snížení 
bojeschopnosti ozbrojených sil nebo značnou škodu. 

(4) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za 
válečného stavu nebo za bojové situace, nebo 
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b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 
 (5) Příprava je trestná. 

§ 398 
Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru 

 (1) Kdo ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním uložené služební povinnosti, byť i 
z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
 (2) Kdo bez oprávnění užije věcného prostředku větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 
k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo 
 kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených nebo nižších k mimoslužebním 
úkonům, 
 bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo 
 b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu. 
 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li 
úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
 (5) Příprava je trestná. 

§ 414 
Plenění v prostoru válečných operací 

 (1) Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými 
operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území 
a) okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, nebo 
b) svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá, 
 bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem. 
 (2) Příprava je trestná. 

 
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

 
§ 15 

Druhy trestů a ochranných opatření 
 (1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty 
a) zrušení právnické osoby, 
b) propadnutí majetku, 
c) peněžitý trest, 
d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
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e) zákaz činnosti, 
f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, 
g) zákaz přijímání dotací a subvencí, 
h) uveřejnění rozsudku. 
  (2) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako ochranné opatření 
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
  (3) Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 
samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku a trest 
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty vedle zabrání téže věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 

§ 19 
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

 Soud může uložit právnické osobě trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
včetně propadnutí náhradní hodnoty, za podmínek stanovených trestním zákoníkem. 
 

§ 26 
Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

 Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové 
hodnoty, včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání 
věci nebo jiné majetkové hodnoty uložit pozměnění věci nebo jiné majetkové hodnoty, 
odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice  
s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou za podmínek stanovených trestním zákoníkem. 
 

§ 30  
Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání 

 (1) O zahájení trestního stíhání proti právnické osobě vyrozumí policejní orgán orgán 
činný v trestním řízení, který trestní stíhání zahájil, příslušný orgán veřejné moci nebo 
osobu, které podle jiných právních předpisů vedou obchodní rejstřík nebo jiný zákonem 
určený rejstřík, registr nebo evidenci, orgán udělující licenci nebo povolení k činnosti této 
právnické osobě a orgán odpovědný za dozor nad takovou právnickou osobou. Tyto orgány 
nebo osoby vyrozumí předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce také  
o pravomocném skončení věci. 
  (2) Je-li k zániku nebo přeměně právnické osoby nutný zápis do zákonem určeného 
rejstříku, registru nebo evidence, vyrozumí předseda senátu orgán veřejné moci, který vede 
takový rejstřík, registr nebo evidenci, o skončení vykonávacího řízení. 

 
§ 33 

Zajišťovací opatření 
 (1) Hrozí-li důvodná obava, že obviněná právnická osoba bude postupovat způsobem 
uvedeným v § 67 písm. c) trestního řádu, může již v přípravném řízení soudce na návrh 
státního zástupce a v řízení před soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně 
pozastavit výkon jednoho nebo více předmětů činnosti nebo uložit omezení nakládání  
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s majetkem této právnické osoby; přitom přihlédne i k důsledkům, které může mít uložení 
zajišťovacího opatření na třetí osoby. 
  (2) Předseda senátu a v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce může 
obviněné právnické osobě uložit omezení nakládání s jejím majetkem, je-li stíhána pro trestný 
čin, za který je třeba vzhledem k povaze a závažnosti činu a poměrům právnické osoby 
očekávat uložení peněžitého trestu, a je-li obava, že výkon tohoto trestu bude zmařen nebo 
ztížen. 
  (3) (2) Z důležitých důvodů může předseda senátu a v přípravném řízení soudce  
na návrh dotčené právnické osoby povolit provedení úkonu, který se týká majetku, na nějž se 
vztahují zajišťovací opatření podle odstavce 1 nebo 2.  

(2) Z důležitých důvodů může předseda senátu a v přípravném řízení státní 
zástupce na návrh dotčené právnické osoby povolit provedení úkonu, který se týká 
majetku, na nějž se vztahuje zajišťovací opatření podle odstavce 1. Nevyhoví-li státní 
zástupce návrhu právnické osoby podle věty první, je povinen jej nejpozději  
do 5 pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí soudci; o tomto postupu 
vyrozumí dotčenou právnickou osobu. 
  (4) (3) Zajišťovací opatření se Předseda senátu a v přípravném řízení státní 
zástupce zajišťovací opatření zruší nebo omezí, jestliže již není pro účely řízení třeba nebo 
není třeba ve stanoveném rozsahu. 
 (5) (4) Rozhodnutí podle odstavce 1, kterým byl právnické osobě dočasně pozastaven 
výkon jednoho nebo více předmětů činnosti, jakož i rozhodnutí o zrušení nebo omezení 
tohoto zajišťovacího opatření, se zašlou bez zbytečného odkladu orgánu udělujícímu povolení 
nebo jiné oprávnění k činnosti obviněné právnické osobě a v případě právnické osoby 
uvedené v § 17 odst. 4 také České národní bance. 
  (6) (5) Právnická osoba, které bylo uloženo zajišťovací opatření podle odstavce 1 nebo 
2, má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti se musí 
neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji právnická osoba, neuvede-li v ní 
nové důvody, opakovat až po uplynutí čtrnácti  dnů od právní moci rozhodnutí.  

(5) Právnická osoba, které bylo uloženo zajišťovací opatření podle odstavce 1, má 
právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti se musí 
neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji právnická osoba, neuvede-li  
v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí. Nevyhoví-
li takové žádosti v přípravném řízení státní zástupce, je povinen ji nejpozději do 5 
pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí soudci; o tomto postupu vyrozumí 
dotčenou právnickou osobu. 
 (7) (6) Proti rozhodnutím uvedeným v odstavcích 1 až 6 5 je přípustná stížnost, jež má  
v případě rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajišťovacího opatření nebo povolení úkonu 
podle odstavce 3 2 odkladný účinek.  
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Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
 

§ 11 
Náklady mezinárodní justiční spolupráce 

(1) Náklady vzniklé orgánům České republiky při provádění úkonů mezinárodní 
justiční spolupráce nese Česká republika. 

(2) Pokud mezinárodní smlouva umožňuje úhradu nákladů uvedených v odstavci 1 
nebo jejich části cizím státem, nebo je-li to ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou  
a cizím státem v rámci mezinárodní justiční spolupráce obvyklé, předloží justiční orgán 
ministerstvu vyčíslení těchto nákladů a jejich odůvodnění, jakož i další potřebné údaje za 
účelem uplatnění jejich úhrady u cizího státu. Ministerstvo na základě vyčíslení požádá cizí 
stát o úhradu vzniklých nákladů, s výjimkou případů, kdy uplatnění jejich úhrady považuje za 
neúčelné nebo z jiných důvodů nevhodné. 

(3) Náklady vzniklé cizímu státu na základě žádosti justičního orgánu o mezinárodní 
justiční spolupráci, jejichž úhradu cizí stát uplatnil v souladu s mezinárodní smlouvou nebo  
i bez takové mezinárodní smlouvy, je-li to ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou  
a cizím státem v rámci mezinárodní justiční spolupráce obvyklé, uhradí Česká republika. 
Náklady, které vznikly cizímu státu při průvozu osoby nebo věci jeho územím z jiného státu 
do České republiky na základě žádosti justičního orgánu, jejichž úhradu tento stát žádá, uhradí 
Česká republika. Úhradu nákladů provede ministerstvo. 

(4) Ustanoveními odstavců 1 až 3 není dotčeno oprávnění požadovat úhradu nákladů 
po odsouzeném; v takovém případě se při správě placení nákladů postupuje podle 
daňového řádu. 

§ 68 
 V případě, že byla na žádost cizozemského orgánu zajištěna věc, jiná majetková 
hodnota nebo majetek, justiční orgán ověří u tohoto orgánu, zda důvod zajištění trvá. Pokud 
tento orgán na opakované dotazy v přiměřené době nereaguje, má se za to, že důvod zajištění 
pominul. 
 

§ 107 
Žádost o převzetí trestního řízení 

 (1) Žádost o převzetí trestního řízení obsahuje zejména 
a) označení justičního orgánu, který o převzetí trestního řízení žádá, a datum sepsání žádosti, 
b) údaje o osobě, proti níž je vedeno trestní řízení, 
c) popis skutku, jeho právní kvalifikaci s doslovným zněním ustanovení trestního zákona, 
včetně ustanovení o promlčení, a popřípadě ustanovení jiných právních předpisů, 
d) důvody, pro které je žádáno o převzetí trestního řízení, včetně důvodů, pro které lze 
předpokládat, že účelu trestního řízení bude v cizím státu dosaženo lépe než na území České 
republiky, 
e) údaje o trvání omezení osobní svobody a o zajištění věcí, jiných majetkových hodnot  
a majetku, 
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f) požadavek, aby cizí stát podal informaci o pravomocném rozhodnutí učiněném v řízení, 
které převzal, a popřípadě předal originál nebo ověřenou kopii takového rozhodnutí, 
g) požadavek na vrácení věcného důkazu, pokud je k žádosti připojen a je zapotřebí v České 
republice. 
  (2) K žádosti se připojí ověřená kopie nebo originál trestního spisu nebo jeho 
podstatné části. Věcné důkazy se připojí, pokud je to s ohledem na jejich povahu možné, jinak 
se připojí jejich seznam a popis, včetně označení jejich vztahu k trestnímu řízení. 
  (3) Na žádost cizozemského orgánu poskytne státní zástupce a po podání obžaloby 
soud dodatkové informace a doplnění potřebná pro účely rozhodnutí o žádosti o převzetí 
trestního řízení. 
 

§ 120 
Podmínky uznání 

  (1) Cizozemské rozhodnutí lze na území České republiky uznat, jestliže 
a) tak stanoví mezinárodní smlouva nebo je zaručena vzájemnost, 
b) bylo vydáno v souvislosti se skutkem, který by naplňoval znaky skutkové podstaty 
trestného činu podle práva České republiky, 
c) bylo vydáno v řízení, které odpovídalo závazkům vyplývajícím pro Českou republiku  
z mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, 
d) skutek, jehož se rozhodnutí týká, nemá výlučně politický nebo vojenský charakter, 
e) výkon trestu by nebyl podle právního řádu České republiky promlčen, 
f) v České republice nebylo vedeno trestní stíhání proti téže osobě pro týž skutek, které 
skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo pravomocným zastavením trestního stíhání 
anebo jiným rozhodnutím se stejným účinkem, ledaže takové rozhodnutí bylo zrušeno, 
g) na území České republiky nebylo pravomocně uznáno jiné cizozemské rozhodnutí vůči 
téže osobě pro týž skutek, 
h) osoba, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, by byla podle právního řádu České 
republiky vzhledem ke svému věku trestně odpovědná, 
i) osoba, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, je občanem České republiky a 
j) osoba, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, nepožívá výsad a imunit, pro které je 
vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. 
  (2) Ustanovení odstavce 1 písm. i) se neužije, jde-li o uznání cizozemského rozhodnutí 
ukládajícího trest zákazu činnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci nebo 
jiné majetkové hodnoty anebo ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
Toto ustanovení se neužije také tehdy, jde-li o převzetí výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody uloženého 
cizozemským rozhodnutím a bylo-li rozhodnuto o nepřípustnosti vydání dotčené osoby  
z důvodu uvedeného v § 91 odst. 1 písm. b), c), k), o) nebo p), rozhodl-li ministr 
spravedlnosti, že její vydání nepovolí, nebo bylo-li rozhodnuto o jejím nepředání do jiného 
členského státu z důvodu uvedeného v § 205 odst. 2 písm. g), l) nebo m) nebo do Islandské 
republiky (dále jen „Island“) anebo do Norského království (dále jen „Norsko“) z obdobných 
důvodů. 
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  (3) Jde-li o uznání a výkon cizozemského rozhodnutí týkajícího se občana České 
republiky, lze takové rozhodnutí uznat s jeho souhlasem i bez splnění podmínky uvedené  
v odstavci 1 písm. a). 
  (4) Jde-li o převzetí občana České republiky k výkonu cizozemského rozhodnutí 
ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením 
osobní svobody do České republiky, lze cizozemské rozhodnutí uznat s jeho souhlasem  
z humanitárních důvodů i bez splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) až h). 
  (5) Vznikne-li při postupu podle tohoto dílu pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry 
je osoba, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, vyňata z pravomoci orgánů činných  
v trestním řízení, rozhodne o tom na návrh této osoby, státního zástupce, soudu nebo 
ministerstva Nejvyšší soud. 
 

§ 121 
 (1) Řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí se zahajuje podáním návrhu 
ministerstva na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí nebo postoupením žádosti cizího 
státu o vzetí osoby, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, do vazby soudu. Ministerstvo je 
oprávněno v souvislosti s takovým řízením opatřit nezbytné podklady, zejména si vyžádat 
potřebné zprávy od jiných orgánů veřejné moci. Ministerstvo může vzít návrh zpět do doby, 
než se soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě. Zpětvzetím návrhu je řízení 
ukončeno. 
  (2) Je-li uznání cizozemského rozhodnutí podmíněno souhlasem osoby, vůči níž 
cizozemské rozhodnutí směřuje a která se nachází ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody v cizím státu, 
může ministerstvo o jeho opatření požádat příslušný zastupitelský úřad České republiky  
v cizím státu. Nachází-li se osoba, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, na území České 
republiky, může ministerstvo požádat o opatření jejího souhlasu okresní soud, v jehož obvodu 
má tato osoba trvalý pobyt nebo se zdržuje. Orgán opatřující souhlas osobu, vůči níž 
cizozemské rozhodnutí směřuje, před vyslovením souhlasu poučí o jeho významu  
a následcích spojených s jeho udělením. Souhlas nelze vzít zpět. 
  (3) Soudem příslušným k řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí je 
krajský soud, v jehož obvodu má nebo měla poslední trvalý pobyt nebo se zdržuje osoba, vůči 
níž cizozemské rozhodnutí směřuje. Týká-li se cizozemské rozhodnutí věci nebo jiné 
majetkové hodnoty, je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu se nachází. Nelze-li 
určit takový soud, je k řízení příslušný Krajský soud v Praze. 
  (4) Je-li dána příslušnost několika krajských soudů, koná řízení ten z nich, u něhož 
ministerstvo podalo návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí. 
  (5) Ke změně skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti krajského soudu 
nastalé po zahájení řízení se nepřihlíží. 
  (6) Ustanoveními odstavců 3 až 5 není dotčena zvláštní příslušnost soudu  
ve vykonávacím řízení podle hlavy dvacáté první trestního řádu. 
 

§ 132 
Náklady převzetí 

(1) Náklady převzetí osoby z cizího státu nese Česká republika. 
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(2) Osoba, která byla se svým souhlasem převzata z cizího státu k výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého uznaným cizozemským rozhodnutím, je 
povinna nahradit České republice paušální částkou náklady, které v souvislosti s jejím 
převzetím vynaložila. 

(3) Paušální částku uvedenou v odstavci 2 stanoví ministerstvo vyhláškou. 
(4) O povinnosti k náhradě nákladů rozhodne předseda senátu po předání osoby na 

území České republiky. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný 
účinek. Při správě placení nákladů se postupuje podle daňového řádu. 

 
§ 178 

Převzetí výkonu rozhodnutí týkajícího se majetku 
 (1) Jde-li o výkon rozhodnutí mezinárodního soudu uvedeného v § 145 odst. 1 písm. a) 
nebo b), kterým byl uložen peněžitý trest, připadá částka, která byla výkonem jeho rozhodnutí 
získána, mezinárodnímu soudu a soud ji převede mezinárodnímu soudu nebo tomu, koho 
mezinárodní soud určí, na jimi stanovený účet. 
  (2) Jde-li o výkon rozhodnutí mezinárodního soudu uvedeného v § 145 odst. 1 písm. a) 
nebo b), kterým byl uložen trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci nebo jiné 
majetkové hodnoty, organizační složka státu, které podle zákona o majetku České republiky  
a jejím vystupování v právních vztazích přísluší hospodaření s majetkem České republiky, 
majetek, věc nebo jinou majetkovou hodnotu nebo věc, která byla výkonem rozhodnutí 
získána, prodá a částku získanou prodejem převede mezinárodnímu soudu nebo tomu, koho 
mezinárodní soud určí, na jimi stanovený účet. Jde-li o věc, která je součástí národního 
kulturního pokladu České republiky nebo jiného státu, nebo nelze-li majetek, věc nebo jinou 
majetkovou hodnotu nebo věc vzhledem k jejich povaze nebo z jiných důvodů prodat, 
konzultuje soud další postup s mezinárodním soudem. 
  (3) Splácení peněžitého trestu ve splátkách lze povolit nebo od jeho výkonu upustit 
pouze se souhlasem mezinárodního soudu. 

§ 226 
Působnost 

  (1) Ustanovení této hlavy se užijí na 
a) movitou věc, peněžní prostředky na účtu, zaknihovaný cenný papír, nemovitost nebo jinou 
majetkovou hodnotu, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že jsou určeny ke spáchání 
trestného činu nebo byly k jeho spáchání užity nebo jsou výnosem z trestného činu, 

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 činu, 
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. 
  (2) Podle této hlavy se postupuje, pokud jiný členský stát uplatňuje právní předpisy 
k provedení příslušného právního předpisu Evropské unie13). 
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------------ 
 13) Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů  
k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii. 
 

§ 233 
Uznání a výkon příkazu k zajištění 

(1) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím uzná příkaz k zajištění, nebrání-li tomu 
některý z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 6, a ihned zajistí výkon tohoto rozhodnutí 
postupem podle hlavy čtvrté oddílu čtvrtého trestního řádu, ledaže rozhodne o odkladu 
výkonu rozhodnutí, nebo výkon rozhodnutí nelze provést, neboť hodnota nebo důkazní 
prostředek, které jsou předmětem zajištění, se ztratily, byly zničeny nebo je není možné nalézt 
na místě uvedeném v osvědčení nebo proto, že místo, kde se měly nacházet, nebylo 
v osvědčení označeno dostatečně přesně. 

(2) Při výkonu rozhodnutí o uznání příkazu k zajištění důkazního prostředku je třeba 
se řídit formálními náležitostmi a postupy, které justiční orgán jiného členského státu uvedl 
v osvědčení, nejsou-li v rozporu se základními právními zásadami České republiky.  

(3) Prohlídky podle hlavy čtvrté oddílu pátého trestního řádu lze při výkonu příkazu 
k zajištění vydaného justičním orgánem jiného členského státu provést pouze za podmínky, 
že skutek by byl trestným činem i podle práva České republiky. 

(4) Justiční orgán neprodleně rozhodnutím neuzná příkaz k zajištění, pokud 
a) skutek nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva České 

republiky a nejde o jednání uvedená v § 234; v případě trestných činů týkajících se 
daní, poplatků, cel nebo měny nelze příkaz k zajištění vydaný justičním orgánem 
jiného členského státu neuznat pouze z toho důvodu, že právní předpisy České 
republiky neukládají tentýž druh daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují stejná 
ustanovení týkající se daní, poplatků, cel nebo měny jako právní předpisy daného 
členského státu, 

b) jeho uznání a výkon by byly v rozporu s překážkou věci pravomocně rozhodnuté,  
c) zajištění brání výsada nebo imunita podle zákona nebo mezinárodního práva, pro 

kterou je osoba vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, 
d) příkaz k zajištění nebyl vydán v trestním řízení v jiném členském státu, nebo 
e) hodnota, která je předmětem zajištění, nepodléhá podle jiných právních předpisů 

propadnutí nebo zabrání. 
(5) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je osoba, vůči níž příkaz 

k zajištění směřuje, vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, rozhodne o tom 
na návrh této osoby nebo justičního orgánu Nejvyšší soud.  

(6) Justiční orgán dále nemusí rozhodnutím uznat příkaz k zajištění, pokud k tomuto 
příkazu není připojeno osvědčení na stanoveném formuláři14), toto osvědčení je zjevně 
neúplné, neodpovídá obsahu příkazu nebo není přeložené do českého jazyka nebo jiného 
jazyka, ve kterém lze osvědčení podle prohlášení České republiky15), přijmout. Justiční orgán 
neprodleně, před rozhodnutím o neuznání vyzve justiční orgán jiného členského státu, aby mu 
ve lhůtě jím stanovené zaslal osvědčení, jeho opravené znění nebo překlad osvědčení do 
příslušného jazyka. Zároveň jej upozorní, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, aniž by 
uvedl podstatné důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná příkaz. 
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(7) Proti rozhodnutí, kterým se příkaz k zajištění uznává, je přípustná stížnost;  
o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce rozhoduje soud uvedený v § 146a odst. 1 
trestního řádu. Stížností nelze napadnout důvody, pro které byl příkaz vydán.  

(8) Justiční orgán neprodleně informuje justiční orgán jiného členského státu o uznání 
nebo neuznání příkazu, o zajištění výkonu rozhodnutí nebo o skutečnostech bránících 
provedení výkonu rozhodnutí, o podání stížnosti proti rozhodnutí, že se příkaz k zajištění 
uznává, a o výsledku řízení o této stížnosti. 

(9) Při vyřízení žádosti o předání zajištěného důkazního prostředku do jiného 
členského státu postupuje justiční orgán přiměřeně podle § 67 odst. 1 a 3. 
------------------ 
Článek 9 odst. 3 Rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003  
o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii. 

 
HLAVA VII 

UZNÁNÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ UKLÁDAJÍCÍHO PROPADNUTÍ NEBO ZABRÁNÍ 
MAJETKU, VĚCÍ NEBO JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT NEBO VĚCÍ 

 
Díl 1 

 Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího propadnutí nebo 
zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot  nebo věcí 
 

§ 278 
  (1) Podle tohoto dílu se postupuje při uznání a výkonu pravomocného rozhodnutí 
soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, kterým bylo uloženo 
a) propadnutí nebo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, jež byla získána trestným 
činem nebo jako odměna za něj, anebo byla, byť jen zčásti, nabyta za věc nebo jinou 
majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem nebo za odměnu za něj, anebo je 
náhradní hodnotou za věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou soud může prohlásit za 
propadlou nebo zabranou, nebo 
b) propadnutí nebo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla určena nebo užita ke 
spáchání trestného činu. 
  (2) Podle tohoto dílu se postupuje také při uznání a výkonu pravomocného rozhodnutí 
soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení, kterým bylo uloženo propadnutí 
majetku pachateli odsouzenému za jednání naplňující znaky trestného činu teroristického 
útoku (§ 311 trestního zákoníku) nebo teroru (§ 312 trestního zákoníku) anebo za jednání 
spáchaná v rámci organizované zločinecké skupiny spočívající v 
a) padělání měny nebo platebních prostředků, 
b) legalizaci výnosů z trestné činnosti a podílnictví, 
c) obchodu s lidmi, 
d) napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice, nedovolené přepravě přes území 
státu a při nedovoleném pobytu, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NLLUGQT)



77 
 

e) pohlavním zneužívání dětí a dětské pornografii, 
f) nedovoleném obchodu s omamnými a psychotropními látkami, 
 pokud těmito jednáními pachatel získal nebo se snažil získat majetkový prospěch a za 
tato jednání lze podle právního řádu členského státu, jehož soud rozhodnutí vydal, uložit 
nepodmíněný trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let; u jednání 
uvedeného v písmenu b) postačí horní hranice trestní sazby nejméně 4 roky25). 
  (3) Podle tohoto dílu se postupuje také při uznání a výkonu pravomocného rozhodnutí 
soudu jiného členského státu vydaného v trestním řízení ukládajícího propadnutí nebo zabrání 
majetku neuvedeného v odstavcích 1 a 2, pokud by bylo možné vyslovit propadnutí takového 
majetku v trestním řízení i podle právního řádu České republiky. 
  (4) Podle tohoto dílu se postupuje, pokud jiný členský stát uplatňuje právní předpisy  
k provedení příslušného právního předpisu Evropské unie26). 
----------- 
25) Články 2 a 3 rámcového rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005  
o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti. 
26) Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady 
vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. 

§ 286 
Souběh rozhodnutí jiných členských států 

 (1) Vede-li samosoudce souběžně řízení o uznání a výkonu dvou nebo více rozhodnutí 
jiných členských států ukládajících propadnutí nebo zabrání téže věci nebo jiné majetkové 
hodnoty nebo ukládajících propadnutí nebo zabrání peněžité částky téže osoby, jejíž majetek 
není dostatečný k výkonu všech rozhodnutí jiných členských států, posoudí podmínky pro 
uznání a výkon ohledně všech takových rozhodnutí. Jsou-li tyto podmínky splněny u více 
takových rozhodnutí, rozhodne o určení, které z nich uzná a vykoná, současně určené 
rozhodnutí uzná a rozhodne o jeho výkonu. Přitom zváží všechny rozhodné okolnosti, jež jsou 
mu známy, zejména práva poškozených, závažnost a místo spáchání trestných činů, data 
vydání a doručení rozhodnutí jiných členských států, jakož i to, zda dotčený majetek byl 
zajištěn v některém z trestních řízení, pro jejichž účely má majetek propadnout nebo být 
zabrán. 
  (2) O svém rozhodnutí samosoudce vyrozumí příslušné orgány všech dotčených jiných 
členských států. 

§ 290 
Sdílení propadlého a zabraného majetku s jiným členským státem 

 (1) Propadly-li nebo byly-li zabrány na základě uznaného rozhodnutí jiného členského 
státu peněžní prostředky v částce do 10 000 EUR, tato částka zůstává České republice. 
  (2) Propadly-li nebo byly-li zabrány na základě uznaného rozhodnutí jiného členského 
státu peněžní prostředky v částce vyšší než 10 000 EUR, polovina této částky zůstává České 
republice a polovina připadá jinému členskému státu, který vydal rozhodnutí, jež bylo uznáno 
a vykonáno. 
  (3) Věc nebo jiná majetková hodnota neuvedená v odstavcích 1 a 2, která propadla 
nebo byla zabrána na základě uznaného rozhodnutí jiného členského státu, se prodá, pokud 
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není součástí národního kulturního pokladu České republiky nebo jiného státu. Ohledně 
částky získané prodejem se postupuje obdobně podle odstavců 1 a 2. 
  (4) Pokud majetek nelze vzhledem k jeho povaze nebo z jiných důvodů prodat, 
zůstává České republice. S věcí, která je kulturním statkem jiného členského státu, se naloží 
podle zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků. 
  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 a § 291 se užijí, nedohodne-li se Česká republika  
s jiným členským státem ohledně sdílení majetku nebo úhrady nákladů řízení jinak.  
K uzavření dohody je příslušné Ministerstvo financí; návrh na uzavření takové dohody mu 
může podat soud, který rozhodl o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu  
v prvním stupni. Na žádost poskytne soud Ministerstvu financí potřebnou součinnost pro 
účely uzavření dohody. 
  (6) S propadlým nebo zabraným majetkem, který je předmětem sdílení, nakládá, 
zejména jej zasílá příslušnému orgánu jiného členského státu, organizační složka státu, které 
podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích přísluší 
hospodaření s majetkem České republiky. 

Díl 2 
Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných 

majetkových hodnot nebo věcí v jiném členském státu 
 

§ 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 jiné majetkové hodnoty nebo propadnutí náhradní 
hodnoty za výnos z trestné činnosti, nebo 
c) bylo vysloveno zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zabrání náhradní hodnoty 
za výnos z trestné činnosti. 
  (2) Podle tohoto dílu se postupuje, pokud jiný členský stát uplatňuje právní předpisy  
k provedení příslušného právního předpisu Evropské unie25). 
  

§ 293 
Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu 

 (1) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí, může soud, který ve 
věci rozhodl v prvním stupni, zaslat toto rozhodnutí příslušnému orgánu jiného členského 
státu za účelem jeho uznání a výkonu, pokud lze důvodně předpokládat, že osoba, jejíž 
majetek podléhá propadnutí nebo zabrání, má v tomto státu majetek, jehož se rozhodnutí týká. 
Není-li známo, ve kterém členském státu má dotčená osoba majetek, lze rozhodnutí zaslat do 
členského státu, ve kterém má obvyklé bydliště nebo v případě právnické osoby sídlo. 
  (2) Soud může rozhodnutí zaslat do více členských států, pokud takové rozhodnutí 
ukládá propadnutí nebo zabrání 
a) věcí nebo jiných majetkových hodnot, o nichž lze důvodně předpokládat, že se nacházejí ve 
více členských státech, 
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b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, o které se vede soudní řízení ve více státech, 
c) věci nebo jiné majetkové hodnoty, o které lze důvodně předpokládat, že se nachází  
v jednom z více členských států, nebo 
d) peněžních prostředků a peněžní prostředky v příslušné výši nebyly pro tyto účely v jiném 
členském státu zajištěny. 
  (3) Rozhodnutí zašle soud příslušnému orgánu jiného členského státu spolu  
s osvědčením na stanoveném formuláři27) přeloženým do úředního jazyka nebo jednoho  
z úředních jazyků tohoto členského státu nebo do jazyka, v němž tento členský stát osvědčení 
podle svého prohlášení28) přijímá. Soud zároveň uvede, jaké organizační složce státu, které 
podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích přísluší 
hospodaření s majetkem České republiky, má být předána část sdíleného majetku, bude-li 
rozhodnutí v jiném členském státu uznáno a vykonáno. Zasílá-li soud rozhodnutí za účelem 
jeho uznání a výkonu do více členských států, vyrozumí o této skutečnosti všechny dotčené 
státy. 
  (4) Zaslání rozhodnutí do jiného členského státu nebrání výkonu takového rozhodnutí 
v České republice. 
  (5) Ministerstvo poskytne na žádost soudu součinnost při zjištění potřebných 
informací, zejména při zjištění příslušného orgánu jiného členského státu, kterému má být 
zasláno rozhodnutí, nebo při ověření podmínek stanovených právním řádem tohoto členského 
státu pro uznání a výkon takového rozhodnutí. 
  (6) Pro účely podávání zpráv orgánům Evropské unie a usnadňování spolupráce  
s jinými členskými státy poskytne soud ministerstvu na jeho žádost potřebné informace, 
zejména o počtu rozhodnutí zaslaných do jiných členských států k uznání a výkonu  
a o výsledku řízení o uznání a výkonu těchto rozhodnutí v jiných členských státech. 
--------- 
27) Příloha rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování 
zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. 
 28) Článek 19 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006  
o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. 

 
Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 

 
Poznámka 

§ 22 
(1) Poznámku zapíše katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, 

státního zástupce, policejního orgánu, správce daně, správce obchodního závodu, 
vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního 
správce či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána.  

(2) Pokud se poznámka zapisuje na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nemusí být 
toto rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci ani doložkou vykonatelnosti. 
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§ 27 
Poznámku vymaže katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, státního 

zástupce, policejního orgánu, správce daně, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, 
insolvenčního správce, dražebníka nebo k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být 
poznámka vymazána, pokud důvody pro její vyznačení pominuly. 
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