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V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON 

ze dne     2019, 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

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

předpisů, a některé další zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna trestního zákoníku  

Čl. I 

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

1. V § 39 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Soud zejména zváží uložení peněžitého 

trestu (§ 67 až 69).“.  

2. V § 65 odstavec 2 zní: 

„(2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných 

prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší 

sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto trestu 

nebo zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, může soud přeměnit, a to i během 

doby stanovené pro jeho výkon, trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest 

odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každá i jen započatá 

hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí 

svobody.“. 

3. V § 68 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Dvojnásobek počtu denních sazeb nesmí 

však ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby 

trestu odnětí svobody.“. 
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4. V § 68 odst. 5 větě druhé se slova „Nelze-li od pachatele podle jeho osobních 

a majetkových poměrů očekávat, že peněžitý trest ihned zaplatí, může“ nahrazují slovy 

„Se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele může soud“. 

5. V § 68 se odstavec 7 zrušuje. 

6. § 69 včetně nadpisu zní: 

„§ 69 

Výkon peněžitého trestu 

(1) Zaplacené částky peněžitého trestu připadají státu.  

(2) Jestliže pachatel nezaplatí peněžitý trest na výzvu soudu nebo do uplynutí doby, 

na kterou byl výkon trestu odložen anebo na kterou byly povoleny splátky, a pokud je zřejmé, 

že by vymáhání peněžitého trestu mohlo být zmařeno nebo by bylo bezvýsledné, přemění 

soud peněžitý trest nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodne zároveň o způsobu 

jeho výkonu; přitom každá zcela nezaplacená částka odpovídající jedné denní sazbě se počítá 

za dva dny odnětí svobody. 

 (3) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za jiný trestný čin než zvlášť závažný 

zločin, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu 

trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.“. 

7. V § 105 odst. 1 písm. e) se slova „úmyslný trestný čin“ nahrazují slovy „zvlášť závažný 

zločin“. 

 

 

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 
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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 

č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., 

se mění takto: 

1. V § 47 odst. 5 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.  

2. V § 51a odst. 4 se věta poslední zrušuje. 

3. V § 51a se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Náklady vzniklé přibráním zmocněnce poškozeného, který má nárok na právní 

pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, hradí stát.“.  

4. V § 73a odst. 4 písm. d) se slova „nebo výkonu náhradního trestu odnětí svobody 

za peněžitý trest“ zrušují. 

5. V § 79e odst. 2 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.  

6. V § 89 odst. 1 písm. d) se slova „poměrů pachatele“ nahrazují slovy „, rodinných, 

majetkových a jiných poměrů obviněného“.   

7. V § 91 odst. 1 větě první se slova „dotázat se jej na jeho rodinné, majetkové a výdělkové 

poměry a předchozí tresty,“ zrušují. 
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8. V § 92 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Při výslechu je třeba se obviněného dotázat na jeho osobní, rodinné, majetkové a jiné 

poměry tak, aby pro případ rozhodnutí o vině a trestu obviněného byly zjištěny skutečnosti 

v rozsahu nezbytném pro stanovení druhu trestu a jeho výměry. Dále je třeba dotázat se 

na předchozí tresty a na další trestní stíhání obviněného.“. 

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

9. V § 151 odst. 6 se slova „ustanoveného zmocněnce poškozeného“ nahrazují slovy 

„zvoleného nebo ustanoveného zmocněnce poškozeného, který má nárok na právní 

pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu“. 

10. V § 152 odst. 1 písm. d) se slova „a s výkonem trestu domácího vězení a“ nahrazují 

čárkou. 

11. V § 152 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a“. 

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 

12. V § 152 odst. 3 a v § 156 se text „e)“ nahrazuje textem „f)“. 

13. § 152a se zrušuje. 

14. V nadpisu § 154 se slovo „poškozeného“ nahrazuje slovy „spojených s účastí 

poškozeného v trestním řízení“. 

15. V § 154 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Odsouzený je povinen nahradit státu náklady vzniklé přibráním zmocněnce 

poškozeného, který má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo 

za sníženou odměnu, nebrání-li tomu povaha věci a okolnosti případu, zejména spoluzavinění 

poškozeného. Jde-li o nedbalostní trestný čin, soud z důvodů zvláštního zřetele hodných 

náhradu přiměřeně sníží; přitom vezme v úvahu zejména povahu trestného činu a osobní 

a majetkové poměry odsouzeného.“. 

16. V § 155 odst. 5 se slova „ustanovením zmocněnce poškozenému“ nahrazují slovy 

„přibráním zmocněnce poškozeného, který má nárok na právní pomoc poskytovanou 

zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu,“. 

17. V § 175a odst. 6 písm. f) se slova „a v případech stanovených trestním zákoníkem trestu 

náhradního“ zrušují. 
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18. V § 314e odstavec 5 zní: 

„(5) Je-li trestním příkazem ukládán peněžitý trest, nesmí dvojnásobek počtu denních 

sazeb ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat jeden rok.“. 

19. V nadpisu § 340b se slova „v trest domácího vězení, v peněžitý trest nebo“ zrušují. 

20. V § 340b odst. 1 větě první se slova „v trest domácího vězení, v peněžitý trest nebo“ 

zrušují. 

21. V § 341 se slova „patnácti dnů, a upozorní ho, že jinak bude zaplacení vymáháno“ 

nahrazují slovy „jednoho měsíce, a upozorní ho, že jinak bude peněžitý trest vymáhán 

nebo přeměněn v trest odnětí svobody“. 

22. § 342 zní:  

„§ 342 

(1) Na žádost odsouzeného může předseda senátu z důležitých důvodů povolit  

a) odklad výkonu peněžitého trestu, a to na dobu nejvýše jednoho roku od uplynutí lhůty 

podle § 341, nebo  

b) splácení peněžitého trestu v přiměřených měsíčních splátkách.  

(2) Pominou-li důvody, pro které byl výkon peněžitého trestu odložen, nebo nedodržuje-li 

odsouzený bez závažného důvodu splátky, předseda senátu povolení odkladu nebo splátek 

odvolá.“.  

23. Za § 342 se vkládá nový § 342a, který zní: 

„§ 342a 

(1) Předseda senátu upustí od výkonu peněžitého trestu nebo jeho zbytku, jestliže  

a) odsouzený se v důsledku okolností na jeho vůli nezávislých stal dlouhodobě neschopným 

peněžitý trest zaplatit, nebo  

b) by výkonem peněžitého trestu byla vážně ohrožena výživa nebo výchova osoby, o jejíž 

výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat. 

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.“. 

24. V § 343 odst. 1 písm. a) a b) se slova „patnácti dnů“ nahrazují slovy „jednoho měsíce“. 

25. V § 343 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Vymáhání peněžitého trestu předseda senátu nenařídí, postačují-li na jeho zaplacení 

prostředky z peněžité záruky nebo je-li zřejmé, že by jeho vymáhání mohlo být zmařeno nebo 

by bylo bezvýsledné.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
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26. § 344 zní: 

„§ 344  

(1) O přeměně peněžitého trestu nebo jeho zbytku v trest odnětí svobody rozhodne 

předseda senátu mimo veřejné zasedání; před rozhodnutím umožní odsouzenému, aby se 

k věci vyjádřil. Ve veřejném zasedání rozhodne tehdy, pokud o to odsouzený výslovně 

požádá. 

(2) Odsouzený může odvrátit výkon trestu odnětí svobody, na který byl přeměněn 

peněžitý trest nebo jeho zbytek, tím, že peněžitý trest nebo jeho část zaplatí. Nebyl-li peněžitý 

trest zaplacen zcela nebo byla-li po přeměně peněžitého trestu zaplacena alespoň částka 

odpovídající jedné denní sazbě, rozhodne předseda senátu o tom, jakou část přeměněného 

trestu odnětí svobody je třeba vykonat. 

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

účinek.“. 

27. Za § 361 se vkládá nový § 361a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 361a 

Správa placení nákladů státu z trestního řízení 

Při správě placení pohledávek uvedených v § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 a v § 154 odst. 3 

se postupuje podle daňového řádu. Ke správě placení těchto pohledávek je příslušný soud, 

s výjimkou pohledávek podle § 152 odst. 1 písm. a) a d), u kterých je ke správě placení 

příslušná Vězeňská služba České republiky.“. 

 

Čl. III 

Přechodné ustanovení 

Při správě placení pohledávek uvedených v § 153 odst. 1 a v § 154 odst. 3 zákona 

č. 141/1961 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle 

daňového řádu, pokud tyto pohledávky vznikly ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

Čl. IV 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), 

ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona 

č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 301/2011 Sb., 

zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona 

č. 193/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., 

zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona 

č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto: 
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1. V § 27 odstavec 4 zní: 

„(4) Počet denních sazeb nesmí ani spolu s uloženým trestním opatřením odnětí svobody 

přesahovat horní hranici trestní sazby snížené podle § 31 odst. 1.“. 

2. V § 27 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Při přeměně peněžitého opatření v trestní opatření odnětí svobody se každá zcela 

nezaplacená částka odpovídající jedné denní sazbě počítá za jeden den odnětí svobody.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.  

3. V § 30 se odstavce 5 a 6 zrušují.  

4. § 63 včetně nadpisu zní: 

„§ 63 

Trestní příkaz a dohoda o vině a trestu 

(1) V řízení ve věci mladistvého, který nedovršil osmnáct let věku, nelze vydat trestní 

příkaz ani sjednat dohodu o vině a trestu. 

(2) Je-li trestním příkazem ukládáno peněžité opatření, nesmí počet denních sazeb ani 

spolu s uloženým trestním opatřením odnětí svobody přesahovat jeden rok.“. 

5.  V § 73 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Ustanovení § 63 odst. 2 se užije obdobně i v řízení podle odstavce 1.“. 

6. V § 88a odstavec 4 zní:  

„(4) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému sankci spojenou se zbavením osobní 

svobody, které lze při splnění podmínek stanovených zákonem o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních zaslat jinému členskému státu k uznání a výkonu postupem 

podle části páté hlavy VIII dílu 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým  

a) bylo uloženo trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody nebo bylo rozhodnuto 

o výkonu jeho zbytku, včetně případů, kdy bylo rozhodnuto o výkonu podmíněně 

odloženého trestního opatření odnětí svobody,  

b) bylo na trestní opatření odnětí svobody přeměněno nevykonané trestní opatření domácího 

vězení, peněžité trestní opatření nebo trestní opatření obecně prospěšných prací, nebo 

c) byla uložena zabezpečovací detence, ústavní ochranné léčení nebo ochranná výchova.“. 

CELEX: 32008F0909 
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ČÁST ČTVRTÁ  

Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

Čl. V 

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. …/2019 Sb. a zákona 

č. …/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 8 odstavce 3 až 5 znějí: 

„(3) Styk s cizozemskými orgány se uskutečňuje zpravidla písemně. 

(4) Pokud justiční orgán nebo ústřední orgán požádá o mezinárodní justiční spolupráci 

v cizím státu telefonem, faxem, elektronicky, prostřednictvím mezinárodní policejní 

spolupráce, osobně nebo jiným způsobem, zašle následně cizozemskému orgánu originál 

žádosti zpravidla v listinné podobě; to neplatí, byla-li žádost zaslána písemně způsobem 

umožňujícím ověřit její hodnověrnost nebo sdělí-li výslovně cizozemský orgán, že zaslání 

originálu žádosti nepožaduje. V případě pochybností o hodnověrnosti žádosti nebo z jiného 

důležitého důvodu zašle na žádost cizozemského orgánu justiční orgán nebo ústřední orgán 

žádost také jiným požadovaným způsobem. 

(5) Nejsou-li pochybnosti o hodnověrnosti žádosti, justiční orgán nebo ústřední orgán 

může zahájit provádění úkonu mezinárodní justiční spolupráce na základě žádosti 

cizozemského orgánu učiněné telefonem, faxem, elektronicky, prostřednictvím mezinárodní 

policejní spolupráce, osobně zástupcem cizozemského orgánu nebo jiným způsobem. Má-li 

justiční orgán nebo ústřední orgán pochybnosti o hodnověrnosti žádosti nebo považuje-li to 

z jiného důležitého důvodu za potřebné, vyžádá si od cizozemského orgánu dodatečné 

doručení žádosti, a to způsobem a ve lhůtě, které stanoví.“.  

2. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 

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

4. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně nadpisu znějí: 

„Sdílení majetku 

§ 11a 

(1) Česká republika může s cizím státem uzavřít dohodu o sdílení majetku, který byl 

získán výkonem uložené trestní sankce v trestním řízení vedeném v České republice, pokud je 

zaručena vzájemnost a stát, s nímž je dohoda sjednávána, poskytl České republice pro dané 

trestní řízení významnou justiční spolupráci, která přispěla k dosažení jeho účelu. 

(2) Pokud byl majetek získán výkonem trestní sankce, která spadá do působnosti zákona 

upravujícího použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených 

v trestním řízení, lze uzavřít dohodu pouze ohledně peněžních prostředků získaných z takové 

trestní sankce, které byly odvedeny do státního rozpočtu. 
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(3) K uzavření dohody podle odstavce 1 je příslušné Ministerstvo financí.  Návrh 

na uzavření takové dohody může Ministerstvu financí podat soud, který ve věci rozhodl 

v prvním stupni, nebo ministerstvo. Soud nebo ministerstvo poskytne Ministerstvu financí 

potřebnou součinnost pro účely uzavření dohody.  

(4) Při uzavírání dohody podle odstavce 1 se přihlédne zejména k povaze trestného činu, 

povaze majetku a místu, kde se majetek nachází, rozsahu a významu spolupráce poskytnuté 

cizím státem pro účely trestního řízení vedeného v České republice, zárukám vzájemnosti, 

mezinárodním souvislostem a vztahům České republiky s konkrétním cizím státem. 

(5) Sdílený majetek předává do cizího státu organizační složka státu, které podle zákona 

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

s majetkem České republiky. 

§ 11b 

(1) Česká republika může s cizím státem uzavřít dohodu o sdílení majetku, který byl 

získán výkonem uložené trestní sankce v trestním řízení vedeném v tomto cizím státě. 

(2) K uzavření dohody podle odstavce 1 je příslušné Ministerstvo financí.  Návrh 

na uzavření takové dohody může Ministerstvu financí podat justiční orgán, který poskytl 

cizozemskému orgánu justiční spolupráci, nebo ministerstvo. Justiční orgán nebo ministerstvo 

poskytne Ministerstvu financí na jeho žádost potřebnou součinnost pro účely uzavření 

dohody. 

(3) Sdílený majetek převezme z cizího státu organizační složka státu, které podle zákona 

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

s majetkem České republiky.“. 

5. V § 140 odst. 1 větě první se slova „uložil trest nebo ochranné opatření, na jehož základě 

majetek propadl nebo byl zabrán“ nahrazují slovy „ve věci rozhodl v prvním stupni“. 

6. V § 146 odst. 3 větě poslední se text „, § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2“ nahrazuje textem 

„a § 7 odst. 2“. 

7. V § 268 odstavec 7 zní: 

„(7) V případě, že jiný členský stát v osvědčení připouští možnost přeměnit nevykonaný 

peněžitý trest v trest odnětí svobody, samosoudce stanoví počet denních sazeb tak, aby 

dvojnásobek počtu denních sazeb nebo v případě mladistvých počet denních sazeb odpovídal 

výši trestu odnětí svobody, která je v osvědčení tímto státem uvedena; stanovený počet 

denních sazeb nesmí přesahovat nejvyšší počet denních sazeb uvedený v trestním zákoně.“. 

CELEX: 32005F0214 

8. V § 271 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) nařízení trestu odnětí svobody, ve který byl peněžitý trest přeměněn.“. 

CELEX: 32005F0214 
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9. V § 314 odst. 1 písm. a) se slova „, o výkonu náhradního trestu odnětí svobody 

za nevykonaný trest domácího vězení nebo peněžitý trest, nebo kterým byl 

na nepodmíněný trest odnětí svobody přeměněn trest obecně prospěšných prací“ 

nahrazují slovy „nebo o přeměně nevykonaného trestu domácího vězení, peněžitého 

trestu nebo trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody“. 

CELEX: 32008F0909 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

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., 

se mění takto: 

1. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „V případě uvedeném v odstavci 1“ 

nahrazují slovy „Je-li peněžitý trest majetkovou trestní sankcí podle tohoto zákona,“. 

2. V § 4 odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) přeměně peněžitého trestu nebo jeho zbytku v trest odnětí svobody,“. 

3. V § 4 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f). 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení. 
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