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                    ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU                               VI. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část 

první,  

§ 238b 

odst. 1 

(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 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. 

32018R1805 

 

čl. 24 odst. 2 
2. Je-li to nezbytné z důvodu struktury jeho vnitřního právního systému, 

může každý členský stát určit jeden nebo více ústředních orgánů, jež 

jsou odpovědné za administrativní předávání a přijímání osvědčení 

o příkazu k zajištění a příkazu ke konfiskaci a za pomoc jeho 

příslušným orgánům. Každý členský stát informuje Komisi o každém 

orgánu, který takto určí. 

 

Část 

první,  

§ 238b 

odst. 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  

 uznání a výkonu příkazů k zajištění vydaných 

justičními orgány jiných členských států a jejich 

výsledku. 

32018R1805 

 

čl. 35 Statistiky 

1.   Členské státy pravidelně sbírají od příslušných orgánů souhrnné 

statistické údaje. Tyto statistiky vedou a každoročně je zasílají Komisi. 

Tyto statistiky uvádějí kromě informací uvedených v čl. 11 odst. 2 

směrnice 2014/42/EU počet příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci, 

které daný členský stát obdržel od jiných členských států, jež byly 

uznány a vykonány, jakož i těch, jejichž uznání a výkon byly 

odmítnuty. 

2.   Členské státy rovněž každoročně zašlou Komisi následující 

statistiky, jsou-li tyto statistiky dostupné na ústřední úrovni v dotyčném 

členském státě: 

 a) počet případů, kdy byla oběti nahrazena škoda nebo jí bylo 

přiznáno vrácení majetku získaného výkonem příkazu ke 

konfiskaci podle tohoto nařízení; a 
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 b) průměrnou dobu nezbytnou pro výkon příkazů k zajištění 

a příkazů ke konfiskaci podle tohoto nařízení. 
 

Část 

první, 

§ 238c 

odst. 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. 

32018R1805 

 

čl. 2 odst. 1 a 

odst. 8 písm. 

a) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 1) „příkazem k zajištění“ rozhodnutí vydané nebo potvrzené 

vydávajícím orgánem, jehož cílem je zabránit zničení, 

pozměnění, přesunu či převodu majetku nebo dalšímu 

nakládání s ním před jeho konfiskací; 

8) „vydávajícím orgánem“: 

 a) pokud jde o příkaz k zajištění: 

 i) soudce, soud nebo státní zástupce příslušný v daném 

případě; nebo 

ii)  iii) jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který má 

v trestních věcech pravomoc vydat příkaz k zajištění 

majetku nebo vykonat příkaz k zajištění v souladu 

s vnitrostátním právem. Kromě toho musí příkaz 

k zajištění před jeho předáním vykonávajícímu orgánu 

a po posouzení jeho souladu s podmínkami pro vydání 

takového příkazu podle tohoto nařízení potvrdit soudce, 

soud nebo státní zástupce ve vydávajícím státě. Pokud byl 

příkaz potvrzen soudcem, soudem nebo státním 

zástupcem, může být pro účely předání příkazu tento jiný 

příslušný orgán rovněž považován za vydávající orgán; 
 

 b) pokud jde o příkaz ke konfiskaci, orgán, který vydávající 

stát určí a který má v trestních věcech pravomoc vykonat 

příkaz ke konfiskaci vydaný soudem v souladu 

s vnitrostátním právem; 
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Část 

první, 

§ 238c 

odst. 2 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 11 odst. 2 

 
2.   Vykonávající orgán zaručí v souladu se svým vnitrostátním právem 

důvěrnost skutečností a podstaty příkazu k zajištění, a to až na 

skutečnosti, jejichž zveřejnění je nezbytné k výkonu příkazu k zajištění. 

Aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku, jakmile byl příkaz k zajištění 

vykonán, vykonávající orgán o tom uvědomí dotčené osoby v souladu 

s článkem 32. 

Část 

první, 

§ 238d 

odst. 1 

(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.  

32018R1805 

 

čl. 29 odst. 1 

 1.   Pokud vydávající orgán nebo jiný příslušný orgán vydávajícího 

státu vydal v souladu se svým vnitrostátním právem rozhodnutí vrátit 

zajištěný majetek oběti, uvede vydávající orgán informace o tomto 

rozhodnutí v osvědčení o příkazu k zajištění nebo informuje o tomto 

rozhodnutí vykonávající orgán později. 
Část 

první,  

§ 238d 

odst. 2 

(2) Justiční orgán poskytne jinému členskému státu  

na jeho žádost součinnost potřebnou k vydání majetku 

poškozenému. 

 

32018R1805 

 

čl. 29 odst. 2 
2.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí vrátit 

zajištěný majetek oběti podle odstavce 1, přijme opatření nezbytná 

k zajištění toho, aby v případě, že je dotčený majetek zajištěn, byl tento 

majetek vrácen v souladu s procesními pravidly vykonávajícího státu co 

nejdříve oběti, a to i prostřednictvím vydávajícího státu, je-li to 

nezbytné, a za podmínky, že: 

 a) vlastnické právo oběti k uvedenému majetku není napadeno; 

 b) uvedený majetek není vyžadován jako důkaz v trestním řízení ve 

vykonávajícím státě; a 

  c) práva dotčených osob nejsou dotčena. 

Vykonávající orgán informuje vydávající orgán v případě, že majetek je 

přímo převeden oběti.  

Část 

první,  

§ 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 

32018R1805 

 

čl. 3 odst. 2 

 2.   V případě jiných trestných činů než uvedených v odstavci 1 může 

vykonávající stát podmínit uznání a výkon příkazu k zajištění nebo 

příkazu ke konfiskaci skutečností, že jednání, které vedlo k vydání 

příkazu k zajištění nebo příkazu ke konfiskaci, představuje trestný čin 
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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. 

podle práva vykonávajícího státu, nezávisle na znacích skutkové 

podstaty nebo popisu trestného činu podle práva vydávajícího státu. 

 

Část 

první,  

§ 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. 

32018R1805 

 

čl. 8 odst. 1 

písm. b) 

 

1. Vykonávající orgán může odmítnout uznat či vykonat příkaz 

k zajištění pouze tehdy, pokud: 

 b) právo vykonávajícího státu stanoví výsadu nebo imunitu, která by 

bránila zajištění dotčeného majetku, nebo existují pravidla pro 

určení či omezení trestněprávní odpovědnosti týkající se svobody 

tisku či svobody projevu v dalších sdělovacích prostředcích, jež 

brání výkonu příkazu k zajištění; 
 

Část 

první,  

§ 238h 

odst. 2 

(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. 

32018R1805 

 

 

 

 

 

 

čl. 7 odst. 1 

 

 

 

1.   Vykonávající orgán uzná příkaz k zajištění předaný v souladu 

s článkem 4 a přijme opatření nezbytná pro jeho výkon stejným 

způsobem, jako je tomu u vnitrostátního příkazu k zajištění vydaného 

orgánem vykonávajícího státu, pokud se tento vykonávající orgán 

nerozhodne uplatnit některý z důvodů k odmítnutí uznání a výkonu 

stanovených v článku 8 nebo některý z důvodů odkladu stanovených 

v článku 10. 

Část 

první,  

§ 

238h 

odst. 3 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 26 

 

 

 

Více příkazů 

1.   Pokud vykonávající orgán obdrží dva či více příkazů k zajištění 

nebo příkazů ke konfiskaci od různých členských států vydaných proti 

téže osobě a tato osoba nemá ve vykonávajícím státě dostatečný 

majetek, jenž by uspokojil všechny tyto příkazy, nebo pokud 

vykonávající orgán obdrží dva nebo více příkazů k zajištění nebo 

příkazů ke konfiskaci týkajících se téže specificky určené věci tvořící 

součást majetku, vykonávající orgán rozhodne, který z příkazů se 

v souladu s právem vykonávajícího státu vykoná, aniž je dotčena 

možnost odkladu výkonu příkazu ke konfiskaci podle článku 21. 

2.   Při přijímání svého rozhodnutí vykonávající orgán upřednostní, je-li 

to možné, zájmy obětí. Rovněž zohlední veškeré další relevantní 
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okolnosti, včetně: 

a) skutečnosti, zda je daný majetek již zajištěn; 

b) dat vydání příslušných příkazů a dat jejich předání; 

c) závažnosti dotčeného trestného činu; a 

d) místa, kde byl trestný čin spáchán. 
 

Část 

první,  

§ 238h 

odst. 4 

(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.  

32018R1805 

 

čl. 2 odst. 3 

písm. a) a b) 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 3) „majetkem“ jakýkoli majetek, hmotné nebo nehmotné povahy, 

movitý nebo nemovitý, jakož i právní listiny nebo nástroje dokládající 

právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm, který vydávající 

orgán považuje za: 

  a) výnosy z trestného činu nebo jejich ekvivalent buď v jejich 

celkové, nebo pouze částečné hodnotě; 

 b) nástroje takového trestného činu nebo hodnotu takových 

nástrojů; 
   

Část 

první,  

§ 238h 

odst. 5 

(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.  

32018R1805 

 

čl. 33 odst. 1 
1.   Dotčené osoby mají právo na účinnou právní ochranu ve 

vykonávajícím státě proti rozhodnutí o uznání a výkonu příkazů 

k zajištění podle článků 7 a příkazů ke konfiskaci podle článku 18. 

Právo na podání opravného prostředku se uplatní u soudu ve 

vykonávajícím státě v souladu s jeho právem. Pokud jde o příkazy ke 

konfiskaci, podání opravného prostředku může mít odkladný účinek, 

stanoví-li tak právo vykonávajícího státu. 

Část 

první,  

§ 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. 

32018R1805 

 

čl. 10 odst. 1 
1.   Vykonávající orgán může odložit výkon příkazu k zajištění 

předaného v souladu s článkem 4, jestliže: 

 a) by jeho výkon mohl narušit probíhající trestní vyšetřování, přičemž 

výkon příkazu k zajištění může být odložen na dobu, kterou považuje 

vykovávající orgán za přiměřenou; 
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 b) je majetek již předmětem stávajícího příkazu k zajištění, přičemž 

výkon příkazu k zajištění může být odložen až do doby, kdy bude 

tento stávající příkaz zrušen; nebo 

 c) je majetek již předmětem stávajícího příkazu vydaného během 

jiného řízení ve vykonávajícím státě, přičemž výkon příkazu 

k zajištění může být odložen až do doby, kdy bude tento stávající 

příkaz zrušen. Toto písmeno se však použije pouze tehdy, pokud by 

měl tento stávající příkaz podle vnitrostátního práva přednost před 

následnými vnitrostátními příkazy k zajištění v trestních věcech. 
 

Část 

první,  

§ 238j 

odst. 1 

písm. a) 

(1) Justiční orgán rozhodne o zrušení nebo omezení 

zajištění věci 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, 

32018R1805 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018R1805 

 

čl. 12 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 27 odst. 3 

1.   Majetek, který je předmětem příkazu k zajištění, zůstává zajištěn ve 

vykonávajícím státě do doby, než příslušný orgán tohoto státu 

s konečnou platností odpoví na příkaz ke konfiskaci předaný v souladu 

s článkem 14, nebo do doby, než vydávající orgán informuje 

vykonávající orgán o jakémkoli rozhodnutí nebo opatření, v jehož 

důsledku se příkaz stává nevymahatelným nebo je zrušen v souladu 

s čl. 27 odst. 1. 

Vykonávající orgán ukončí výkon příkazu k zajištění nebo příkazu ke 

konfiskaci, nebyl-li výkon již ukončen, jakmile byl vydávajícím 

orgánem informován v souladu s odstavcem 2. Vykonávající orgán 

zašle bez zbytečného odkladu potvrzení o ukončení vydávajícímu státu, 

a to jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného 

záznamu. 

Část 

první,  

§ 238j 

odst. 1 

písm. b) 

(1) Justiční orgán rozhodne o zrušení nebo omezení 

zajištění věci podle trestního řádu nebo postupuje podle 

§ 80 až 81b trestního řádu, pokud 

b) jde o případ uvedený v článku 12 odst. 2 poslední 

větě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1805, nebo 

32018R1805 

 

čl. 12 odst. 2 
2.   Vykonávající orgán může s přihlédnutím k okolnostem případu 

předložit vydávajícímu orgánu odůvodněnou žádost o omezení doby, po 

kterou má být majetek zajištěn. Tato žádost, včetně jakýchkoli 

relevantních podpůrných informací, se předává jakýmkoli způsobem 

umožňujícím vyhotovení písemného záznamu za podmínek, jež 

vydávajícímu orgánu umožňují ověřit pravost žádosti. Při posuzování 

takové žádosti zohlední vydávající orgán všechny zájmy, včetně zájmů 
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vykonávajícího orgánu. Vydávající orgán odpoví na žádost co nejdříve. 

Pokud vydávající orgán s takovým omezením nesouhlasí, informuje 

vykonávající orgán o důvodech svého nesouhlasu. V takovém případě 

zůstává majetek zajištěn v souladu s odstavcem 1. Pokud vydávající 

orgán neodpoví do šesti týdnů od obdržení žádosti, není již 

vykonávající orgán povinen příkaz k zajištění vykonat. 

Část 

první,  

§ 238j 

odst. 1 

písm. c) 

(1) Justiční orgán rozhodne o zrušení nebo omezení 

zajištění věci podle trestního řádu nebo postupuje podle 

§ 80 až 81b trestního řádu, pokud 

c) jde o případ uvedený v článku 8 odst. 4 poslední 

větě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1805. 

32018R1805 

 

Čl. 8 odst. 4 
4.   Pokud vykonávající orgán uznal příkaz k zajištění, ale v průběhu 

jeho výkonu zjistí, že existuje některý z důvodů pro odmítnutí uznání či 

výkonu, okamžitě se jakýmkoli vhodným způsobem obrátí na 

vydávající orgán, aby s ním prodiskutoval příslušná opatření, která má 

učinit. Na tomto základě může vydávající orgán rozhodnout o zrušení 

příkazu k zajištění. Není-li v návaznosti na uvedenou diskuzi nalezeno 

řešení, může vykonávající orgán rozhodnout o zastavení výkonu 

příkazu k zajištění. 

Část 

první,  

§ 238k 

odst. 1  

(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 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) 

2018/1805 nebyl 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. 

32018R1805 

 

Čl. 29 odst. 2 

a 3 
2.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí vrátit 

zajištěný majetek oběti podle odstavce 1, přijme opatření nezbytná 

k zajištění toho, aby v případě, že je dotčený majetek zajištěn, byl tento 

majetek vrácen v souladu s procesními pravidly vykonávajícího státu co 

nejdříve oběti, a to i prostřednictvím vydávajícího státu, je-li to 

nezbytné, a za podmínky, že: 

 a) vlastnické právo oběti k uvedenému majetku není napadeno; 

 b) uvedený majetek není vyžadován jako důkaz v trestním řízení ve 

vykonávajícím státě; a 

  c) práva dotčených osob nejsou dotčena. 

Vykonávající orgán informuje vydávající orgán v případě, že majetek je 

přímo převeden oběti. 

3.   Pokud vykonávající orgán nepovažuje podmínky podle odstavce 2 

za splněné, neprodleně a jakýmkoli vhodným způsobem konzultuje 
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vydávající orgán s cílem nalézt řešení. Pokud nelze nalézt žádné řešení, 

může vykonávající orgán rozhodnout, že zajištěný majetek oběti 

nevrátí. 

Část 

první,  

§ 238l 

odst. 1 

(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. 

32018R1805 čl. 31 odst. 2 Vykonávající orgán může navrhnout vydávajícímu orgánu, aby byly 

tyto náklady sdíleny, pokud se před výkonem příkazu k zajištění či 

příkazu ke konfiskaci nebo po jeho provedení ukáže, že výkon příkazu 

představuje vysoké či mimořádné náklady. K takovým návrhům se 

připojí podrobný rozpis nákladů vzniklých vykonávajícímu orgánu. 

V návaznosti na takový návrh se vydávající orgán a vykonávající orgán 

navzájem konzultují. Ve vhodných případech může tyto konzultace 

usnadnit Eurojust. Tyto konzultace, či přinejmenším jejich výsledek, se 

zaznamenávají jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení 

písemného záznamu. 

Část 

první,  

§ 238l 

odst. 2 

(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.  

32018R1805 čl. 31 odst. 2 Vykonávající orgán může navrhnout vydávajícímu orgánu, aby byly 

tyto náklady sdíleny, pokud se před výkonem příkazu k zajištění či 

příkazu ke konfiskaci nebo po jeho provedení ukáže, že výkon příkazu 

představuje vysoké či mimořádné náklady. K takovým návrhům se 

připojí podrobný rozpis nákladů vzniklých vykonávajícímu orgánu. 

V návaznosti na takový návrh se vydávající orgán a vykonávající orgán 

navzájem konzultují. Ve vhodných případech může tyto konzultace 

usnadnit Eurojust. Tyto konzultace, či přinejmenším jejich výsledek, se 

zaznamenávají jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení 

písemného záznamu. 

Část 

první,  

§ 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 . 

32018R1805 

 

čl. 34 odst. 1 
1.   Pokud vykonávající stát odpovídá podle svého práva za škodu 

způsobenou dotčené osobě v souvislosti s výkonem příkazu k zajištění 

předaným podle článku 4 nebo příkazu ke konfiskaci předaným podle 

článku 14, nahradí vydávající stát vykonávajícímu státu jakoukoli škodu 

vyplacenou dotčené osobě. Pokud však může vydávající stát prokázat 

vykonávajícímu státu, že tato škoda, nebo její část, byla způsobena 

výlučně jednáním vykonávajícího státu, vydávající stát a vykonávající 

stát se vzájemně dohodnou na výši náhrady. 
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Část 

první,  

§ 297b 

odst. 1  

(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. 

32018R1805 

 

čl. 24 odst. 2 
2. Je-li to nezbytné z důvodu struktury jeho vnitřního právního systému, 

může každý členský stát určit jeden nebo více ústředních orgánů, jež 

jsou odpovědné za administrativní předávání a přijímání osvědčení 

o příkazu k zajištění a příkazu ke konfiskaci a za pomoc jeho 

příslušným orgánům. Každý členský stát informuje Komisi o každém 

orgánu, který takto určí. 

Část 

první,  

§ 297b 

odst. 2  

(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. 

32018R1805 

 

čl. 35  Statistiky 

1.   Členské státy pravidelně sbírají od příslušných orgánů souhrnné 

statistické údaje. Tyto statistiky vedou a každoročně je zasílají Komisi. 

Tyto statistiky uvádějí kromě informací uvedených v čl. 11 odst. 2 

směrnice 2014/42/EU počet příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci, 

které daný členský stát obdržel od jiných členských států, jež byly 

uznány a vykonány, jakož i těch, jejichž uznání a výkon byly 

odmítnuty. 

2.   Členské státy rovněž každoročně zašlou Komisi následující 

statistiky, jsou-li tyto statistiky dostupné na ústřední úrovni v dotyčném 

členském státě: 

 c) počet případů, kdy byla oběti nahrazena škoda nebo jí bylo 

přiznáno vrácení majetku získaného výkonem příkazu ke 

konfiskaci podle tohoto nařízení; a 

 d) průměrnou dobu nezbytnou pro výkon příkazů k zajištění 

a příkazů ke konfiskaci podle tohoto nařízení. 
 

Část 

první,  

§ 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 

32018R1805 

 

čl. 3 odst. 2 
2.   V případě jiných trestných činů než uvedených v odstavci 1 může 

vykonávající stát podmínit uznání a výkon příkazu k zajištění nebo 

příkazu ke konfiskaci skutečností, že jednání, které vedlo k vydání 

příkazu k zajištění nebo příkazu ke konfiskaci, představuje trestný čin 

podle práva vykonávajícího státu, nezávisle na znacích skutkové 
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pouze v případě, že skutek by naplňoval znaky skutkové 

podstaty trestného činu podle práva České republiky. 

podstaty nebo popisu trestného činu podle práva vydávajícího státu. 

 

Část 

první,  

§ 297f 

odst. 1  

(1) Na rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke 

konfiskaci jiného členského státu se přiměřeně použije  

§ 283 odst. 2. 

 

32018R1805 

 

čl. 18 odst. 1 1.   Vykonávající orgán uzná příkaz ke konfiskaci předaný v souladu 

s článkem 14 a přijme opatření nezbytná pro jeho výkon stejným 

způsobem, jako je tomu u vnitrostátního příkazu ke konfiskaci 

vydaného orgánem vykonávajícího státu, pokud se vykonávající orgán 

nerozhodne uplatnit některý z důvodů k odmítnutí uznání a výkonu 

stanovených v článku 19 nebo některý z důvodů odkladu uvedených 

v článku 21. 

Část 

první,  

§ 297f 

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.  

32018R1805 

 

čl. 19 odst. 1 

písm. b) 
1.   Vykonávající orgán může odmítnout uznat či vykonat příkaz ke 

konfiskaci pouze tehdy, pokud: 

 b) právo vykonávajícího státu stanoví výsadu nebo imunitu, která by 

bránila konfiskaci dotčeného majetku, nebo existují pravidla pro určení 

či omezení trestněprávní odpovědnosti týkající se svobody tisku 

a svobody projevu v dalších sdělovacích prostředcích, jež brání výkonu 

příkazu ke konfiskaci; 

 

Část 

první,  

§ 297f 

odst. 3 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 26 Více příkazů 

1.   Pokud vykonávající orgán obdrží dva či více příkazů k zajištění 

nebo příkazů ke konfiskaci od různých členských států vydaných proti 

téže osobě a tato osoba nemá ve vykonávajícím státě dostatečný 

majetek, jenž by uspokojil všechny tyto příkazy, nebo pokud 

vykonávající orgán obdrží dva nebo více příkazů k zajištění nebo 

příkazů ke konfiskaci týkajících se téže specificky určené věci tvořící 

součást majetku, vykonávající orgán rozhodne, který z příkazů se 

v souladu s právem vykonávajícího státu vykoná, aniž je dotčena 

možnost odkladu výkonu příkazu ke konfiskaci podle článku 21. 

2.   Při přijímání svého rozhodnutí vykonávající orgán upřednostní, je-li 
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to možné, zájmy obětí. Rovněž zohlední veškeré další relevantní 

okolnosti, včetně: 

a) skutečnosti, zda je daný majetek již zajištěn; 

b) dat vydání příslušných příkazů a dat jejich předání; 

c) závažnosti dotčeného trestného činu; a 

d) místa, kde byl trestný čin spáchán. 
 

Část 

první,  

§ 297f 

odst. 4 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 33 odst. 1 
1.   Dotčené osoby mají právo na účinnou právní ochranu ve 

vykonávajícím státě proti rozhodnutí o uznání a výkonu příkazů 

k zajištění podle článků 7 a příkazů ke konfiskaci podle článku 18. 

Právo na podání opravného prostředku se uplatní u soudu ve 

vykonávajícím státě v souladu s jeho právem. Pokud jde o příkazy ke 

konfiskaci, podání opravného prostředku může mít odkladný účinek, 

stanoví-li tak právo vykonávajícího státu. 

Část 

první,  

§ 297g 

odst. 1 

(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. 

 

32018R1805 

 

čl. 18 odst. 1 1.   Vykonávající orgán uzná příkaz ke konfiskaci předaný v souladu 

s článkem 14 a přijme opatření nezbytná pro jeho výkon stejným 

způsobem, jako je tomu u vnitrostátního příkazu ke konfiskaci 

vydaného orgánem vykonávajícího státu, pokud se vykonávající orgán 

nerozhodne uplatnit některý z důvodů k odmítnutí uznání a výkonu 

stanovených v článku 19 nebo některý z důvodů odkladu uvedených 

v článku 21. 

Část 

první,  

§ 297g 

odst. 2 

(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.  

32018R1805 

 

čl. 18 odst. 3 

věta první 

3.   Týká-li se příkaz ke konfiskaci peněžní částky a není-li 

vykonávající orgán schopen získat platbu dané částky, vykoná příkaz ke 

konfiskaci v souladu s odstavcem 1 u každé věci tvořící součást 

majetku, která je pro tento účel dostupná.  

Část 

první,  (3) Jde-li o příkaz ke konfiskaci jiného členského státu 

směřující vůči zúčastněné osobě, který zní na peněžitou 

32018R1805 

 

čl. 18 odst. 3 3.   Týká-li se příkaz ke konfiskaci peněžní částky a není-li 

vykonávající orgán schopen získat platbu dané částky, vykoná příkaz ke 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
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Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

§ 297g 

odst. 3 

částku, soud vysloví zabrání peněžních prostředků nebo 

jiných věcí náležejících zúčastněné osobě jako náhradní 

hodnoty až do výše peněžité částky uvedené v příkazu.  

konfiskaci v souladu s odstavcem 1 u každé věci tvořící součást 

majetku, která je pro tento účel dostupná. 

Část 

první,  

§ 297g 

odst. 4 

(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 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. 

 

32018R1805 

 

čl. 18 odst. 4  

 

 

 

čl. 29 odst. 2 

4.   Každá peněžní částka, která je získána nazpět na základě příkazu ke 

konfiskaci v jakémkoli jiném než vykonávajícím státě, se v plné výši 

odečte od částky, která má být konfiskována ve vykonávajícím státě. 

 

2.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí vrátit 

zajištěný majetek oběti podle odstavce 1, přijme opatření nezbytná 

k zajištění toho, aby v případě, že je dotčený majetek zajištěn, byl tento 

majetek vrácen v souladu s procesními pravidly vykonávajícího státu co 

nejdříve oběti, a to i prostřednictvím vydávajícího státu, je-li to 

nezbytné, a za podmínky, že: 

 a) vlastnické právo oběti k uvedenému majetku není napadeno; 

 b) uvedený majetek není vyžadován jako důkaz v trestním řízení ve 

vykonávajícím státě; a 

  c) práva dotčených osob nejsou dotčena. 

Vykonávající orgán informuje vydávající orgán v případě, že majetek je 

přímo převeden oběti. 
Část 

první,  

§ 297h 

odst. 1 

(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 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 6 

a 7 

6.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 5, s jiným majetkem než penězi, 

získaným v důsledku výkonu příkazu ke konfiskaci, se naloží v souladu 

s těmito pravidly: 

a) majetek může být prodán, přičemž s výnosy z prodeje musí být 

naloženo podle odstavce 7; 

b) majetek může být převeden vydávajícímu státu za podmínky, že 

pokud byl příkaz ke konfiskaci vydán na peněžní částku, udělil 

vydávající orgán souhlas s předáním majetku vydávajícímu státu; 

c) s výhradou písmene d), pokud nelze písmena a) a b) uplatnit, lze 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 
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odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

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. 

s majetkem naložit jiným způsobem v souladu s právem 

vykonávajícího státu; nebo 

d) se souhlasem vydávajícího státu lze majetek použít ve veřejném 

zájmu nebo pro sociální účely ve vykonávajícím státě v souladu s jeho 

právem. 

7.   Pokud není k příkazu ke konfiskaci připojeno rozhodnutí o vrácení 

majetku oběti nebo o náhradě škody oběti v souladu s odstavci 1 až 5, 

nebo pokud není mezi zúčastněnými členskými státy dohodnuto jinak, 

naloží vykonávající stát s penězi získanými v důsledku výkonu příkazu 

ke konfiskaci takto: 

a) pokud se částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci rovná 

10 000 EUR, nebo je nižší, připadne vykonávajícímu státu; nebo 

b) pokud je částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 

10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu. 
 

Část 

první,  

§ 297h 

odst. 2 

(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.  

32018R1805 

 

čl. 25 odst. 1 1.   Je-li to nezbytné, vydávající orgán a vykonávající orgán se 

neprodleně navzájem konzultují, aby zajistily účinné uplatňování tohoto 

nařízení, a to za použití jakýchkoli vhodných komunikačních 

prostředků. 

 

Část 

první, 

§ 297h 

odst. 3 

(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 

32018R1805 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 27 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Vykonávající orgán ukončí výkon příkazu k zajištění nebo příkazu ke 

konfiskaci, nebyl-li výkon již ukončen, jakmile byl vydávajícím 

orgánem informován v souladu s odstavcem 2. Vykonávající orgán 

zašle bez zbytečného odkladu potvrzení o ukončení vydávajícímu státu, 

a to jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného 

záznamu. 
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(čl., odst., 
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apod.) 

Obsah 

 

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. 

32018R1805 Čl. 18 odst. 4 4.   Každá peněžní částka, která je získána nazpět na základě příkazu ke 

konfiskaci v jakémkoli jiném než vykonávajícím státě, se v plné výši 

odečte od částky, která má být konfiskována ve vykonávajícím státě. 

 

 

 

Část 

první,  

§ 297h 

odst. 4 

(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.   

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 2 2.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí vrátit 

zkonfiskovaný majetek oběti podle odstavce 1, přijme opatření 

nezbytná k zajištění toho, aby v případě, že je dotčený majetek 

zkonfiskován, byl co nejdříve vrácen oběti, a to i prostřednictvím 

vydávajícího státu, je-li to nezbytné. Vykonávající orgán informuje 

vydávající orgán v případě, že majetek je převeden přímo oběti. 
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apod.) 

Obsah 

 

Část 

první,  

§ 297h 

odst. 6 

(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.  

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 5 

 

 

 

 

 

 

5.   Probíhá-li stále řízení o vrácení majetku oběti nebo o náhradě škody 

oběti ve vydávajícím státě, vydávající orgán o tom informuje 

vykonávající orgán. Vykonávající stát se zdrží nakládání 

s konfiskovaným majetkem do doby, než mu bude sděleno, že bylo 

vydáno rozhodnutí o vrácení majetku oběti nebo o náhradě škody oběti, 

a to i v případě, že příkaz ke konfiskaci již byl vykonán. 

Část 

první,  

§ 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. 

 

 

32018R1805 

 

čl. 21 odst. 1 Odklad výkonu příkazů ke konfiskaci 

1.   Vykonávající orgán může odložit uznání nebo výkon příkazu  

ke konfiskaci předaného v souladu s článkem 14, jestliže: 

a) by jeho výkon mohl narušit probíhající trestní vyšetřování, přičemž 

výkon příkazu ke konfiskaci může být odložen na dobu, kterou 

považuje vykonávající orgán za přiměřenou; 

b) se v případě příkazu ke konfiskaci týkajícího se určité peněžní 

částky vykonávající orgán domnívá, že hrozí nebezpečí, že celková 

hodnota získaná z výkonu daného příkazu ke konfiskaci může značně 

překročit částku uvedenou v příkazu ke konfiskaci vzhledem 

k současnému výkonu příkazu ke konfiskaci ve více členských 

státech; 

c) je daný majetek již předmětem probíhajícího řízení o konfiskaci  

ve vykonávajícím státě; nebo 
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d) je uplatněn opravný prostředek uvedený v článku 33. 
 

Část 

první,  

§ 297j 

odst. 1 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 2 odst. 2 J  2. „příkazem ke konfiskaci“ pravomocný trest nebo opatření uložené  

soudem, které navazuje na řízení v souvislosti s trestným činem, a které 

vede k trvalému odnětí majetku fyzické nebo právnické osoby; 
 

Část 

první, 

§ 297k 

odst. 2 

písm. a) 

(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,  

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 1 1.   Pokud vydávající orgán nebo jiný příslušný orgán vydávajícího 

státu vydal v souladu se svým vnitrostátním právem rozhodnutí vrátit 

zkonfiskovaný majetek oběti nebo jí nahradit škodu, uvede vydávající 

orgán informace o tomto rozhodnutí v osvědčení o příkazu ke 

konfiskaci nebo informuje vykonávající orgán o tomto rozhodnutí 

později. 

Část 

první,  

§ 297l 

odst. 1 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 6 

písm. d) 

6.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 5, s jiným majetkem než penězi, 

získaným v důsledku výkonu příkazu ke konfiskaci, se naloží v souladu 

s těmito pravidly: 

 

d) se souhlasem vydávajícího státu lze majetek použít ve veřejném 

zájmu nebo pro sociální účely ve vykonávajícím státě v souladu s jeho 

právem. 

Část 

první,  

§ 297l 

odst. 2 

(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 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 7 7.   Pokud není k příkazu ke konfiskaci připojeno rozhodnutí o vrácení 

majetku oběti nebo o náhradě škody oběti v souladu s odstavci 1 až 5, 

nebo pokud není mezi zúčastněnými členskými státy dohodnuto jinak, 

naloží vykonávající stát s penězi získanými v důsledku výkonu příkazu 
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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.  

ke konfiskaci takto: 

pokud se částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci rovná 

10 000 EUR, nebo je nižší, připadne vykonávajícímu státu; nebo 

pokud je částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 

10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu. 
 

Část 

první,  

§ 297l 

odst. 3 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 2 

až 4, 6 písm. 

b) a 7 

2.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí vrátit 

zkonfiskovaný majetek oběti podle odstavce 1, přijme opatření 

nezbytná k zajištění toho, aby v případě, že je dotčený majetek 

zkonfiskován, byl co nejdříve vrácen oběti, a to i prostřednictvím 

vydávajícího státu, je-li to nezbytné. Vykonávající orgán informuje 

vydávající orgán v případě, že majetek je převeden přímo oběti. 

3.   Pokud vykonávající orgán nemůže vrátit oběti majetek podle 

odstavce 2, avšak v důsledku výkonu příkazu ke konfiskaci ve vztahu 

k tomuto majetku byly získány peníze, poukáže se oběti pro účely 

vrácení odpovídající peněžní částka, je-li to nezbytné prostřednictvím 

vydávajícího státu. Vykonávající orgán informuje vydávající orgán 

v případě, že peníze jsou poukázány přímo oběti. S veškerým zbylým 

majetkem se naloží v souladu s odstavcem 7. 

4.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí o náhradě 

škody oběti podle odstavce 1 a v důsledku výkonu příkazu ke 

konfiskaci byly získány peníze, poukáže se oběti pro účely náhrady 

škody odpovídající peněžní částka ve výši, jež nepřesahuje částku 

určenou v osvědčení, je-li to nezbytné i prostřednictvím vydávajícího 

státu. Vydávající orgán je vykonávajícím orgánem informován 

v případě, že peníze jsou poukázány přímo oběti. S veškerým zbylým 

majetkem se naloží v souladu s odstavcem 7. 

6.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 5, s jiným majetkem než penězi, 
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Obsah 

 

získaným v důsledku výkonu příkazu ke konfiskaci, se naloží v souladu 

s těmito pravidly: 

 b) majetek může být převeden vydávajícímu státu za podmínky, že 

pokud byl příkaz ke konfiskaci vydán na peněžní částku, udělil 

vydávající orgán souhlas s předáním majetku vydávajícímu státu; 

7.   Pokud není k příkazu ke konfiskaci připojeno rozhodnutí o vrácení 

majetku oběti nebo o náhradě škody oběti v souladu s odstavci 1 až 5, 

nebo pokud není mezi zúčastněnými členskými státy dohodnuto jinak, 

naloží vykonávající stát s penězi získanými v důsledku výkonu příkazu 

ke konfiskaci takto: 

pokud se částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci rovná 

10 000 EUR, nebo je nižší, připadne vykonávajícímu státu; nebo 

pokud je částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 

10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu. 
 

Část 

první,  

§ 297l 

odst. 4 

(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.  

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 7 7.   Pokud není k příkazu ke konfiskaci připojeno rozhodnutí o vrácení 

majetku oběti nebo o náhradě škody oběti v souladu s odstavci 1 až 5, 

nebo pokud není mezi zúčastněnými členskými státy dohodnuto jinak, 

naloží vykonávající stát s penězi získanými v důsledku výkonu příkazu 

ke konfiskaci takto: 

pokud se částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci rovná 

10 000 EUR, nebo je nižší, připadne vykonávajícímu státu; nebo 

pokud je částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 

10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu. 
 

Část 

první, 

§ 297m 

odst. 1 

(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 

32018R1805 

 

Čl. 31 odst. 2 Vykonávající orgán může navrhnout vydávajícímu orgánu, aby byly 

tyto náklady sdíleny, pokud se před výkonem příkazu k zajištění či 

příkazu ke konfiskaci nebo po jeho provedení ukáže, že výkon příkazu 

představuje vysoké či mimořádné náklady. 
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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. 

K takovým návrhům se připojí podrobný rozpis nákladů vzniklých 

vykonávajícímu orgánu. V návaznosti na takový návrh se vydávající 

orgán a vykonávající orgán navzájem konzultují. Ve vhodných 

případech může tyto konzultace usnadnit Eurojust. Tyto konzultace, či 

přinejmenším jejich výsledek, se zaznamenávají jakýmkoli způsobem 

umožňujícím vyhotovení písemného záznamu. 

Část 

první, 

§ 297m 

odst. 2 

(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 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/1805 je příslušný předseda senátu 

soudu, který vydal příkaz ke konfiskaci.  

32018R1805 

 

Čl. 31 odst. 2 Vykonávající orgán může navrhnout vydávajícímu orgánu, aby byly 

tyto náklady sdíleny, pokud se před výkonem příkazu k zajištění či 

příkazu ke konfiskaci nebo po jeho provedení ukáže, že výkon příkazu 

představuje vysoké či mimořádné náklady. 

K takovým návrhům se připojí podrobný rozpis nákladů vzniklých 

vykonávajícímu orgánu. V návaznosti na takový návrh se vydávající 

orgán a vykonávající orgán navzájem konzultují. Ve vhodných 

případech může tyto konzultace usnadnit Eurojust. Tyto konzultace, či 

přinejmenším jejich výsledek, se zaznamenávají jakýmkoli způsobem 

umožňujícím vyhotovení písemného záznamu. 

Část 

první,  

§ 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. 

32018R1805 

 

čl. 34 odst. 1 Náhrada 

1.   Pokud vykonávající stát odpovídá podle svého práva za škodu 

způsobenou dotčené osobě v souvislosti s výkonem příkazu k zajištění 

předaným podle článku 4 nebo příkazu ke konfiskaci předaným podle 

článku 14, nahradí vydávající stát vykonávajícímu státu jakoukoli škodu 

vyplacenou dotčené osobě. Pokud však může vydávající stát prokázat 

vykonávajícímu státu, že tato škoda, nebo její část, byla způsobena 

výlučně jednáním vykonávajícího státu, vydávající stát a vykonávající 

stát se vzájemně dohodnou na výši náhrady. 

Část třetí, 

§ 16 odst. 

3, vložená 

slova 

(3) Nabude-li stát majetek v důsledku rozhodnutí soudu 

o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu 

Evropské unie, jímž bylo vysloveno propadnutí nebo 

zabrání majetku nebo jeho části28a) nebo v důsledku 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 5 5.   Probíhá-li stále řízení o vrácení majetku oběti nebo o náhradě škody 

oběti ve vydávajícím státě, vydávající orgán o tom informuje 

vykonávající orgán. Vykonávající stát se zdrží nakládání 

s konfiskovaným majetkem do doby, než mu bude sděleno, že bylo 
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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), 

příslušná organizační složka (§ 11) naloží s tímto 

majetkem až po uplynutí 3 měsíců ode dne právní moci 

tohoto rozhodnutí soudu nebo i před uplynutím této 

lhůty, byla-li podle zvláštního právního předpisu31a) 

soudem vyrozuměna, že není dán důvod bránící 

propadnutí nebo zabraní takového majetku nebo jeho 

části. Byla-li však organizační složka v uvedené lhůtě 

vyrozuměna soudem o tom, že jej jiný členský stát 

Evropské unie informoval o důvodu bránícím 

propadnutí nebo zabrání takového majetku nebo jeho 

části, naloží s ním až po doručení rozhodnutí soudu 

vydaného ohledně dotčeného majetku na základě 

informace jiného členského státu Evropské unie31b).  

vydáno rozhodnutí o vrácení majetku oběti nebo o náhradě škody oběti, 

a to i v případě, že příkaz ke konfiskaci již byl vykonán. 

Část třetí, 

§ 16 odst. 

4 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 6 

a 7 

6.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 5, s jiným majetkem než penězi, 

získaným v důsledku výkonu příkazu ke konfiskaci, se naloží v souladu 

s těmito pravidly 

a) majetek může být prodán, přičemž s výnosy z prodeje musí být 

naloženo podle odstavce 7; 

b) majetek může být převeden vydávajícímu státu za podmínky, že 

pokud byl příkaz ke konfiskaci vydán na peněžní částku, udělil 

vydávající orgán souhlas s předáním majetku vydávajícímu státu; 

c) s výhradou písmene d), pokud nelze písmena a) a b) uplatnit, lze 

s majetkem naložit jiným způsobem v souladu s právem 

vykonávajícího státu; nebo 

d) se souhlasem vydávajícího státu lze majetek použít ve veřejném 

zájmu nebo pro sociální účely ve vykonávajícím státě v souladu s jeho 
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právem. 

7.   Pokud není k příkazu ke konfiskaci připojeno rozhodnutí o vrácení 

majetku oběti nebo o náhradě škody oběti v souladu s odstavci 1 až 5, 

nebo pokud není mezi zúčastněnými členskými státy dohodnuto jinak, 

naloží vykonávající stát s penězi získanými v důsledku výkonu příkazu 

ke konfiskaci takto: 

pokud se částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci rovná 

10 000 EUR, nebo je nižší, připadne vykonávajícímu státu; nebo 

pokud je částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 

10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu. 

 
 

Část 

čtvrtá,  

§ 66  

odst. 5, 

doplněná 

věta 

(5) Propadlý majetek připadá státu. Zástavní práva 

k propadlému majetku nezanikají.  

 

32018R1805 

 

čl. 2 odst. 10 „dotčenou osobou“ fyzická či právnická osoba, proti které je vydán 

příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci, nebo fyzická či právnická 

osoba vlastnící majetek, na nějž byl příkaz vydán, jakož i jakékoli třetí 

osoby, jejichž práva k tomuto majetku jsou tímto příkazem přímo 

dotčena podle práva vykonávajícího státu. 

 

Část 

čtvrtá,  

§ 70  

odst. 6, 

doplněná 

věta 

(6) Propadlá věc připadá státu. Zástavní práva 

k propadlé věci nezanikají. 

32018R1805 

 

čl. 2 odst. 10 „dotčenou osobou“ fyzická či právnická osoba, proti které je vydán 

příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci, nebo fyzická či právnická 

osoba vlastnící majetek, na nějž byl příkaz vydán, jakož i jakékoli třetí 

osoby, jejichž práva k tomuto majetku jsou tímto příkazem přímo 

dotčena podle práva vykonávajícího státu. 

 

Část 

čtvrtá,  

§ 71  

odst. 3, 

doplněná 

věta 

(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu. Zástavní 

práva k propadlé náhradní hodnotě nezanikají. 

 

32018R1805 

 

čl. 2 odst. 10 „dotčenou osobou“ fyzická či právnická osoba, proti které je vydán 

příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci, nebo fyzická či právnická 

osoba vlastnící majetek, na nějž byl příkaz vydán, jakož i jakékoli třetí 

osoby, jejichž práva k tomuto majetku jsou tímto příkazem přímo 

dotčena podle práva vykonávajícího státu. 
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Část 

čtvrtá,  

§ 104 

odst. 1, 

doplněná 

věta 

(1) Zabraná věc, zabraná část majetku, zabraná náhradní 

hodnota, zabraný spis nebo zařízení připadá státu; 

zástavní práva k nim nezanikají.  

32018R1805 

 

čl. 2 odst. 10 „dotčenou osobou“ fyzická či právnická osoba, proti které je vydán 

příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci, nebo fyzická či právnická 

osoba vlastnící majetek, na nějž byl příkaz vydán, jakož i jakékoli třetí 

osoby, jejichž práva k tomuto majetku jsou tímto příkazem přímo 

dotčena podle práva vykonávajícího státu. 

Část 

šestá,  

§ 2  

odst. 4, 

písm. e) 

(4) Oprávněnou osobou se pro účely tohoto zákona 

rozumí poškozený, s výjimkou státu, 

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. 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 3 

a 4 

3.   Pokud vykonávající orgán nemůže vrátit oběti majetek podle 

odstavce 2, avšak v důsledku výkonu příkazu ke konfiskaci ve vztahu 

k tomuto majetku byly získány peníze, poukáže se oběti pro účely 

vrácení odpovídající peněžní částka, je-li to nezbytné prostřednictvím 

vydávajícího státu. Vykonávající orgán informuje vydávající orgán 

v případě, že peníze jsou poukázány přímo oběti. S veškerým zbylým 

majetkem se naloží v souladu s odstavcem 7. 

4.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí o náhradě 

škody oběti podle odstavce 1 a v důsledku výkonu příkazu ke 

konfiskaci byly získány peníze, poukáže se oběti pro účely náhrady 

škody odpovídající peněžní částka ve výši, jež nepřesahuje částku 

určenou v osvědčení, je-li to nezbytné i prostřednictvím vydávajícího 

státu. Vydávající orgán je vykonávajícím orgánem informován 

v případě, že peníze jsou poukázány přímo oběti. S veškerým zbylým 

majetkem se naloží v souladu s odstavcem 7. 

Část 

šestá,  

§ 6  

odst. 3, 

písm. c) 

(3) Povinnost zpeněžit věc podle odstavce 1 se 

nevztahuje na 

c) věc, kterou si organizační složka ponechá pro 

zabezpečení výkonu své působnosti nebo 

stanoveného předmětu činnosti; 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 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 6 

písm. b) 

6.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 5, s jiným majetkem než penězi, 

získaným v důsledku výkonu příkazu ke konfiskaci, se naloží v souladu 

s těmito pravidly: 

 b) majetek může být převeden vydávajícímu státu za podmínky, že 

pokud byl příkaz ke konfiskaci vydán na peněžní částku, udělil 

vydávající orgán souhlas s předáním majetku vydávajícímu státu; 
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odst. 6 písm. d) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/1805, 

Část 

šestá,  

§ 7  

odst. 1, 

písm. b) 

(1) Peněžní prostředky z majetkových trestních sankcí 

uložených v označeném trestním řízení, které byly 

zaslány na zvláštní účet, se při splnění podmínek 

stanovených tímto zákonem v níže uvedeném pořadí 

užijí  

b) ke sdílení s jiným členským státem podle článku 30 

přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího vzájemné uznávání příkazů k zajištění 

a příkazů ke konfiskaci1), jde-li o peněžní prostředky 

z majetkových trestních sankcí uvedených v § 2 

odst. 2,  

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 7 7.   Pokud není k příkazu ke konfiskaci připojeno rozhodnutí o vrácení 

majetku oběti nebo o náhradě škody oběti v souladu s odstavci 1 až 5, 

nebo pokud není mezi zúčastněnými členskými státy dohodnuto jinak, 

naloží vykonávající stát s penězi získanými v důsledku výkonu příkazu 

ke konfiskaci takto: 

pokud se částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci rovná 

10 000 EUR, nebo je nižší, připadne vykonávajícímu státu; nebo 

pokud je částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 

10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu. 
 

Část 

šestá,  

§ 11a 

odst. 1 

(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.  

32018R1805 

 

Čl. 25  Komunikace 

1.   Je-li to nezbytné, vydávající orgán a vykonávající orgán se 

neprodleně navzájem konzultují, aby zajistily účinné uplatňování tohoto 

nařízení, a to za použití jakýchkoli vhodných komunikačních 

prostředků. 

2.   Veškerá komunikace, včetně komunikace určené k řešení těžkostí 

týkajících se předání nebo ověření jakéhokoli dokumentu potřebného 

k výkonu příkazu k zajištění nebo příkazu ke konfiskaci, probíhá přímo 

mezi vydávajícím orgánem a vykonávajícím orgánem a ve vhodných 

případech se zapojením ústředního orgánu, pokud ho členský stát určil 

v souladu s čl. 24 odst. 2. 

Část 

šestá,  

§ 11a 

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

o majetkovém nároku poškozeného v jiném členském 

státě dosud nebylo skončeno, ministerstvo vyčká  

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 5 5.   Probíhá-li stále řízení o vrácení majetku oběti nebo o náhradě škody 

oběti ve vydávajícím státě, vydávající orgán o tom informuje 

vykonávající orgán. Vykonávající stát se zdrží nakládání 
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odst. 2 do doby obdržení informace o výsledku takového řízení. s konfiskovaným majetkem do doby, než mu bude sděleno, že bylo 

vydáno rozhodnutí o vrácení majetku oběti nebo o náhradě škody oběti, 

a to i v případě, že příkaz ke konfiskaci již byl vykonán. 

Část 

šestá, 

§11b 

odst. 1 

(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. 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 3 

a 4 

3.   Pokud vykonávající orgán nemůže vrátit oběti majetek podle 

odstavce 2, avšak v důsledku výkonu příkazu ke konfiskaci ve vztahu 

k tomuto majetku byly získány peníze, poukáže se oběti pro účely 

vrácení odpovídající peněžní částka, je-li to nezbytné prostřednictvím 

vydávajícího státu. Vykonávající orgán informuje vydávající orgán 

v případě, že peníze jsou poukázány přímo oběti. S veškerým zbylým 

majetkem se naloží v souladu s odstavcem 7. 

4.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí o náhradě 

škody oběti podle odstavce 1 a v důsledku výkonu příkazu ke 

konfiskaci byly získány peníze, poukáže se oběti pro účely náhrady 

škody odpovídající peněžní částka ve výši, jež nepřesahuje částku 

určenou v osvědčení, je-li to nezbytné i prostřednictvím vydávajícího 

státu. Vydávající orgán je vykonávajícím orgánem informován 

v případě, že peníze jsou poukázány přímo oběti. S veškerým zbylým 

majetkem se naloží v souladu s odstavcem 7. 

Část 

šestá, 

§11b 

odst. 2 

(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.  

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 4 4.   Pokud byl vykonávající orgán informován o rozhodnutí o náhradě 

škody oběti podle odstavce 1 a v důsledku výkonu příkazu ke 

konfiskaci byly získány peníze, poukáže se oběti pro účely náhrady 

škody odpovídající peněžní částka ve výši, jež nepřesahuje částku 

určenou v osvědčení, je-li to nezbytné i prostřednictvím vydávajícího 

státu. Vydávající orgán je vykonávajícím orgánem informován 

v případě, že peníze jsou poukázány přímo oběti. S veškerým zbylým 

majetkem se naloží v souladu s odstavcem 7. 

Část 

šestá,  

(4) Z peněžních prostředků z majetkové trestní sankce 

uvedené v § 2 odst. 2 zbývajících na zvláštním účtu po 

32018R1805 

 

čl. 30 odst. 7 7.   Pokud není k příkazu ke konfiskaci připojeno rozhodnutí o vrácení 

majetku oběti nebo o náhradě škody oběti v souladu s odstavci 1 až 5, 
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§ 12  

odst. 4 

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) 

2018/1805 příslušnému orgánu jiného členského státu  

a vyrozumí jej o této skutečnosti. Ohledně zbylých 

peněžních prostředků postupuje obdobně podle odstavců 

1 až 3. 

nebo pokud není mezi zúčastněnými členskými státy dohodnuto jinak, 

naloží vykonávající stát s penězi získanými v důsledku výkonu příkazu 

ke konfiskaci takto: 

pokud se částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci rovná 

10 000 EUR, nebo je nižší, připadne vykonávajícímu státu; nebo 

pokud je částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 

10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu. 
 

Část 

sedmá,  

účinnost 
Čl. VIII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 19. prosince 2020. 

 

32018R1805 

 

čl. 41 Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se od 19. prosince 2020. 

Článek 24 se však použije od 18. prosince 2018. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné 

v členských státech v souladu se Smlouvami. 

 

 

 

Číslo předpisu EU  

(kód celex) 

Název předpisu EU 

 

 

32018R1805 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů  

ke konfiskaci. 
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