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III.  

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne     2020, 

kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ  

Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

Čl. I 

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění 

zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., 

zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č…/2019 

Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V části páté nadpis hlavy III zní: 

„ZAJIŠTĚNÍ VĚCI A MAJETKU“. 

2. V části páté hlavě III nadpis dílu 1 zní:  

„Příkaz k zajištění věci ve vztahu k členským státům uplatňujícím právní předpisy 

k provedení příslušného předpisu Evropské unie“. 

3. V části páté hlavě III se za nadpis dílu 1 vkládá označení a nadpis nového oddílu 1, které 

znějí: 

„Oddíl 1 

Společná ustanovení“. 

4. V § 226 odst. 1 a 2 a v § 228 odst. 2 se slova „této hlavy“ nahrazují slovy „tohoto dílu“. 

5. V § 226 odst. 2 se slovo „právního“ zrušuje.  

6. V § 228 odst. 1 se slova „tato hlava“ nahrazují slovy „tento díl“. 

7. V části páté hlavě III se označení a nadpis dílu 2 zrušuje. 
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8. V části páté hlavě III se za § 228 vkládá označení a nadpis nového oddílu 2, které znějí: 

„Oddíl 2 

Zajištění věci v jiném členském státu“. 

9. V § 229 odst. 2 se slovo „dílu“ nahrazuje slovem „oddílu“.  

10. V § 229 se odstavec 3 zrušuje. 

11. V části páté hlavě III se označení a nadpis dílu 3 zrušuje. 

12.  V části páté hlavě III se za § 231 vkládá označení a nadpis nového oddílu 3, které znějí: 

„Oddíl 3 

Zajištění věci v České republice“. 

13. V části páté hlavě III se označení a nadpis dílu 4 zrušuje. 

14. V části páté hlavě III se za § 236 vkládá označení a nadpis nového oddílu 4, které znějí: 

„Oddíl 4 

Regresní nároky“. 

15. V části páté hlavě III se za § 238 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu a poznámky pod 

čarou č. 53 zní: 

„Díl 2 

Příkaz k zajištění ve vztahu k členským státům vázaným přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím vzájemné uznávání příkazů k zajištění a příkazů  

ke konfiskaci 

 

Oddíl 1 

Společná ustanovení 

§ 238a 

Působnost 

Podle tohoto dílu se postupuje ve vztahu k jiným členským státům, pro které je závazný 

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující vzájemné uznávání příkazů k zajištění 

a příkazů ke konfiskaci53). 

§ 238b 

Součinnost 

(1) Ministerstvo na základě žádosti soudu nebo orgánu jiného členského státu  

a Nejvyšší státní zastupitelství na základě žádosti státního zástupce nebo orgánu jiného 

členského státu poskytne součinnost při zjišťování potřebných informací, zejména při zjištění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBDAA3S75)



3 

 

příslušného orgánu, kterému má být zaslán příkaz k zajištění, nebo při ověření podmínek 

stanovených právním řádem vykonávajícího státu pro uznání a výkon příkazu k zajištění. 

(2) 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 příkazů k zajištění zaslaných do jiných členských států k uznání  

a výkonu a o výsledku řízení o uznání a výkonu těchto příkazů v jiných členských státech a o 

počtu řízení o uznání a výkonu příkazů k zajištění vydaných justičními orgány jiných 

členských států a jejich výsledku. 

Oddíl 2 

Zajištění v jiném členském státu 

§ 238c 

Příkaz k zajištění 

(1) Příkazem k zajištění je při splnění podmínek uvedených v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/180553) rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho části anebo 

věci, pokud jsou vydány justičním orgánem. 

(2) Osobě, vůči níž příkaz k zajištění směřuje, se tento příkaz doručí až poté,  

co orgán jiného členského státu zajistil jeho výkon v tomto jiném členském státu, nebo odmítl 

tento příkaz uznat nebo vykonat. 

§ 238d 

Vydání zajištěného majetku poškozenému 

(1) Justiční orgán informuje orgán jiného členského státu o rozhodnutí o vydání majetku 

poškozenému podle § 80 trestního řádu, pokud byl tento majetek zajištěn v jiném členském 

státě na základě příkazu k zajištění, neprodleně poté, co toto rozhodnutí nabylo právní moci.  

(2) Justiční orgán poskytne jinému členskému státu na jeho žádost součinnost potřebnou 

k vydání majetku poškozenému. 

Oddíl 3 

Zajištění v České republice 

§ 238e 

Příslušnost 

Pro stanovení příslušnosti k rozhodování o uznání příkazu k zajištění vydaného orgánem 

jiného členského státu a k zajištění výkonu rozhodnutí o uznání tohoto příkazu obdobně platí 

§ 48 odst. 4, odst. 5 věta první, odst. 6 až 8. 

§ 238f 

Oboustranná trestnost 

Příkaz k zajištění vydaný orgánem jiného členského státu pro skutek, který spočívá  

v jiném jednání, než uvedeném v článku 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/1805, lze uznat a vykonat pouze v případě, že skutek by naplňoval znaky skutkové 

podstaty trestného činu podle práva České republiky. 
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§ 238g 

Vynětí z pravomoci 

Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je osoba, vůči níž příkaz  

k zajištění vydaný orgánem jiného členského státu směřuje, vyňata z pravomoci orgánů 

činných v trestním řízení, rozhodne o tom na návrh této osoby nebo justičního orgánu 

Nejvyšší soud. 

§ 238h 

Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k zajištění 

(1) O uznání příkazu k zajištění a zajištění jeho výkonu nebo o odmítnutí jeho uznání 

nebo zajištění jeho výkonu rozhodne justiční orgán usnesením. 

(2) Justiční orgán neprodleně rozhodne o uznání příkazu k zajištění a ihned zajistí výkon 

tohoto rozhodnutí postupem podle trestního řádu, nejsou-li podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 dány důvody pro odmítnutí jeho uznání, odložení jeho 

výkonu anebo znemožňující jeho výkon. 

(3) V případě rozhodnutí podle článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1805  justiční orgán v usnesení uvede, z jakých důvodů upřednostnil výkon daného 

příkazu k zajištění. 

(4) Výkon příkazu k zajištění jiného členského státu znějícího na peněžitou částku se 

zajistí rozhodnutím o zajištění náhradní hodnoty podle § 79g trestního řádu až do výše 

peněžité částky uvedené v příkazu.  

(5) Proti rozhodnutí, kterým se příkaz k zajištění uznává a zajišťuje se jeho výkon, je 

přípustná stížnost; o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce rozhoduje soud uvedený  

v § 146a odst. 1 trestního řádu.  

§ 238i 

Odložení výkonu příkazu k zajištění 

Jsou-li dány důvody pro odložení výkonu příkazu k zajištění podle článku 10 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805, justiční orgán tak učiní opatřením. 

§ 238j 

   Nakládání se zajištěným majetkem 

Justiční orgán rozhodne o zrušení nebo omezení zajištění majetku podle trestního řádu 

nebo postupuje podle § 80 až 81b trestního řádu, pokud 

a) byl informován, že v jiném členském státu došlo k zrušení příkazu k zajištění nebo  

k zrušení anebo omezení zajištění věci, 

b) jde o případ uvedený v článku 12 odst. 2 poslední větě nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/1805, nebo 

c) jde o případ uvedený v článku 8 odst. 4 poslední větě nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/1805. 

§ 238k 

Vydání zajištěného majetku poškozenému 

(1) Pokud jiný členský stát vydá rozhodnutí o vrácení zajištěného majetku poškozenému  

a jsou splněny podmínky uvedené v článku 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu  
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a Rady (EU) 2018/1805, justiční orgán rozhodne o vydání majetku poškozenému postupem 

podle trestního řádu; po dohodě s jiným členským státem může zajistit vrácení majetku  

i prostřednictvím tohoto členského státu. Nejsou-li splněny podmínky pro vydání zajištěného 

majetku poškozenému a na základě konzultací podle článku 29 odst. 3 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/1805nebyl dohodnut jiný postup, justiční orgán rozhodne  

o tom, že majetek poškozenému nevydá, pokud neučiní jiné rozhodnutí podle § 80 trestního 

řádu. Učiní-li jiné rozhodnutí, informuje orgán jiného členského státu o tom, že v důsledku 

tohoto rozhodnutí nelze majetek poškozenému vydat. 

(2) Proti rozhodnutí o nevydání majetku podle odstavce 1 je přípustná stížnost. 

Oddíl 4 

Společná ustanovení 

§ 238l 

Sdílení nákladů 

(1) K podání návrhu jinému členskému státu na sdílení vysokých či mimořádných 

nákladů spojených s výkonem příkazu k zajištění v České republice podle článku 31 odst. 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 je příslušný justiční orgán, který je 

příslušný k uznání příkazu k zajištění. Takový postup může navrhnout ten, kdo má zajištěný 

majetek ve správě podle jiného právního předpisu. 

(2) Ke konzultacím a uzavření dohody o sdílení vysokých či mimořádných nákladů 

spojených s výkonem příkazu k zajištění v jiném členském státu podle článku 31 odst. 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 je příslušný justiční orgán, který 

vydal příkaz k zajištění; není-li účetní jednotkou, činí tak po projednání s účetní jednotkou, 

pod kterou spadá.  

§ 238m 

Regresní nároky 

Ministerstvo je příslušné k úhradě vyplacené náhrady škody jinému členskému státu, 

k požadování úhrady vyplacené náhrady škody po jiném členském státu a k uzavření dohody 

o výši úhrady vyplacené náhrady škody podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/1805. 

____________________ 

53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání 

příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.“. 

CELEX: 32018R1805 

16.  V části páté hlavě VII nadpis dílu 1 zní: 

„Uznání a výkon rozhodnutí ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku nebo věcí  

ve vztahu k členským státům uplatňujícím právní předpisy k provedení příslušného 

právního předpisu Evropské unie“. 
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17. V části páté hlavě VII se za nadpis dílu 1 vkládá označení a nadpis nového oddílu 1, které   

znějí: 

„Oddíl 1 

Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího propadnutí nebo 

zabrání majetku nebo věcí“. 

18. V § 278 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 278 odst. 2 až 4 se slovo „dílu“ nahrazuje 

slovem „oddílu“. 

19. V § 280 odstavec 1 zní: 

„(1) K postupu podle tohoto dílu je příslušný krajský soud, v jehož obvodu  

se nachází majetek, kterého se toto rozhodnutí týká. Nelze-li určit příslušnost soudu podle 

věty první, je příslušný krajský soud, v jehož obvodu se zdržuje osoba, vůči níž rozhodnutí 

jiného členského státu směřuje, a nelze-li takové místo zjistit, je příslušný krajský soud,  

v jehož obvodu tato osoba má nebo měla poslední trvalý pobyt; v případě právnické osoby je 

příslušný krajský soud, v jehož obvodu má sídlo. Je-li dána příslušnost několika soudů, je 

příslušný ten z nich, u něhož bylo řízení o uznání a výkonu zahájeno nejdříve.“. 

20. V § 280 odst. 3 větě druhé se text „§ 24“ nahrazuje textem „§ 188 odst. 1 písm. c)“.  

21. V § 280 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ustanovení § 24 trestního řádu se použije 

přiměřeně.“. 

22. V § 281 odst. 1 větě druhé se slova „samosoudce vyzve příslušný orgán jiného 

členského státu, aby požádal o zajištění takového majetku nebo vydal příkaz k jeho 

zajištění“ nahrazují slovy „předseda senátu upozorní orgán jiného členského státu, že 

pro účely zajištění úspěšného výkonu příkazu ke konfiskaci je potřeba, aby vydal příkaz 

k zajištění“. 

23. V § 281 odst. 2, § 281 odst. 3 větě druhé, § 282, § 283 odst. 1 větě první a druhé, 

§ 283 odst. 2 větě čtvrté, § 285 odst. 1 a 2, § 285 odst. 3 větě první, § 286 odst. 1 větě 

první, § 287 odst. 2 a v § 289 odst. 4 větě druhé až čtvrté se slovo „samosoudce“ 

nahrazuje slovem „soud“.  

24. V § 281 odst. 3 větě první, § 283 odst. 3 větě první, § 284 odst. 5 větě druhé, 

§ 284 odst. 6, § 285 odst. 3 větě třetí, § 288 odst. 2, § 289 odst. 1 větě druhé 

a v § 289 odst. 4 větě první se slovo „samosoudce“ nahrazuje slovy „předseda senátu“.    

25. V § 283 odst. 2 větě první se slova „samosoudce bez zbytečného odkladu; před 

rozhodnutím si vyžádá písemné vyjádření státního zástupce“ nahrazují slovy „soud bez 

zbytečného odkladu ve veřejné zasedání za přítomnosti státního zástupce“. 
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26. V § 284 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 284 odst. 4 úvodní části ustanovení, 

§ 284 odst. 5 větě první a v § 287 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo 

„Samosoudce“ nahrazuje slovem „Soud“. 

27. V § 284 odst. 2 se slovo „samosoudce“ nahrazuje slovem „soudu“.  

28. V § 284 odst. 4 písm. c) se slovo „propadnutí“ nahrazuje slovy „zabrání části“.  

29. V § 286 odst. 2 se slova „svém rozhodnutí samosoudce“ nahrazují slovy „rozhodnutí 

podle odstavce 1 předseda senátu“. 

30. V § 287 odst. 3 a v § 289 odst. 2 a 3 se slovo „Samosoudce“ nahrazuje slovy „Předseda 

senátu“.  

31. V § 289 odst. 1 větě třetí se slova „Jedná-li se o sdílený majetek podle § 290, 

samosoudce“ nahrazují slovy „Předseda senátu upozorní tuto organizační složku  

na povinnost sdílet majetek s jiným členským státem postupem podle § 290 a“. 

32. V § 289 odst. 5 se slova „státu samosoudce“ nahrazují slovy „státu soud“ a slova „části, 

samosoudce“ se nahrazují slovy „části, předseda senátu“.  

33. V § 290 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(7) Přepočet sdílených peněžních prostředků na euro se provádí podle kurzu devizového 

trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, kdy byly peněžní prostředky připsány  

na účet příslušné organizační složky státu.  

(8) Předseda senátu vyrozumí orgán jiného členského státu, který mu zaslal rozhodnutí  

za účelem uznání a výkonu, o tom, která organizační složka je příslušná ke sdílení majetku  

a která organizační složka je příslušná k uzavření dohody o sdílení majetku nebo úhrady 

nákladů řízení.“. 

34. V části páté hlavě VII se označení a nadpis dílu 2 zrušují.  

35.  V části páté hlavě VII se za § 291 vkládá nové označení a nadpis oddílu 2, které znějí: 

„Oddíl 2 

Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku nebo věcí  

v jiném členském státu“. 

36. V § 292 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 291 odst. 2 se slovo „dílu“ nahrazuje 

slovem „oddílu“.  

37. V části páté hlavě VII se označení a nadpis dílu 3 zrušují.  
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38. V části páté hlavě VII se za § 295 vkládá nové označení a nadpis oddílu 3, které znějí: 

„Oddíl 3 

Regresní nároky“. 

39. V části páté hlavě VII se za § 297 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu zní: 

„Díl 2 

Uznání a výkon příkazu ke konfiskaci ve vztahu k členským státům vázaným přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vzájemné uznávání příkazů 

k zajištění a příkazů ke konfiskaci 

Oddíl 1 

Společná ustanovení 

 

§ 297a 

Působnost 

Podle tohoto dílu se postupuje ve vztahu k jiným členským státům, pro které je závazné 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/180553). 

§ 297b 

Součinnost 

(1) Ministerstvo na základě žádosti soudu nebo orgánu jiného členského státu poskytne 

součinnost při zjišťování potřebných informací, zejména při zjištění příslušného orgánu, 

kterému má být zaslán příkaz ke konfiskaci, nebo při ověření podmínek stanovených právním 

řádem vykonávajícího státu pro uznání a výkon příkazu ke konfiskaci. 

(2) 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 příkazů ke konfiskaci zaslaných do jiných členských států k uznání  

a výkonu a o výsledku řízení o uznání a výkonu těchto příkazů v jiných členských státech  

a o počtu řízení o uznání a výkonu příkazů ke konfiskaci vydaných justičními orgány jiných 

členských států a jejich výsledku. 

Oddíl 2 

Uznání a výkon příkazu ke konfiskaci jiného členského státu  

§ 297c 

Příslušnost 

(1) Na určení příslušnosti soudu k postupu podle tohoto oddílu se obdobně použije  

§ 280 odst. 1 a 2.  

(2) Má-li soud, kterému byl příkaz ke konfiskaci postoupen podle článku 14 odst. 8 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805, pochybnosti o své příslušnosti, 

postupuje přiměřeně podle § 188 odst. 1 písm. c) trestního řádu. Ustanovení § 24 trestního 

řádu se použije přiměřeně. 
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§ 297d 

Zajištění výkonu příkazu ke konfiskaci 

Není-li majetek, o jehož propadnutí nebo zabrání jde, zajištěn, předseda senátu upozorní 

orgán jiného členského státu, že pro účely zajištění úspěšného výkonu příkazu ke konfiskaci 

je potřeba, aby vydal příkaz k zajištění. 

§ 297e 

Oboustranná trestnost 

Příkaz ke konfiskaci vydaný orgánem jiného členského státu pro skutek, který spočívá  

v jiném jednání, než uvedeném v článku 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/1805, lze uznat a vykonat pouze v případě, že skutek by naplňoval znaky skutkové 

podstaty trestného činu podle práva České republiky. 

§ 297f 

Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci 

(1) Na rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci jiného členského státu  

se přiměřeně použije § 283 odst. 2. 

(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je osoba, vůči níž příkaz  

ke konfiskaci jiného členského státu směřuje, vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním 

řízení, rozhodne o tom na návrh této osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.  

(3) V případě rozhodnutí podle článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1805 soud v usnesení uvede, z jakých důvodů upřednostnil výkon daného příkazu  

ke konfiskaci. 

(4) Proti rozhodnutí, kterým se uznává a vykonává příkaz ke konfiskaci, nebo kterým  

se odmítá uznání a výkon příkazu ke konfiskaci, je přípustná stížnost, jež má odkladný 

účinek.  

§ 297g 

Uznání příkazu ke konfiskaci 

(1) Pokud soud uzná příkaz ke konfiskaci na území České republiky, současně rozhodne, 

že se trest nebo ochranné opatření uložené tímto příkazem vykoná. Ustanovení § 124 odst. 2 

až 4 se použije obdobně. 

(2) Jde-li o příkaz ke konfiskaci jiného členského státu směřující vůči odsouzenému, 

který zní na peněžitou částku, soud vysloví propadnutí nebo zabrání peněžních prostředků 

nebo jiných věcí náležejících odsouzenému jako náhradní hodnoty až do výše peněžité částky 

uvedené v příkazu.  

(3) Jde-li o příkaz ke konfiskaci jiného členského státu směřující vůči zúčastněné osobě, 

který zní na peněžitou částku, soud vysloví zabrání peněžních prostředků nebo jiných věcí 

náležejících zúčastněné osobě jako náhradní hodnoty až do výše peněžité částky uvedené 

v příkazu.  

(4) V případě, že je soud před uznáním příkazu ke konfiskaci jiného členského státu 

informován o tom, že trest nebo ochranné opatření uložené příkazem ke konfiskaci byly již 

částečně vykonány v jiném státu nebo o jiné skutečnosti, v jejímž důsledku se příkaz  

ke konfiskaci jiného členského státu stal zčásti nevykonatelným, uzná příkaz ke konfiskaci 

jiného členského státu ve zbylém rozsahu. V rozhodnutí v takovém případě stanoví, jaká 

poměrná část trestu nebo ochranného opatření se vykoná v České republice. Obdobně 
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postupuje, pokud jiný členský stát vydal rozhodnutí o vrácení části majetku poškozenému  

a jsou splněny podmínky uvedené v článku 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/1805 pro vydání této části majetku poškozenému. 

§ 297h 

Výkon uznaného příkazu ke konfiskaci 

(1) Za účelem zajištění výkonu uznaného příkazu ke konfiskaci předseda senátu 

vyrozumí organizační složku státu, které podle zákona o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích přísluší hospodaření s majetkem České republiky, o tom, zda 

se jedná o majetkovou trestní sankci podle zákona o použití peněžních prostředků 

z majetkových trestních sankcí; v případě pochybnosti se dotáže orgánu jiného členského 

státu. Nejde-li o majetkovou trestní sankci, předseda senátu upozorní tuto organizační složku 

na povinnost sdílet majetek s jiným členským státem postupem podle článku 30 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 a zároveň tuto organizační složku vyrozumí 

o tom, kterému orgánu jiného členského státu má příslušnou část sdíleného majetku zaslat. 

Jinak se na výkon obdobně použije § 289 odst. 1. 

(2) Předseda senátu dále neprodleně upozorní orgán jiného členského státu, že nebude-li  

ve lhůtě 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci jiného 

členského státu informován o důvodu bránícím propadnutí nebo zabrání takového majetku,  

s takovým majetkem bude dále nakládáno jako s majetkem České republiky.  

 (3) Informuje-li orgán jiného členského státu ve lhůtě uvedené v odstavci 2 o důvodu 

bránícím propadnutí nebo zabrání majetku nebo jeho části, zejména že trest nebo ochranné 

opatření již byly zcela nebo zčásti vykonány v jiném státu nebo osoba, vůči níž příkaz ke 

konfiskaci jiného členského státu směřuje, požadovanou částku dobrovolně uhradila, předseda 

senátu o této skutečnosti neprodleně vyrozumí organizační složku státu, které podle zákona o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích přísluší hospodaření 

s majetkem České republiky. Následně soud zruší své předchozí rozhodnutí o uznání a 

výkonu příkazu ke konfiskaci jiného členského státu. V případě, že se uváděný důvod 

vztahuje jen na část propadlého nebo zabraného majetku, soud po zrušení svého předchozího 

rozhodnutí uzná příkaz ke konfiskaci jiného členského státu ve zbylém rozsahu. Zrušující 

rozhodnutí a případně též nové rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci jiného 

členského státu ve zbylém rozsahu soud doručí osobě, vůči níž rozhodnutí jiného členského 

státu směřuje, státnímu zástupci, obhájci, byl-li zvolen nebo ustanoven a organizační složce 

státu, které podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

přísluší hospodaření s majetkem České republiky. 

(4) Informuje-li orgán jiného členského státu ve lhůtě uvedené v odstavci 2 o tom,  

že propadlý nebo zabraný majetek má být na základě rozhodnutí jiného členského státu 

vrácen poškozenému nebo že probíhá řízení o vrácení propadlého nebo zabraného majetku 

poškozenému, předseda senátu o této skutečnosti neprodleně vyrozumí organizační složku 

státu uvedenou v odstavci 3. Je-li výsledkem řízení v jiném členském státu rozhodnutí  

o vrácení majetku poškozenému, soud postupuje obdobně podle odstavce 3 a zároveň 

rozhodne o vydání majetku poškozenému; přitom postupuje přiměřeně podle § 80 trestního 

řádu.  

 (5) Vyrozumí-li orgán jiného členského státu soud ještě před skončením lhůty uvedené 

v odstavci 2 o tom, že není dán důvod bránící propadnutí nebo zabraní takového majetku, 

předseda senátu o této skutečnosti neprodleně informuje organizační složku státu uvedenou  

v odstavci 3.  
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(6) Pokud je soud orgánem jiného členského státu vyrozuměn o rozhodnutí, kterým byl 

poškozenému v jiném členském státu přiznán nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy 

nebo na vydání bezdůvodného obohacení, nebo o skutečnosti, že v tomto členském státě 

probíhá řízení o takovém nároku poškozeného, předseda senátu předá tuto informaci 

ministerstvu a zašle mu pravomocné rozhodnutí, kterým byl uznán příkaz ke konfiskaci, pro 

účely postupu podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. 

Předseda senátu vyrozumí ministerstvo o tom, na jaký účet má příslušnou část sdíleného 

majetku zaslat, a o dalších skutečnostech týkajících se majetkové trestní sankce významných 

z hlediska uspokojení nároků poškozených podle uvedeného zákona.   

§ 297i 

Odložení výkonu příkazu ke konfiskaci 

Jsou-li dány důvody pro odložení výkonu příkazu ke konfiskaci podle článku 21 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805, soud tak učiní opatřením. 

Oddíl 3 

Zajištění výkonu příkazu ke konfiskaci v jiném členském státu 

§ 297j 

Příkaz ke konfiskaci  

(1) Příkazem ke konfiskaci je při splnění podmínek uvedených v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 rozhodnutí soudu, kterým se ukládá propadnutí nebo 

zabrání majetku nebo jeho části anebo věci. 

(2) K zajištění výkonu příkazu ke konfiskaci v jiném členském státu je příslušný soud, 

který ve věci rozhodl v prvním stupni.  

§ 297k 

Informační povinnost 

(1) Předseda senátu neprodleně vyrozumí ministerstvo pro účely postupu podle zákona      

o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí o tom, že zaslal příkaz ke 

konfiskaci ukládající majetkovou trestní sankci podle zákona o použití peněžních prostředků 

z majetkových trestních sankcí jinému členskému státu za účelem uznání a výkonu,  

a o výsledku řízení o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci v jiném členském státu. 

(2) Předseda senátu na základě informace od ministerstva neprodleně vyrozumí orgán 

jiného členského státu o tom, že 

a) existuje oprávněná osoba podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových 

trestních sankcí, jejíž právo na uspokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu 

ministerstva nezaniklo, pokud tuto skutečnost neuvedl již v osvědčení o vydání příkazu ke 

konfiskaci,  

b) právo oprávněné osoby na uspokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu podle 

zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí zaniklo, oprávněná 

osoba nepožádala o uspokojení svého majetkového nároku ze zvláštního účtu anebo tento 

nárok uspokojila zcela nebo zčásti jiným způsobem, pokud soud v osvědčení  

o vydání příkazu ke konfiskaci uvedl, že existuje taková oprávněná osoba,  

c) nabylo právní moci rozhodnutí soudu v občanskoprávním řízení o nároku poškozeného na 

náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení; kopii tohoto 

rozhodnutí přiloží k informaci. 
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Oddíl 4 

Společná ustanovení 

§ 297l 

 Sdílení propadlého a zabraného majetku s jiným členským státem 

(1) Souhlas s použitím majetku podle článku 30 odst. 6 písm. d) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 uděluje jinému členskému státu Ministerstvo financí  

po zjištění stanoviska soudu, který vydal příkaz ke konfiskaci. Ministerstvo financí si rovněž 

vyžaduje od jiného členského státu souhlas s takovým použitím majetku v České republice; 

návrh na vyžádání si souhlasu mu může podat organizační složka státu, které podle zákona  

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích přísluší hospodaření 

s takovým majetkem. 

(2) K uzavření dohody s jiným členským státem ohledně sdílení majetku podle článku 30 

odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 je příslušné Ministerstvo 

financí; návrh na uzavření takové dohody mu může podat soud, který zaslal příkaz ke 

konfiskaci do jiného členského státu za účelem uznání a výkonu nebo který rozhodl  

o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci jiného členského státu v prvním stupni. Na žádost 

poskytne soud Ministerstvu financí potřebnou součinnost pro účely uzavření dohody.  

(3) Sdílené věci nebo peněžní prostředky získané jejich zpeněžením předává do 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; 

tato organizační složka je rovněž příslušná k převzetí sdílených věcí z jiného členského státu. 

Peněžní prostředky získané výkonem majetkové trestní sankce podle zákona o použití 

peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí předává do jiného členského státu  

a z jiného členského státu přebírá ministerstvo. 

(4) Přepočet sdílených peněžních prostředků na euro se provádí podle kurzu devizového 

trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, kdy byly peněžní prostředky připsány na 

účet příslušné organizační složky státu.  

 (5) Předseda senátu vyrozumí orgán jiného členského státu, kterému zasílá příkaz 

ke konfiskaci nebo od kterého jej obdržel, o tom, která organizační složka je příslušná 

ke sdílení propadlého nebo zabraného majetku nebo peněžních prostředků získaných jeho 

zpeněžením a která organizační složka je příslušná k uzavření dohody o sdílení majetku. Jde-

li o majetkovou trestní sankci podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových 

trestních sankcí, uvede zároveň, jak mají být peněžní prostředky označeny v souladu 

s uvedeným zákonem. 

§ 297m 

Sdílení nákladů 

(1) K podání návrhu jinému členskému státu na sdílení vysokých či mimořádných 

nákladů spojených s výkonem příkazu ke konfiskaci v České republice podle článku 31 odst. 

2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 je příslušný předseda senátu 

soudu, který uznal příkaz ke konfiskaci. Takový postup může navrhnout organizační složka 

státu, které podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

přísluší hospodaření s takovým majetkem. 

(2) Ke konzultacím a uzavření dohody o sdílení vysokých či mimořádných nákladů 

spojených s výkonem příkazu ke konfiskaci v jiném členském státu podle článku 31 odst. 2 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 je příslušný předseda senátu soudu, 

který vydal příkaz ke konfiskaci. 

§ 297n 

Regresní nároky 

Ministerstvo je příslušné k úhradě vyplacené náhrady škody jinému členskému státu, 

k požadování úhrady vyplacené náhrady škody po jiném členském státu a k uzavření dohody 

o výši úhrady vyplacené náhrady škody podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/1805.“. 

CELEX: 32018R1805 

ČÁST DRUHÁ 

Změna trestního řádu 

Čl. II 

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

č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona 

č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., 

zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona 

č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., 

zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona 

č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., 

zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 

č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona 

č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., 

zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona 

č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 

č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona 

č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona 

č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona 

č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., 

zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., 

zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona 

č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., 

zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., 

zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 

zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona 
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č. 111/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona 

č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 77b odst. 3 větě druhé se za slovo „zajištění“ vkládá text „(§ 47, § 78, § 79, § 79a,  

§ 79g, § 344a, § 347 a § 358b)“. 

2. V § 80 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Byla-li věc v mezidobí prodána, s částkou za ni 

strženou se naloží obdobně podle věty první a druhé.“.   

3. V § 125 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 „(4) Odsuzující rozsudek musí obsahovat též poučení poškozeného o možnosti žádat  

o uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem 

nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle zákona o použití 

peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, je-li tímto rozsudkem ukládána 

majetková trestní sankce podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových 

trestních sankcí.“. 

4. V § 134 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Usnesení musí obsahovat též poučení poškozeného o možnosti žádat o uspokojení 

nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle zákona o použití peněžních 

prostředků z majetkových trestních sankcí, je-li tímto usnesením ukládána majetková trestní 

sankce podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí.“. 

5. V § 137 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Usnesení, kterým byla uložena majetková 

trestní sankce podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních 

sankcí, se doručí též poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení; v řízení  

o trestném činu zanedbání povinné výživy též poškozenému, vůči kterému má pachatel 

stanovenou vyživovací povinnost.“. 

6. V § 314f se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 

zní: 

„g) poučení poškozeného o možnosti žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

získaného trestným činem podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových 

trestních sankcí, je-li trestním příkazem ukládána majetková trestní sankce podle zákona  

o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí.“. 

7. Na konci § 345 se doplňuje věta „Předseda senátu zároveň uvede, zda se jedná  

o majetkovou trestní sankci podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových 

trestních sankcí.“. 
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8. V § 349b se za větu první vkládá věta „Předseda senátu zároveň uvede, zda se jedná  

o majetkovou trestní sankci podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových 

trestních sankcí.“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

Čl. III 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., 

zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., 

zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 

Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 

342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 

Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 

503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona 

č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., 

zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 65/2017 

Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto: 

1. Poznámka pod čarou č. 28a zní: 

„28a) § 285 zákona č. 104/2013 Sb., ve znění zákona č…/2020 Sb.“. 

2. V § 16 odst. 3 větě první se za slovo „části28a)“ vkládají slova „nebo v důsledku 

rozhodnutí soudu o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího vzájemné uznávání příkazů k zajištění a příkazů  

ke konfiskaci96)“. 

CELEX: 32018R1805 

Poznámka pod čarou č. 96 zní: 

96) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání 

příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.“. 

3. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Při nakládání s majetkem uvedeným v odstavci 3 se organizační složka řídí postupy 

pro sdílení majetku uvedenými v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím vzájemné uznávání příkazů 

k zajištění a příkazů ke konfiskaci96). Zašle-li organizační složka jinému členskému státu 

peněžní prostředky získané zpeněžením propadlého nebo zabraného majetku nebo věcí, 

vyrozumí o tom orgán jiného členského státu příslušný ke sdílení majetku.“.  

CELEX: 32018R1805 
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ČÁST ČTRVTÁ 

Změna trestního zákoníku 

Čl. IV 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona 

č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona 

č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., 

zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona 

č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 

zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona 

č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., 

zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona 

č. 287/2018 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona 

č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 66 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Zástavní práva k propadlému majetku 

nezanikají.“. 

CELEX: 32018R1805 

2. V § 70 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Zástavní práva k propadlé věci nezanikají.“. 

CELEX: 32018R1805 

3. V § 71 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zástavní práva k propadlé náhradní hodnotě 

nezanikají.“. 

CELEX: 32018R1805 

4. V § 104 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „; zástavní práva k nim nezanikají“. 

CELEX: 32018R1805 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o obětech trestných činů 

Čl. V 

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon 

o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 56/2017 Sb. a zákona 

č…/2020 Sb., se mění takto: 
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1. V § 2 odst. 2 se slovo „majetková“ nahrazuje slovem „škoda“.  

2. V § 25 odst. 2 se slova „nemajetková újma, škoda na zdraví nebo škoda vzniklá  

v důsledku smrti způsobené trestným činem“ nahrazují slovy „škoda nebo nemajetková 

újma“. 

3. V § 26 odst. 1 se slova „na zdraví“ zrušují.  

4. V § 26 odst. 2 se slova „způsobena smrt, škoda na zdraví“ nahrazují slovem „škoda“. 

5. V § 27 písm. a) se slova „byla poškozena na zdraví nebo“ zrušují a za slovo „způsobena“ 

se vkládají slova „škoda nebo“. 

6. V § 28 odst. 1 písm. a) až c) se za slovo „škody“ vkládají slova „nebo nemajetkové 

újmy“. 

7. V § 28 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

8. V § 28 odst. 2 větě druhé se za slovo „škoda“ vkládají slova „nebo nemajetková újma“. 

9. V § 29 písm. a) se za slovo „vznik“ vkládají slova „škody nebo nemajetkové“. 

10. V § 29 písm. b) se za slovo „škodu“ vkládají slova „nebo nemajetkovou újmu“. 

11. V § 30 odst. 2 se za slova „dozvěděla o“ vkládají slova „škodě nebo nemajetkové“. 

12. V § 32 odstavec 2 zní: 

„(2) Soudy a orgány činné v trestním řízení poskytnou ministerstvu potřebnou 

součinnost, zejména mu zašlou na jeho písemnou žádost kopie listin ze spisu pro výkon jeho 

působnosti podle tohoto zákona. Při ověřování splnění podmínek pro poskytování peněžité 

pomoci je oprávněná úřední osoba ministerstva oprávněna nahlížet do trestních spisů a spisů 

soudu vedených v občanskoprávním řízení; soudy a orgány činné v trestním řízení jsou 

povinny jí nahlédnutí do spisů umožnit.“. 
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ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených  

v trestním řízení 

Čl. VI 

Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí 

uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., 

zákona č…/2019 Sb. a zákona č…/2019 Sb., se mění takto: 

1. Za nadpis části páté se vkládá označení a nadpis hlavy I, které znějí: 

„Hlava I 

Obecná ustanovení“. 

2. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a s peněžními prostředky z majetkových trestních 

sankcí uložených v jiném členském státu Evropské unie (dále jen „členský stát“)  

a vykonaných na území České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího vzájemné uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci1)“. 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání 

příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.“. 

3. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „, s výjimkou sankce uložené rozhodnutím 

cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno“ zrušují.  

4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Za majetkovou trestní sankci se považuje též majetková sankce uložená rozhodnutím 

jiného členského státu uznaným na území České republiky podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/18051), pokud trestným činem, v důsledku jehož spáchání byla 

uložena majetková sankce, pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu 

anebo jím získal bezdůvodné obohacení. Ostatní majetkové sankce uložené rozhodnutím 

cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, se za majetkovou trestní sankci pro 

účely tohoto zákona nepovažují.“.  

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.  

5. V § 2 odst. 4 písm. a) a b) se slova „nebo ve kterém si soud rozhodnutí o uložení 

majetkové trestní sankce vyhradil do veřejného zasedání podle § 230 odst. 2 nebo 3 

trestního řádu“ zrušují.  

6. V § 2 odst. 4 písm. b) a v § 8 odst. 1 větě druhé a třetí se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“. 
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7. V § 2 odst. 4 písm. c) se slova „nebo si soud rozhodnutí o uložení majetkové trestní 

sankce vyhradil do veřejného zasedání podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu“ zrušují.  

8. V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) kterému byl rozhodnutím jiného členského státu přiznán majetkový nárok, pokud v jiném 

členském státu byla v souvislosti s trestným činem, v důsledku jehož spáchání mu tento 

nárok vznikl, uložena majetková sankce, která je majetkovou trestní sankcí podle odstavce 

2 věty první.“. 

CELEX: 32018R1805 

9. Za § 3 se vkládá označení a nadpis hlavy II, které znějí: 

„Hlava II 

Nakládání s majetkem získaným výkonem majetkové trestní sankce“. 

10. V § 6 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; jde-li o věc, která propadla 

nebo byla zabrána na základě majetkové trestní sankce uvedené v § 2 odst. 2, lze si věc 

ponechat pouze v případě, že k tomu jiný členský stát udělil souhlas podle článku 30 

odst. 6 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805. 

CELEX: 32018R1805 

11. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ zrušuje.  

12. V § 7 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) ke sdílení s jiným členským státem podle článku 30 nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/1805, jde-li o peněžní prostředky z majetkových trestních sankcí 

uvedených v § 2 odst. 2, a“.  

CELEX: 32018R1805 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).  

 

13. Za § 7 se vkládá označení a nadpis hlavy III, které znějí: 

„Hlava III 

Uspokojení majetkových nároků oprávněných osob ve vnitrostátních případech“. 

14. V § 8 odst. 1 větě druhé a větě třetí, § 8 odst. 3 větě první až čtvrté a v § 8 odst. 4 větě 

první se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.  

15. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „trestního příkazu nebo odsuzujícího rozsudku“ 

nahrazují slovy „rozhodnutí, kterým byla uložena majetková trestní sankce,“. 
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16. V § 8 odst. 2 písm. a) se čárka nahrazuje slovem „, a“. 

17. V § 8 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „, a“ nahrazuje tečkou a písmeno c)  

se zrušuje.     

18. V § 8 odst. 3 se na konci textu věty první a druhé doplňují slova „, a kopii 

pravomocného rozhodnutí, kterým byla uložena majetková trestní sankce“. 

19. V § 8 odst. 3 větě třetí se za slova „činu, v důsledku jehož spáchání jí vznikl majetkový 

nárok,“ vkládají slova „kopii pravomocného rozhodnutí, kterým byla uložena majetková 

trestní sankce,“. 

20. V § 8 odst. 3 větě čtvrté se za slovo „výživy,“ vkládají slova „kopii pravomocného 

rozhodnutí, kterým byla uložena majetková trestní sankce,“. 

21. V § 9 odst. 3 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

22. Za § 11 se vkládá nová hlava IV, která včetně nadpisu zní: 

„Hlava IV 

Uspokojení nároků oprávněných osob v přeshraničních případech s jinými členskými 

státy 

Díl 1 

Uspokojení nároků oprávněných osob z majetkové trestní sankce uložené jiným 

členským státem a uznané v České republice 

§ 11a 

(1) Podkladem pro uspokojení nároků oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 4 písm. e) je 

rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci a informace jiného členského státu o tom, 

že rozhodl o přiznání majetkového nároku poškozenému. Pokud obdržená informace není 

dostatečná pro účely uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby, ministerstvo požádá 

soud, který mu informaci zaslal, aby vyzval jiný členský stát k jejímu doplnění.  

(2) Pokud jiný členský stát v informaci uvedl, že řízení o majetkovém nároku 

poškozeného v jiném členském státě dosud nebylo skončeno, ministerstvo vyčká do doby 

obdržení informace o výsledku takového řízení. 

CELEX: 32018R1805 

§ 11b 

(1) Ministerstvo zašle příslušnému orgánu jiného členského státu peněžní prostředky ze 

zvláštního účtu ve výši odpovídající výši majetkového nároku oprávněné osoby, který jí byl 

přiznán rozhodnutím jiného členského státu. Peněžní prostředky přepočte na měnu jiného 

členského státu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, kdy 

byly peněžní prostředky připsány na zvláštní účet. 
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(2) Nepostačují-li peněžní prostředky k úplnému uspokojení majetkového nároku 

oprávněné osoby nebo oprávněných osob, ministerstvo je zašle ve výši, v jaké byly získány 

výkonem majetkové trestní sankce uvedené v § 2 odst. 2 větě první. Pokud jsou peněžní 

prostředky z více majetkových trestních sankcí zasílány na zvláštní účet postupně, 

ministerstvo zašle každou jednotlivou částku příslušnému orgánu jiného členského státu bez 

zbytečného odkladu od jejího připsání na zvláštní účet.  

CELEX: 32018R1805 

(3) O zaslání peněžních prostředků nebo jejich části a dalších skutečnostech důležitých 

z hlediska uspokojení nároku oprávněné osoby, zejména zda již byly výkonem majetkové 

trestní sankce získány všechny peněžní prostředky nebo jen jejich část, ministerstvo 

neprodleně vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.  

(4) Nebyly-li z majetkové trestní sankce uvedené v § 2 odst. 2 větě první získány žádné 

peněžní prostředky, ministerstvo o tom vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu. 

(5) Pokud se ministerstvo dozví, že v mezidobí došlo k úplnému nebo částečnému 

uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby, vyrozumí o tom příslušný orgán jiného 

členského státu a dotáže se jej, zda mu má zaslat peněžní prostředky v plné výši nebo pouze 

ve výši odpovídající nároku oprávněné osoby, který dosud nebyl uspokojen.  

 

Díl 2 

Uspokojení majetkových nároků oprávněných osob z majetkové trestní sankce uložené 

v České republice a uznané v jiném členském státu 

§ 11c 

(1) Ministerstvo neprodleně vyrozumí soud, který uložil majetkovou trestní sankci 

týkající se peněžních prostředků nebo věci, které se nachází na území jiného členského státu, 

pro který je závazné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805, o tom, že 

a) existuje oprávněná osoba podle tohoto zákona, jejíž právo na uspokojení jejího 

majetkového nároku ze zvláštního účtu ministerstva nezaniklo,  

b) právo oprávněné osoby na uspokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu podle 

tohoto zákona zaniklo, oprávněná osoba nepožádala o uspokojení svého majetkového 

nároku ze zvláštního účtu nebo oprávněná osoba uspokojila svůj majetkový nárok zcela 

nebo zčásti jiným způsobem,  

c) nabylo právní moci rozhodnutí soudu v občanskoprávním řízení o nároku poškozeného  

na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení; k této 

informaci přiloží kopii pravomocného rozhodnutí.  

(2) Ministerstvo přepočte peněžní prostředky zaslané jiným členským státem  

na zvláštní účet na české koruny podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní 

bankou ke dni, kdy byly peněžní prostředky připsány na zvláštní účet. 

(3) Ustanovení § 8 až 11 se jinak použijí obdobně.“.  

23. Za § 11c se vkládá označení a nadpis hlavy V, které znějí: 

„Hlava V 

Společná ustanovení“. 
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24. V § 12 odst. 1 se text „b)“ nahrazuje textem „c)“.  

25. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Z peněžních prostředků z majetkové trestní sankce uvedené v § 2 odst. 2 zbývajících 

na zvláštním účtu po odečtení části peněžních prostředků, která má být zaslána do jiného 

členského státu podle § 11b, ministerstvo zašle jejich část sdílenou podle článku 30 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805příslušnému orgánu jiného členského státu  

a vyrozumí jej o této skutečnosti. Ohledně zbylých peněžních prostředků postupuje obdobně 

podle odstavců 1 až 3.“. 

CELEX: 32018R1805 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 19. prosince 2020. 

CELEX: 32018R1805 
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