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VIII. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 
 

Ministerstvo 
financí 

Požadujeme k materiálu zpracovat Hodnocení dopadů regulace (RIA) se 
zapracováním níže uvedených připomínek.  
Nesouhlasíme s navyšováním počtu míst a objemu prostředků na platy. 
Požadujeme převod prostředků a zaměstnanců uvedených v důvodové zprávě z 
kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „kapitola MS“) do kapitoly 312 
– Ministerstvo financí. V materiálu absentuje popis personálního dopadu 
spojeného s převodem kompetence vymáhání justičních pohledávek z Ministerstva 
spravedlnosti (dále jen „MS“) na Celní správu (dále jen „CS“). Veškeré případné 
zabezpečení by mělo být zajištěno v rámci dosavadních personálních limitů 
a objemu prostředků na platy, jelikož se nejedná o zcela novou agendu, ale z velké 
části o její přechod. Je postrádáno vyčíslení vlastních nákladů stávajícího modelu 
vymáhání justičních pohledávek, tedy kolik činily výdaje související s převáděnou 
agendou doposud v kapitole MS a kolik zaměstnanců tuto agendu vykonávalo. 
Chybí popis způsobu zabezpečení předpokládaných ročních nákladů ve výši 
69 mil. Kč a jednorázových nákladů ve výši 13 mil. Kč. V materiálu absentuje 
podrobnější kvantifikace úspor navrženého řešení. Ačkoliv je důvodovou zprávou 
deklarováno snížení nákladů na vymáhání justičních pohledávek, není proveden 
kvantifikovaný odhad tohoto snížení. Právě tyto pozitivní rozpočtové dopady jsou 
klíčové jako protiváha v materiálu předpokládaných negativních dopadů na straně 
státního rozpočtu. 

Akceptováno jinak 
Problematika zavedení kompetenční 
dělené správy byla z návrhu vypuštěna 
a bude předmětem dalších jednání.  
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Do všech relevantních částí materiálu včetně návrhu usnesení vlády proto 
požadujeme explicitně uvést, že změny související s přijetím navrženého návrhu 
zákona budou realizovány bez nároku na jakékoliv zvýšení personálních kapacit a 
objemu prostředků na platy zaměstnanců Celní správy, resp. v případě trvání 
na požadavku na jejich zvýšení pak budou realizovány výhradně na úkor 
personálních kapacit a objemu prostředků na platy kapitoly Ministerstvo 
spravedlnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zásadní připomínka: MPO podporuje ukládání peněžitých trestů ve větší míře 
než dosud. Nicméně, s ohledem na značnou finanční zátěž na státní rozpočet, 
navrhujeme stávající systém vymáhání pohledávek ponechat nebo vytvořit pro stát 
levnější variantu. V návrhu je uvedeno, že s ohledem na změnu systému bude třeba 
pro jeho realizaci nutné posílit personální obsazení Celní správy ČR o 137 
systemizovaných míst. Tím dojde k nárůstu jednorázových finančních nákladů 
na straně státu ve výši 13 152 000 Kč a dalších pravidelných ročních nákladů 
ve výši 69 064 470 Kč.  
V této souvislosti připomínáme úsilí současné vlády snižovat počty 
systemizovaných míst ve státní správě, zatímco návrhem je zakládán opačný trend.  
Není též zřejmé, jaký dopad na podnikatele by měl přechod vymáhání pohledávek 
na celní úřady mít a zda nedojde k navýšení administrativní zátěže při realizaci této 
změny. Při přesunu části pohledávek ze soudních exekutorů na celní správu dojde 
k navýšení počtu exekučních orgánů (na rozdíl od situace, kdy by všechny dluhy – 
justiční i nejustiční – byly vymáhány u jediného exekutora), což zatěžuje 
podnikatele, kteří jsou plátci mzdy pro povinné subjekty, navýšením potřeby 
součinnosti s více exekučními orgány. Toto zvýšení počtu exekučních orgánů 
podnikatelům zvýší finanční náklady a patrně povede i k větší administrativní 
zátěži. 

Akceptováno jinak 
S ohledem na způsob vypořádání 
připomínky Ministerstva financí se 
připomínka Ministerstva průmyslu 
a obchodu stala bezpředmětnou.   
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Absentuje též vysvětlení, v čem bude nová právní úprava lepší od té stávající, a to 
pohledem podnikatele (zaměstnavatele – plátce mzdy), dlužníka (odsouzené 
osoby) a státu (zaměstnavatele – plátce mzdy/platu; subjektu, který zajišťuje 
vymožení pohledávky). Návrh sám o sobě zavádí z hlediska finančních toků ve 
státě (resp. ve státním rozpočtu) nepřípustný resortizmus, neboť vlastně dochází 
k přesunu nákladů od jedné složky státu ke druhé, aniž by bylo jasně 
a prokazatelně uvedeno, kolik se tím ušetří nebo o kolik bude navrhované řešení 
dražší než stávající právní úprava a zda tato změna bude mít pozitivní dopad. 
V důvodové zprávě chybí též srovnání efektivity stávající právní úpravy s návrhem 
a s případnými dalšími možnými variantami – není zřejmé, z čeho vychází 
předpoklad, že celní správa bude efektivnější, než stávající stav nebo případně 
stav, jež by mohl být řešen jinak (tj. nezmíněnými možnými variantami). 
 

Ministerstvo vnitra K čl. XVII bodu 5 – k § 11a a 11b zákona č. 104/2013 Sb.: 
Požadujeme do zvláštní části důvodové zprávy doplnit argumenty, které by 
podpořily důvodnost zakotvení ustanovení upravujících sdílení majetku. Mimo 
sdělení, že tento institut ve svém právním řádu má Švýcarsko, Lucembursko 
a Nizozemsko, není jeho potřebnost jakkoli podložena. Domníváme se, 
že k uzavírání dohod o sdílení majetku mezi Českou republikou a cizím státem by 
téměř nedocházelo. Uvítali bychom tedy alespoň kvalifikovaný odhad počtu 
případů, u nichž by se uzavření této dohody dalo předpokládat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Vysvětleno 
I když se neočekává, že v praxi půjde 
o velký počet případů, ale spíše 
o jednotky, má navržená právní úprava 
smysl, neboť i na základě jedné dohody 
o sdílení majetku může ČR získat 
nemalé finanční prostředky v řádu 
sta tisíc až mil. Kč. 

odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 

K § 69 trestního zákoníku, § 27 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
a souvisejícím ustanovením 
Cílem návrhu je podpora zvyšování počtu uložených peněžitých trestů. Peněžité 
tresty je možno ukládat mj. za tzv. implementační trestné činy, tj, takové trestné 
činy, které jsou na úrovni práva evropské unie harmonizovány. Každá úprava 

Vysvětleno 
V návaznosti na uplatněnou připomínku 
došlo po dohodě s připomínkovým 
místem ke zpřesnění formulace 
příslušné části důvodové zprávy.  
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ukládání trestů za takové trestné činy musí, v souladu především s čl. 49. Listiny 
základních práv EU, projít testem přiměřenosti. Příslušné harmonizační akty 
zpravidla vyžadují test účinnosti, přiměřenosti a schopnosti odrazovat.1 Je proto 
nezbytné doplnit důvodovou zprávu o uvedený test. Považujeme přitom za vhodné 
vzít v úvahu, že při ukládání peněžitých trestů je možno českou úpravu 
v některých ohledech považovat za nejpřísnější v zemích Evropské unie.2 
Tato připomínka je zásadní 
 

 

 

 
V Praze dne  
 
Vypracoval: Mgr. Petr Forejt  

                                                            
1 např. čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 
dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 
2 srov. např. Drápal, J. Jak upravit evropskou a českou úpravu peněžitého trestu, aby byla funkční? , Státní zastupitelství 2/2017, Wolters Kluver 
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