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VIII. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 

 

Ministerstvo vnitra 
1. K čl. I bodu 15 – k § 238i zákona č. 104/2013 Sb.: 

Dle důvodové zprávy se za účelem sjednocení postupu justičních orgánů výslovně 

stanoví forma, jakou má být odložen výkon příkazu k zajištění, a to opatření. 

Požadujeme alespoň v důvodové zprávě přiblížit náležitosti opatření a také formu a 

způsob jeho vydání, neboť tento druh rozhodování není pro české justiční orgány 

běžně stanoven. Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 39 k § 297i 

zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 

 

2. K čl. I bodu 20 – k § 280 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb.: 

Ustanovení upravuje postup orgánu v případě pochybností o příslušnosti. 

Požadujeme revidovat nový odkaz na § 188 odst. 1 písm. c) trestního řádu, neboť 

ten stanoví, kdy soud trestní stíhání zastaví. Odkaz tak měl nejspíše směřovat na § 

188 odst. 1 písm. a) trestního řádu. Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I 

bodu 39 k § 297c odst. 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních. 

3. K čl. IV – ke změně zákona č. 40/2009 Sb.: 

Zásadně nesouhlasíme se zakotvením ustanovení, dle kterých zástavní práva 

k propadlému majetku, věci či náhradní hodnotě nezanikají, a to z důvodu 

vysokého rizika zneužívání daného ustanovení pro účely maření výkonu trestu 

propadnutí majetku. Navrhovaná ustanovení rozšiřují právní nástroje odsouzených 

Ad 1. Akceptováno.  

Důvodová zpráva byla doplněna.  

 

 

 

 

Ad 2. Akceptováno.  

Odkaz byl shodně upraven ve všech 

relevantních ustanoveních.  

 

 

 

Ad 3. – Vysvětleno. 

Je třeba zohlednit stávající praxi, kdy 

k propadnutí nebo zabrání věci stejně 

nedochází právě z důvodu ochrany práv 

třetích osob, typicky proto, že na věci 
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či zúčastněných osob, za pomoci kterých lze zabránit hrozícímu odčerpání majetku 

v trestním řízení, např. účelovým sepsáním zástavní smlouvy k dané věci. 

Aktuálně se v praxi stále častěji setkáváme s paděláním či pozměňováním 

veřejných listin i dalších právních či účetních dokumentů (při páchání 

nejrůznějších druhů trestné činnosti). Tato skutečnost ve spojení s navrhovanou 

změnou trestního zákoníku, nelehkou situací státních orgánů při prokazování např. 

antedatace právních dokumentů, současnou úzce vymezenou využitelností 

Rejstříku zástav a dále i s možností ujednání tzv. propadné zástavy vytváří 

nebezpečnou kombinaci, jež v konečném důsledku může zmařit úsilí orgánů 

činných v trestním řízení při odčerpávání majetku pachatelům v trestním řízení.  

Již nyní je policejní orgán při úvahách, zda zajistit nemovitou věc zatíženou 

zástavním právem, poměrně zdrženlivý a bere (společně se státním zástupcem) na 

zřetel oprávněné majetkové zájmy bankovních institucí a dále i skutečnost, že 

některé banky při zajištění nemovité věci pro účely trestního řízení přistupují k 

zesplatnění celého hypotečního úvěru, což má vážné dopady do majetkové sféry 

dané osoby.  

Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že navrhované ustanovení rovněž snižuje 

motivaci dlužníků řádně splatit příslušný dluh, když mohou v průběhu trestního 

řízení kalkulovat s tím, že dluh bude uhrazen za pomoci prodeje zástavy.  

vázne zástavní právo. Navržená úprava 

je v tomto směru výhodnější, neboť 

umožňuje, aby propadla nebo byla 

zabrána i věc, na níž vázne zástavní 

právo, s tím, že bude na státu, aby 

případně namítal absenci dobré víry 

zástavního věřitele a fingovanost takto 

zajištěné pohledávky. Po vypořádání 

zástavního práva pak státu připadnou 

zbylé peněžní prostředky, které by mu 

podle stávající právní úpravy nepřipadly 

proto, že by soud sankci vůbec neuložil.  

Dále je třeba vzít v úvahu, že v případě 

věci zapsané do veřejného seznamu 

nebo veřejného rejstříku se k platnému 

vzniku zástavního práva vyžaduje zápis 

do takového seznamu či rejstříku 

(nemovité věci, zaknihované cenné 

papíry, obchodní podíl). U těchto 

hodnotnějších věcí tak nemůže dojít 

k antedataci zástavní smlouvy. 

Pokud jde o závod nebo jinou 

hromadnou věc, nemovitou věc 

nezapsanou do veřejného seznamu nebo 

o případ, kdy má zástavní právo 

vzniknout zápisem do rejstříku zástav, 

vyžaduje se pro platný vznik zástavního 

práva forma veřejné listiny. To opět 

limituje možnou antedataci zástavní 

smlouvy. 
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Pokud jde o věc jinou, zástavní právo 

vznikne buď odevzdáním věci 

zástavnímu věřiteli, nebo třetí osobě, 

zápisem do rejstříku zástav anebo 

označením věci znamením, což je ale 

nejslabší způsob vzniku zástavního 

práva a jiní zástavní věřitelé, kteří 

zvolili jiný způsob, mají přednost při 

uspokojení svého práva. V tomto 

případě nemůže po zajištění věci dojít 

k platnému vzniku zástavního práva ani 

jedním z uvedených způsobů, neboť věc 

je již v moci orgánů činných v trestním 

řízení.  

Z uvedeného plyne, že zřídit účelově 

zástavní právo k věci po jejím zajištění 

v trestním řízení prakticky nebude 

možné. Pokud jde o případy, kdy bude 

zástavní právo k věci zřízeno ještě před 

jejím zajištěním, v praxi bude zapotřebí 

okolnosti vzniku každého zástavního 

práva pečlivě zkoumat a případně bude 

na státu, aby platnost vzniku zástavního 

práva napadl. Ostatně již nyní je třeba 

čelit tomu, že jsou činěny pokusy  

o vyvedení majetku ze zajištění 

prostřednictvím uplatnění fingované 

pohledávky a exekuce, pouze se tak 

děje již v průběhu trestního řízení  

a nikoli až po jeho skončení. Podle 
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našeho názoru nedojde k markantnímu 

zvýšení počtu těchto případů, neboť ten, 

kdo usiluje o vyvedení majetku ze 

zajištění, tak činí již nyní. U věci 

nezapsané do veřejného seznamu pak 

není chráněna dobrá víra zástavního 

věřitele, takže pokud půjde o zástavu, 

která je výnosem z trestné činnosti, 

nepůjde o platné zástavní právo.  

Navržená úprava naopak umožní chránit 

práva třetích osob v dobré víře  

i v případě, že soud majetkovou trestní 

sankci uloží.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Ministerstvo 

financí 

1. K personální a platové oblasti:  

S navýšením personálních kapacit včetně souvisejícího zvýšení objemu prostředků 

na platy zásadně nesouhlasíme. V současné době je politika vlády ČR v oblasti 

navyšování nových míst a objemu prostředků na platy restriktivní, což dokládají 

úsporná opatření zařazená do schváleného rozpočtu na rok 2019 i do návrhu 

státního rozpočtu na rok 2020. Nepokládáme za účelné na jedné straně místa krátit 

a na druhé je přidávat zpět. Případný dopad na státní rozpočet je proto potřeba 

pokrýt v rámci stávajícího limitu počtu míst a objemu prostředků na platy vlastní 

rozpočtové kapitoly, např. optimalizací a racionalizací agend nebo využitím 

dlouhodobě neobsazených míst v Ministerstvu spravedlnosti. Máme za to, že jedno 

požadované místo lze v kapitole, která disponuje více než 25 200 místy, bez obtíží 

najít. Do relevantních částí materiálu (zejména do DZ) požadujeme explicitně 

uvést, že s přijetím navrženého materiálu nejsou spojeny žádné dopady do 

personální a platové oblasti dotčených kapitol státního rozpočtu. 

Ad 1. – Akceptováno zčásti.  

 

Ministerstvo spravedlnosti pokryje 

náklady spojené s navýšením počtu míst 

odboru odškodňování z vlastních 

rozpočtových zdrojů. V tomto směru 

byla upravena důvodová zpráva a 

z návrhu usnesení byl vypuštěn úkol pro 

ministryni financí.  

Úkol pro ministryni spravedlnosti ve 

znění „zajistit dopady spojené s přijetím 

navržené právní úpravy bez požadavku 

na navýšení počtu míst a prostředků na 

platy“ do návrhu usnesení zařazen 
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Z návrhu usnesení vlády požadujeme vyjmout body I/2, I/3 a II/2. Namísto toho 

požadujeme zařadit úkol pro ministryni spravedlnosti ve znění „zajistit dopady 

spojené s přijetím navržené právní úpravy bez požadavku na navýšení počtu míst a 

prostředků na platy“. 

 

 

 

2. K části první, bodu 15 (§ 238l odst. 1)  

V zájmu jednoznačného budoucího výkladu a aplikace daného ustanovení 

považujeme za žádoucí prověřit podle našeho názoru existující nejasnost úvodní 

části textu věty první („K podání návrhu jinému členskému státu … na sdílení … 

nákladů spojených s … je příslušný justiční orgán …“) a textu věty druhé, podle 

které „Takový postup může navrhnout ten, kdo má zajištěný majetek ve správě 

…“. Ze zvláštní části DZ totiž není zcela zřejmé (a zřetelně neplyne ani 

z citovaných textů), jakou kvalitu resp. právní povahu bude mít návrh umožněný 

větou druhou (a vůči komu bude směřovat) oproti návrhu podle věty první, resp. 

zda – lapidárně vyjádřeno – ten, kdo má zajištěný majetek ve správě, bude také 

moci podat návrh jinému členskému státu (tedy alternativně k justičnímu orgánu, 

jak by tomu nasvědčovala poslední věta zvláštní části DZ k uvedenému ustanovení 

textem „… návrh … může podat i orgán, který zajištěný majetek spravuje…“), 

anebo zda ustanovení větou druhou pouze vyjadřuje možnost, aby ten, kdo má 

zajištěný majetek ve správě, svým návrhem (v principu tedy spíše podnětem!), 

směřujícím vůči příslušnému justičnímu orgánu, vlastní podání návrhu tímto 

justičním orgánem vůči členskému státu podle věty první jen inicioval. K tomu pak 

současně přistupuje otázka, zda takovýto „iniciační“ návrh resp. podnět bude pro 

příslušný justiční orgán závazný, či nikoli. V kontextu s oběma popsanými 

problémy se předběžně přikláníme spíše ke druhým variantám. Máme totiž za to, 

že jednání s členským státem ve formě návrhu dle § 238l odst. 1 věty první by měl 

realizovat výhradně justiční orgán, který je příslušný k uznání příkazu k zajištění, a 

nebyl, neboť pokud není uloženo 

ministryni financí navýšit objem 

prostředků rozpočtové kapitoly MSp, 

pak je zcela zřejmé, že náklady budou 

pokryty v rámci rozpočtové kapitoly 

MSp a není třeba v tomto smyslu 

formulovat úkol.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Ad 2. – Akceptováno.  

Ustanovení bylo zpřesněno v tom 

smyslu, že návrh podává vždy justiční 

orgán. Oprávnění správce podat návrh, 

aby tak bylo postupováno, byl vypuštěn 

bez náhrady, neboť v tomto případě 

majetek spravuje buď sám justiční 

orgán, nebo (což je častější) jím 

pověřený správce. Náklady spojené se 

správou nicméně vždy hradí justiční 

orgán na základě § 11 zákona  

č. 279/2003 Sb. a je si tak vědom jejich 

výše, takže podnět ze strany pověřeného 

správce byl shledán nadbytečným.  
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měl by to být také on, kdo se finálně rozhodne, zda bude takto postupovat a 

případný podnět k podání návrhu využije, či nikoli. S ohledem na výše uvedené se 

proto domníváme, že jak v samotném textu navrhovaného ustanovení, tak návazně 

i v textu důvodové zprávy by mělo dojít k nezbytným zpřesněním, popř. 

doplněním. Současně podotýkáme, že podrobnější vysvětlení v DZ by mělo být 

podáno i k obsahu (významu) užité specifikace v podobě slov „ten, kdo zajištěný 

majetek spravuje“, a to s ohledem na konstrukci „správce zajištěného majetku“ 

podle § 9 zákona č. 279/2003 Sb., kde výkon správy náleží především (ve většině 

případů, tj. vedle specializovaných institucí uvedených v § 9 odst. 3 cit. zák.) 

soudu, zatímco ÚZSVM a soudní exekutor, popř. osoba zapsaná v seznamu 

insolvenčních správců, jsou výkonem správy pouze pověřováni soudem a jejich 

spravování zajištěného majetku je tedy jen odvozené. Rovněž bychom považovali 

za vhodné vyjasnit, zda je pod pojmem „jiný právní předpis“ (§ 238l odst. 1 

poslední věta) míněn pouze zákon č. 279/2003 Sb. (v tom případě by bylo 

vhodnější použít normativní odkaz, tj. slova „jiného právní předpisu“ nahradit 

slovy „zákona upravujícího výkon zajištění majetku a věcí v trestním řízení“) nebo 

zda připadá v úvahu více právní předpisů (v tom případě bychom považovali za 

vhodné je příkladmo uvést v DZ). 

 

3. K části první, bodu 15 (§ 238l odst. 2)   

V zájmu jednoznačného budoucího výkladu a aplikace daného ustanovení 

považujeme za žádoucí prověřit podle našeho názoru existující rozpor mezi 

formulací a tedy i obsahem části textu odstavce za středníkem a popisem obsahu 

uvedené pasáže sledovaného ustanovení ve zvláštní části DZ (odůvodnění k § 238l 

ve třetím odstavci, první větě). Z formulace navrhovaného ustanovení totiž podle 

našeho názoru vyplývá, že „Ke konzultacím a uzavření dohody … je příslušný 

justiční orgán, který vydal příkaz k zajištění“, a pokud tento justiční orgán není 

účetní jednotkou, pak tento justiční orgán zajišťuje konzultace a uzavření dohody 

(„činí tak“) „po projednání s účetní jednotkou, pod kterou spadá“. Tj. konzultace a 

uzavření dohody vždy zajišťuje justiční orgán, který vydal příkaz k zajištění,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. – Akceptováno.  

Důvodová zpráva byla upravena tak, 

aby jak z návrhu zákona, tak i 

z důvodové zprávy bylo zřejmé, že 

s orgánem jiného státu konzultuje a 

uzavírá dohodu o úhradě nákladů vždy 

justiční orgán, který vydal příkaz 

k zajištění nebo jej uznal, přičemž 

v případě, že není samostatnou účetní 

jednotkou (OSZ), tak činí po 

souhlasu účetní jednotky (KSZ). 

Úpravu jsme v tomto směru změnili tak, 
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přičemž pouze tam, kde sám není účetní jednotkou, musí svůj postup předem 

projednat s účetní jednotkou, pod kterou spadá. Z uvedené pasáže důvodové 

zprávy naproti tomu vyplývá, že by to sice měl být primárně justiční orgán, který 

vydal příkaz k zajištění, kdo by měl náklady cizímu státu hradit, avšak pokud by 

tento justiční orgán nebyl samostatnou účetní jednotkou, pak by měla náklady 

cizímu státu hradit účetní jednotka, pod kterou tento justiční orgán spadá. V tomto 

kontextu zároveň nejasně vyznívá poznámka „proto se předpokládá konzultační 

povinnost“, neboť by z ní za této situace zřejmě vyplývalo, že konzultovat má 

s justičním orgánem účetní jednotka, pod kterou tento justiční orgán spadá. (Pozn. 

– třetí a čtvrtá věta třetího odstavce odůvodnění k § 238l ale obsahu navrhovaného 

ustanovení odpovídá…) Pro úplnost ovšem zároveň podotýkáme, že z pohledu 

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

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je přitom takovéto určení oprávněných 

státních institucí vyhovující, protože konzultace a uzavření dohody s cizím státem 

o úhradě nákladů v jeho prospěch by za Českou republiku mělo obecně příslušet 

pouze těm organizačním složkám státu, které jsou účetní jednotkou (podrobněji viz 

též připomínka ke zvláštní části DZ k § 238l). 

 

 

 

 

 

 

4. K části první, bodu 33 (§ 290 odst. 7)  

Požadujeme slova „příslušné organizační složky státu“ nahradit slovy „organizační 

složky státu uvedené v odstavci 6“. Důvodem je nezbytné zpřesnění a zároveň 

sjednocení způsobu vyjadřování s dalšími ustanoveními v obdobné situaci (srov. 

např. § 289 odst. 4 zákona č. 104/2013 Sb.). 

že nepostačí jen konzultace, ale bude 

potřeba přímo souhlas příslušné účetní 

jednotky (KSZ). 

Justiční orgán, který je účetní jednotkou 

(tj. krajské státní zastupitelství ve 

vztahu k okresním státním 

zastupitelstvím), sám nemůže dohodu 

s orgánem jiného členského státu 

uzavřít, neboť tomu brání článek 31 

nařízení, který stanoví, že dohodu 

uzavírá vydávající orgán 

s vykonávajícím orgánem, přičemž tyto 

orgány jsou vymezeny v článku 2 odst. 

8 a 9 nařízení (jde o orgán, který je 

příslušný k vydání nebo vykonání 

příkazu). Vzhledem k tomu, že okresní 

státní zastupitelství nemají vlastní 

rozpočet, musí částku uhradit krajské 

státní zastupitelství, nikoli okresní státní 

zastupitelství, což je v důvodové zprávě 

uváděno. Dohodu tedy uzavře se 

souhlasem KSZ příslušné OSZ  

a peněžní prostředky na základě dohody 

uhradí KSZ.  

 

 Ad 4. Akceptováno.  
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5. K části první, bodu 33 (§ 290 odst. 8)  

V navrhovaném § 290 odst. 8 především požadujeme slova „organizační složka je 

příslušná ke sdílení majetku“ pro nezbytné zpřesnění nahradit slovy „organizační 

složka státu je příslušná ke sdílení majetku“. Dále pak požadujeme slova 

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

nákladů řízení“ nahradit slovy „organizační složka státu je příslušná k uzavření 

dohody ohledně sdílení majetku nebo úhrady nákladů řízení“. Jde opět o nezbytné 

zpřesnění a současně o zachování jednotného způsobu vyjadřování (a obsahu) s § 

290 odst. 5 větou první.  

 

6. K části první, bodu 39 (§ 297h odst. 3)  

Vzhledem k tomu, že příslušná organizační složka státu již byla specifikována v § 

297h odst. 1, považujeme v zájmu jednotného způsobu vyjadřování za vhodné 

v odstavci 3 v první i čtvrté větě namísto textu „organizační složku státu, které 

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

přísluší hospodaření s majetkem České republiky“ užít znění obdobné formulacím 

obsaženým v dalších srovnatelných ustanoveních (srov. např. § 289 odst. 4), tj. 

„organizační složka státu uvedená v odstavci 1“. Pro úplnost současně 

upozorňujeme na potřebu doplnění čárky ve čtvrté větě za slovy „byl-li zvolen 

nebo ustanoven“. 

 

7. K části první, bodu 39 (§ 297h odst. 4 a 5)  

V návaznosti na předchozí připomínku navrhujeme slova „organizační složku státu 

uvedenou v odstavci 3“ nahradit slovy „organizační složku státu uvedenou 

v odstavci 1“. Domníváme se totiž, že v textu § 297h nic nenasvědčuje tomu, že by 

v jeho odstavcích 4 a 5 (stejně jako v odstavci 3 – viz výše) mělo jít o jinou 

organizační složku státu, než se kterou je počítáno v § 297h odst. 1.   

Ad 5. Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 6. Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 7. Akceptováno.  
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8. K části první, bodu 39 (§ 297l odst. 1)  

Nesouhlasíme  s  navrženou úpravou, podle které by souhlas s použitím majetku 

podle čl .30 odt. 6 písm. d) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) mělo 

udělovat Ministerstvo financí. V případě odsouhlasování vybraného způsobu 

naložení s majetkem (tj. použití tohoto majetku ve veřejném zájmu nebo pro 

sociální účely v jiném členském státě), jehož konfiskaci vykonal jiný členský stát 

na základě jím uznaného tuzemského příkazu ke konfiskaci, tomuto jinému 

členskému státu, se předně bude jednat – jak v daném kontextu předpokládáme – o 

majetek stále patřící jinému členskému státu (a tedy nesdílený ve prospěch České 

republiky). Oporou pro působnost MF spočívající v takovém odsouhlasování tedy 

nemůže být vnitrostátní role a zákonná působnost MF na úseku hospodaření 

s majetkem České republiky.  

Z navrženého ustanovení (ani z příslušného ustanovení nařízení EP a Rady EU 

nebo DZ) není navíc zřejmé, že by zde byl pro „vydávající stát“ a tedy pro 

tuzemskou odsouhlasující státní instituci prostor pro nějaké zkoumání konkrétního 

veřejného zájmu a sociálních účelů v jiném členském státě. Obdobně není zřejmé, 

zda jinému členskému státu bude postačovat k žádosti o souhlas prostá rámcová 

odvolávka na postup podle příslušného ustanovení nařízení, anebo zda by měl ve 

své žádosti použití majetku ve veřejném zájmu a nebo pro sociální účely jakkoli 

specifikovat. Stejně tak není jasné, zda pro účely odsouhlasení bude k dispozici (a 

od koho) specifikace konkrétního majetku, který by měl být pro stanovené účely 

použit (pozn. - spíše se domníváme, že požadavek na odsouhlasení i odsouhlasení 

samo budou jen obecné a tedy do značné míry formální).  

 Za takové situace máme za to, že by bylo věcně opodstatněné uvažovat při 

odsouhlasování možnost resp. vhodnost použití dotčeného majetku pro stanovené 

účely jedině v rovině okolností, za kterých byl konkrétní příkaz ke konfiskaci 

vydán, a z hlediska aspektů, které hrály roli v příslušném řízení, v jehož rámci byl 

vydán, tj. že by za Českou republiku měl souhlas dávat přímo soud, který příkaz ke 

konfiskaci vydal. Priorita věcné souvislosti s okolnostmi, za kterých byl konkrétní 

Ad 8. – Neakceptováno.  

Pokud jiný členský stát uzná příkaz ke 

konfiskaci vydaný českým soudem, má 

Česká republika podle nařízení právo 

takto zkonfiskovaný majetek sdílet 

(poté, co jsou uspokojeny nároky 

poškozených, jsou-li nějaké), tj. má 

nárok na to, aby jí byl majetek buď 

předán, nebo v případě částky vyšší než 

je 10 000 EUR má nárok na 50%. 

Odchylným postupem pak je to, že jiný 

členský stát požádá o to, aby si celý 

zkonfiskovaný majetek mohl ponechat 

pro veřejně prospěšné účely. Podstatou 

udělení souhlasu s takovým použitím 

majetku je tedy to, že se Česká 

republika vzdává svého nároku na 

sdílenou část majetku.  

Stejně tak v opačném případě, kdy je 

Česká republika státem požadujícím 

takový souhlas, jde o požadavek na to, 

aby si ČR mohla ponechat určitý 

majetek (který již je ve vlastnictví ČR, 

neboť jde o propadlý či zabraný 

majetek) a nemusela jej sdílet s jiným 

státem. 

V obou případech jde tedy o to, zda ČR 

určitý majetek bude mít ve vlastnictví či 

nikoli, proto je zde příslušnost 
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příkaz ke konfiskaci jiným členským státem vydán, a s aspekty, které hrály roli 

v příslušném řízení, v jehož rámci byl vydán, by pak podle našeho názoru byla 

dovoditelná i v opačném případě, kdy by příkaz jiného členského státu ke 

konfiskaci byl uznán a vykonán v tuzemsku a Česká republika by mohla o souhlas 

s použitím dotčeného majetku České republiky pro stanovené účely požádat 

členský stát, kde byl příkaz ke konfiskaci vydán. Tj. orgánem žádajícím o souhlas 

za Českou republiku by byl tuzemský soud, který příkaz jiného členského státu ke 

konfiskaci uznal a rozhodl o jeho výkonu a je tedy v rámci České republiky na 

základě podkladů užitých v řízení v maximálním možném rozsahu informován o 

těchto okolnostech a aspektech. Navrhovatelem podání žádosti o souhlas jiného 

členského státu by přitom byla – v souladu s návrhem – organizační složka státu, 

které podle zákona č. 219/2000 Sb. přísluší hospodaření s dotčeným majetkem.  

Předpokládáme, že výsledný souhlas jiného členského státu bude pro příslušnou 

organizační složku státu jedním z povinných podkladů (majícím oporu ve 

zvláštním zákoně) pro konkrétní způsob naložení s dotčeným majetkem za 

podmínek zákona č. 219/2000 Sb., který bude vyhovovat obecnému rámci nařízení 

EP a Rady EU stanovenému pro použití dotčeného majetku, ať již toto naložení 

s majetkem bude v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. přednostně orientováno na 

využití v organizačních složkách státu nebo státních organizacích v souladu s § 15 

odst. 2 větou první a druhou zákona č. 219/2000 Sb. (pozn. - v případech postupu 

podle zákona č. 59/2017 Sb. srov. též navrhovaná změna v jeho § 6 odst. 3 dle 

části šesté návrhu zákona), anebo při jejich nezájmu bude směřovat vůči nestátním 

subjektům (tj. např. bezúplatný převod dotčeného majetku do vlastnictví nestátního 

subjektu ve veřejném zájmu podle § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.). Ani za 

této situace tedy zapojení MF není nutné a v principu ani důvodné.  

Domníváme se, že odůvodněnost určení soudu jako orgánu, který by za Českou 

republiku příslušný souhlas dával anebo o něj žádal, neoslabuje ani fakt, že pro 

případy sdílení propadlého a zabraného majetku by MF mělo být oprávněno 

k uzavření dohody o sdílení. Sdílení se totiž – jak předpokládáme – z podstaty 

nebude týkat majetku, kterého by se měl týkat sledovaný souhlas podle čl. 30 odst. 

Ministerstva financí podle našeho 

názoru zcela na místě.  

Pokud jde o to, za jakých podmínek a 

na základě jakých informací bude 

souhlas udělen, nařízení žádné 

podrobnosti neupravuje a bude proto 

zejména na státu udělujícím souhlas, 

jaké informace bude požadovat a jaké 

skutečnosti bude považovat  

za rozhodné. I z tohoto pohledu se jeví 

jako praktičtější a vhodnější, aby byl 

příslušný jen jeden orgán, který může 

nastavit jednotná pravidla pro tyto 

případy, než aby o tom rozhodovaly 

jednotlivé soudy a každý by postupoval 

jinak.  

Podle našeho názoru v daném případě 

nejsou zásadní skutečnosti týkající se 

trestního řízení, tj. povaha trestného 

činu, existence poškozených a náklady 

vynaložené na spolupráci. Povaha 

trestného činu není v tomto směru 

významná. Existence poškozených je 

relevantním faktorem, nařízení však 

uspokojení nároků poškozených 

předřazuje postupu podle čl. 30 odst. 6 

nařízení, takže majetek je možné sdílet 

až poté, co jsou nároky poškozených 

uspokojeny – proto ani tato skutečnost 

není relevantní. Sdílení vysokých 
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6 písm. d) nařízení EP a Rady EU. Formulace § 297l odst. 1 by proto měla být dle 

našeho názoru změněna ve smyslu výše uvedeného a adekvátně by mělo být 

upraveno i zdůvodnění ve zvláštní části DZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. K části první, bodu 39 (§ 297l odst. 3)   

Vzhledem k nezbytnému rozlišení státních institucí předávajících a přebírajících 

sdílený majetek, provedenému v § 297l odst. 3 větě první a větě druhé, a současně 

v zájmu zajištění potřebné věcné návaznosti v § 297l odst. 4 a 5 při specifikaci 

dotčených organizačních složek státu (k nimž nutně bude v případě sdílených 

peněžních prostředků získaných výkonem majetkové trestní sankce náležet 

nákladů trestního řízení je pak upraveno 

samostatně v článku 31 nařízení, takže 

ani tato otázka není relevantní. 

Skutečnosti, které si stát udělující 

souhlas posoudí, jsou tak v zásadě 

v jeho režii, v zásadě by předmětem 

posouzení mělo být, zda účel použití 

majetku je natolik veřejně prospěšný  

a potřebný, aby se z tohoto důvodu ČR 

majetku vzdala, případně lze zhodnotit, 

zda nám daný stát v minulosti také 

vyšel vstříc či nikoli. Posuzování těchto 

otázek není navázáno na konkrétní 

trestní řízení a na poskytnutí spolupráce 

pro jeho účely, není tak na místě, aby 

souhlas udělovat konkrétní soud, který 

požadoval nebo poskytl mezinárodní 

justiční spolupráci.  

Navržená úprava byla nicméně 

doplněna o oprávnění MF vyžádat si 

stanovisko soudu, který o propadnutí 

nebo zabrání rozhodl.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Ad 9. – Akceptováno. 
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Ministerstvo spravedlnosti, protože je příslušné hospodařit s prostředky na 

zvláštním účtu) považujeme za žádoucí upravit druhou větu odstavce 3 takto: „V 

případě peněžních prostředků získaných výkonem majetkové trestní sankce podle 

zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí je touto 

organizační složkou státu ministerstvo.“. Uvedené řešení považujeme za 

efektivnější, než namísto toho přistupovat ke složitější úpravě odstavců 4 a 5 a 

případně i dalších ustanovení tak, aby zohledňovaly i v úvahu připadající 

Ministerstvo spravedlnosti. 

 

10. K části první, bodu 39 (§ 297l odst. 5)  

Ve větě první požadujeme z důvodu zpřesnění vložit za slova „organizační složka“ 

slovo „státu“, a to v obou případech výskytu. 

 

11. K části první, bodu 39 (§ 297m odst. 1)  

V případě věty druhé je třeba odstranit nejasnost principiálně obdobnou té, která 

podle našeho názoru existuje v navrhovaném § 238l odst. 1 větě druhé (viz popis 

problému i navržené řešení v příslušné připomínce). 

 

 

 

12. K části první, bodu 39 (§ 297m odst. 2)  

Vzhledem k tomu, že i uzavření předmětné dohody představuje svojí podstatou 

majetkoprávní jednání za Českou republiku a v tomto kontextu  

je vždy důležité určení příslušné organizační složky státu, nezbytné pro vymezení 

okruhu fyzických osob reálně jednajících za stát, považujeme principiálně za 

problém, aby za stát byla pro toto právní jednání určena již přímo fyzická osoba, 

 

 

 

 

 

 

Ad 10. – Akceptováno.  

 

 

 

Ad 11. – Akceptováno.  

Obdobně jako v § 238l odst. 1 návrhu 

byla i zde předmětná část ustanovení 

vypuštěna bez náhrady. Nepůjde o 

formu návrhu, ale pouze o podnět, který 

může podat kdokoli, aniž by to bylo 

třeba výslovně upravovat zákonem.  

 

Ad 12. – Akceptováno.  

Podle § 8 zákona o soudech a soudcích 

jsou všechny soudy účetními 

jednotkami, takže nevzniká obdobný 

problém jako u státních zastupitelství.  
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byť jenom formou své funkce či jiného zařazení resp. role v řízení. Z DZ přitom 

není zřejmé, že by toto určení v podobě „předsedy senátu“ bylo pro daný účel 

nezbytné a z jakého důvodu. Podle našeho názoru by proto bylo na místě toto 

navržené určení změnit tak, aby ke konzultacím a uzavření dohody byl příslušný 

soud, který vydal příkaz ke konfiskaci (event. soud, jehož předseda senátu vydal 

příkaz ke konfiskaci). Zde poukazujeme na – jak se domníváme – obdobnou 

situaci v navrhovaném § 238l odst. 2, kde byl pro dané účely určen „justiční 

orgán“. Považujeme ovšem současně za nezbytné prověřit, zda v případech 

přicházejících v úvahu v § 297m odst. 2 nebude rovněž třeba dořešit, aby k jednání 

určený soud byl organizační složkou státu, která je účetní jednotkou (srov. popis 

problému v příslušné připomínce k § 238l odst. 2). 

 

13. K části třetí, bodu 1 

 S ohledem na pravidla vyplývající z čl. 47 odst. 1, čl. 61 odst. 3, čl. 62 odst. 2 a čl. 

65 odst. 2 Leg. pravidel vlády máme za to, že by nový text dosavadní poznámky 

pod čarou č. 28a měl znít „§ 28a)  § 285 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.“, a to i 

z důvodu, že zákon je v poznámce pod čarou citován poprvé. Současně 

považujeme za účelné pro přehlednost znovelizovat výjimečně (srov. čl. 55 odst. 5 

Leg. pravidel vlády) všechny poznámky pod čarou (tj. vedle č. 28a i č. 28b, 31a a 

31b), které se týkají původních ustanovení trestního řádu, nahrazených později 

ustanoveními zákona č. 104/2013 Sb., tak aby odkazy v zákoně ř. 219/2000 Sb. na 

speciální úpravu mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních směřovaly na 

stejný zákon. S ohledem na výjimečnost takového leg. řešení by tento postup 

samozřejmě musel být cíleně zdůvodněn v DZ, aby případně nedošlo k pouhé 

mechanické korekci návrhu ze strany OVL resp. LRV. 

 

14. K části třetí, bodu 2  

V textu novelizačního bodu je třeba slova „za slovo „části§ 28a) “ nahradit slovy „za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 13. – Akceptováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 14. Akceptováno.  
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slovo „části§ 28a) ,“, protože v textu ustanovení § 16 odst. 3 následuje za odkazem 

„§28a)“ čárka coby závěr vložené vedlejší věty. Současně je třeba na konci nově 

vkládaného textu za odkazem „96)“ doplnit čárku, tak aby ve výsledku nechyběla 

před další částí souvětí začínající slovy „příslušná organizační složka (§ 11) 

naloží…“. Téhož efektu by ovšem bylo možno dosáhnout i jednodušeji pouze 

úpravou vkládaného textu tak, že by začínal „ , nebo v důsledku …“, čímž stávající 

čárka za odkazem „§ 28a)“ po vložení nového textu (tj. včetně počáteční čárky) 

poslouží k vyznačení konce první části souvětí. 

 

15. K části třetí, bodu 3  

Zařazení úpravy, obsažené v navrženém textu nového odstavce 4, do § 16 zákona 

č. 219/2000 Sb. není podle našeho názoru věcně správné. Ustanovení § 16 

v principu slouží k úpravě odkladu standardního naložení se státním majetkem ze 

strany organizačních složek státu příslušných hospodařit s tímto majetkem 

v souladu s § 11 zákona č. 219/2000 Sb. ve vybraných případech (sporné nároky 

třetích osob – odstavec 1, možnost vynětí věcí a prostředků z uloženého propadnutí 

nebo zabrání z důvodu jejich potřebnosti k uspokojení potřeb vybraných osob – 

odstavec 2, možnost dodatečného zjištění důvodu bránícího propadnutí nebo 

zabrání majetku, nabytého státem v důsledku rozhodnutí soudu o uznání a výkonu 

rozhodnutí jiného členského státu EU o propadnutí nebo zabrání majetku – 

odstavec 3). Naproti tomu vlastní nakládání se státním majetkem ze strany těchto 

organizačních složek státu se rámcově řídí úpravou v § 15 zákona č. 219/2000 Sb., 

který v poslední větě svého odstavce 2 již na potřebu respektování speciálních 

postupů při nakládání s majetkem státu nabytým v důsledku rozhodnutí soudu o 

uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu EU o propadnutí nebo zabrání 

majetku nebo jeho části pamatuje (v tomto smyslu proto zjevně neodpovídá 

skutečnosti informace ve zvláštní části DZ k části třetí a bodu 3, obsažená v druhé 

větě textu). Předmětem případné novelizace v kontextu se změnami v zákoně č. 

104/2013 Sb. by proto musela být jedině tato poslední věta v § 15 odst. 2 zákona 

č. 219/2000 Sb. Přitom je třeba zvážit, zda má být doplněna – vedle postupu při 

 

 

 

 

 

 

Ad 15. Akceptováno.  
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zasílání peněžních prostředků – již pouze o výslovný odkaz na postup dle nařízení 

EP a Rady EU, anebo i konkretizována výslovnou zmínkou o sdílení. I když 

v obou případech z dosavadní poslední věty vznikne delší text, zásadně 

nesouhlasíme se separací této úpravy do samostatného odstavce, protože ten by 

musel být z důvodu dodržení nezbytné systematiky zařazen hned za odstavec 2 

jako nový odstavec 3, takže by muselo dojít i k přečíslování následujících 

odstavců, a to by si vyžádalo změny v těch ustanoveních zákona, kde je na úpravu 

dosavadního odstavce 2 i těchto dalších odstavců odkazováno, a navíc by 

v případech některých odkazů bylo obtížné spolehlivě posoudit, na kterých místech 

by bylo třeba samostatně odkázat i na takovýto nový odstavec 3. Obdobně 

narušeny by přitom byly i „odkazové“ poměry v prováděcí vyhlášce č. 62/2001 Sb. 

Toliko pro základní představu navrhujeme novelizační bod nahrazující dosavadní 

bod 3 (bude muset být zařazen jako bod 1) takto: 

 

„1. V § 15 odst. 2 se poslední věta nahrazuje větou „Při nakládání s majetkem, 

který stát nabyl důsledku rozhodnutí soudu o uznání a výkonu rozhodnutí jiného 

členského státu Evropské unie, jímž bylo vysloveno propadnutí nebo zabrání 

majetku nebo jeho části§ 28a), 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), se 

řídí postupy pro sdílení majetku uvedenými v zákoně o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních§ 28b) a v přímo použitelném předpisu Evropské unie 

upravujícím vzájemné uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci s tím, 

že zašle-li 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 

Poznámky pod čarou č. 28a, 28b a 96 znějí: 

„§ 28a) § 285 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
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trestních,ve znění pozdějších předpisů. 

§ 28b)  § 290 zákona č. 104/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

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

2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.“.“. 

 

V novelizačním bodu 2 by měl být znovelizován § 16 odst. 3 (s tím, že nová 

poznámka č. 96 je již zavedena v bodu 1) a v novelizačním bodu 3 by pak měly 

být samostatně znovelizovány zbývající věcně související poznámky pod čarou č. 

31a a 31b (určení adekvátních ustanovení zákona č. 104/2013 Sb., která by 

odpovídala dosavadním odkazům na tehdejší § 460zi odst. 5 a na § 460zi odst. 4 

trestního řádu, předběžně ponecháváme na předkladateli). Současně doporučujeme 

prověřit, zda v § 16 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. po doplnění textu jeho věty 

první o další titul pro nabytí majetku, kde se užívá označení „konfiskace“ resp. 

„příkaz ke konfiskaci“, nevznikne věcný resp. interpretační problém v dalších 

(nenovelizovaných) větách odstavce, kde se zmiňuje pouze propadnutí nebo 

zabrání.  

Je samozřejmé, že změnám v novelizaci zákona č. 219/2000 Sb. by měla být 

přizpůsobena i zvláštní část DZ. V tomto kontextu připomínáme, že by bylo na 

místě doplnit m.j. zdůvodnění, proč má být do zákona č. 219/2000 Sb. zařazen 

detail postupu příslušné organizační složky státu v případě zaslání (sdílených) 

peněžních prostředků získaných zpeněžením propadlého nebo zabraného majetku 

nebo věcí. 

16. K části šesté, bodu 10  

V kontextu s navrhovanou změnou v § 6 odst. 3 písm. c) považujeme za žádoucí 

prověřit, zda by se obdobná změna netýkala minimálně částečně i § 6 odst. 3 písm. 

d), protože výluka z povinnosti zpeněžit věc z vybraného okruhu je zde mimo jiné 

podmíněna potřebou ponechat ji „z důvodu veřejného zájmu“ (tedy srovnatelně 

s čl. 30 odst. 6 písm. d) nařízení EP a Rady EU) ve vlastnictví státu (pozn. - je pak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretační problém nevznikne, 

protože i na základě příkazu ke 

konfiskaci dochází k uložení propadnutí 

nebo zabrání majetku.  

 

 

 

 

 

 

Ad 16. Vysvětleno.  

Podle čl. 28 odst. 4 není vykonávající 

stát povinen prodat nebo vrátit 

specificky určené věci, na které byl 

vydán příkaz ke konfiskaci, pokud tyto 

věci představují kulturní statky ve 
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ovšem otázka, jaký režim by se uplatnil u věcí, kde se tato potřeba odvíjí od 

„zvláštní povahy věci“ a nešlo by náhodou o zvláštní povahu směrující použití 

takové věci pro sociální účely…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/60/EU. Podle citované směrnice 

se kulturními statky rozumí národní 

kulturní poklad umělecké, historické 

nebo archeologické hodnoty podle 

vnitrostátních právních předpisů nebo 

správních postupů ve smyslu článku 36 

Smlouvy o fungování EU. 

Podle § 2 odst. 2 zákona č. 101/2001 

Sb. jsou národním kulturním pokladem 

České republiky věci nebo soubory 

věcí, které jsou vymezeny zvláštními 

právními předpisy jako kulturní 

památky a národní kulturní památky, 

sbírky muzejní povahy a jednotlivé 

sbírkové předměty, archiválie nebo 

předměty kulturní hodnoty, pokud tyto 

předměty splňují podmínky pro 

prohlášení za kulturní památku podle 

zvláštního právního předpisu. 

Podle našeho názoru je pro předměty 

této povahy stanovena výjimka a článek 

30 odst. 6 písm. d) nařízení nemíří na 

věci s kulturní, historickou nebo jinou 

hodnotou pro vykonávající stát, ale na 

věci, které tento stát chce použít ve 

veřejném zájmu na obecně prospěšné 

účely (např. chce v propadlé 

nemovitosti zřídit nemocnici nebo 
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K důvodové zprávě – zvláštní části 

17. K části první, k § 238l  

Ve druhém odstavci se v principu uvádí, že systém náhrady nákladů mezinárodní 

justiční spolupráce upravený v § 11 odst. 2 a 3 a systém náhrady budoucích 

nákladů právní pomoci v § 46 a 55 zákona č. 104/2013 Sb. se „v praxi ukázal jako 

nefunkční, a proto se navrhuje změna“. Protože však navrhovaná novela zjevně do 

citovaných ustavení nijak nezasahuje, bylo by možno usuzovat, že tato dosavadní 

ustanovení mají v zákoně zůstat jako obecná úprava náhrady nákladů mezinárodní 

justiční spolupráce a náhrady budoucích nákladů právní pomoci, zatímco nový § 

238l má být speciální úpravou pro případy sdílení vysokých či mimořádných 

nákladů spojených s výkonem příkazu k zajištění. Je-li tomu tak, pak se 

domníváme, že by text DZ měl být v uvedeném směru doplněn, zpřesněn a rovněž 

celkově zpřehledněn. Podotýkáme současně, že i samotný popis „změny“ ve 

druhém odstavci se zdá mířit na změny, které by měly nastat v § 11 odst. 2 a v § 

55, avšak jak výše uvedeno, navrhovaný materiál se těchto ustanovení nedotýká. 

Jeví se pak nejasné, z čeho (ze kterého nového nebo upraveného ustanovení 

zákona) by změna oproti dosavadnímu stavu měla vyplývat, protože nový § 238l 

se týká pouze příkazů k zajištění a navíc hrazení nákladů řeší jen ve vztahu 

k cizímu státu (v odstavci 2), zatímco pravidlo popsané v DZ (tj. je-li Česká 

republika dožádaným státem, měly by být náklady mezinárodní justiční spolupráce 

primárně hrazeny z rozpočtu příslušného justičního orgánu, který vyřizuje žádost o 

mezinárodní justiční spolupráci, a pokud není samostatnou účetní jednotkou, 

z rozpočtu účetní jednotky, pod kterou spadá) v § 238l obsaženo není, a to ani pro 

účely mezinárodní spolupráce spočívající se výkonu cizího příkazu k zajištění 

v České republice (srov. § 238l odst. 1). Navíc se i ve sledovaném textu DZ 

projevuje již výše připomínkovaná nesrovnalost v popisu okruhu státních institucí, 

kterým by „mělo příslušet uplatnění náhrady vzniklých nákladů vůči cizímu státu 

… a případné jednání o budoucí úhradě nákladů právní pomoci …", jestliže se za 

azylové zařízení).  

 

Ad 17. Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla upravena.  

Pokud jde o otázku, kdo je příslušný 

k uzavření dohody, pak lze odkázat na 

vysvětlení k připomínce č. 3.  
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tyto instituce označuje jak justiční orgán, tak i účetní jednotka, pod kterou tento 

justiční orgán spadá. Z pohledu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je 

přitom takovéto určení oprávněných státních institucí vyhovující, protože jak 

právní jednání ve formě uplatnění nákladů vůči cizímu státu tak i jednání s cizím 

státem o budoucí úhradě nákladů (a uzavření dohody) by za Českou republiku 

mělo příslušet pouze těm organizačním složkám státu, které jsou účetní jednotkou. 

Problém je, že z návrhu změn v zákoně č. 104/2013 Sb. respektování tohoto 

obecného pravidla výslovně nevyplývá (srov. § 238l odst. 1, kde podání návrhu 

jinému členskému státu přísluší justičnímu orgánu, který je příslušný k uznání 

cizího příkazu k zajištění, ale zde alespoň takovým justičním orgánem může být – 

jak vyplývá ze zvláštní části DZ k bodu 19 a § 280 odst. 1 - pouze krajské státní 

zastupitelství nebo krajský soud, které účetními jednotkami jsou), resp. se dokonce 

navrhuje úprava pro některé situace odlišná (srov. § 238l odst. 2, kde je text 

formulován tak, že by k potřebným právním jednáním za Českou republiku byl 

příslušný výlučně justiční orgán, který vydal příkaz k zajištění, což by z hlediska 

obecné úpravy zákona č. 219/2000 Sb. činilo problém tam, kde by tímto justičním 

orgánem bylo např. okresní státní zastupitelství, které není účetní jednotkou). 

 

18. K části první, bodu 33 (§ 290) 

Jednak považujeme za vhodné zpřesnit zde uvedené zmínky o „organizačních 

složkách“ užitím kompletního označení „organizační složka státu“, a dále 

upozorňujeme na dle našeho názoru zavádějící závěr druhého odstavce 

odůvodnění, konkrétně text „která organizační složka je příslušná k uzavření 

dohody o sdílení majetku nebo k úhradě nákladů (Ministerstvo financí)“. Vyznívá 

totiž tak, že Ministerstvo financí je mimo jiné příslušné k „úhradě nákladů“. 

Protože předpokládáme, že navržený § 290 odst. 7 navazuje v rámci § 290 na jeho 

stávající odstavec 5, pak se musí jednat jedině o náklady řízení o uznání a výkonu 

rozhodnutí jiného členského státu, které podle § 291 „nese Česká republika“. Zde 

považujeme za samozřejmé, že za Českou republiku nese náklady takového řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 18. Akceptováno.  

Zmínka o úhradě nákladů byla 

vypuštěna jak z § 290, tak i z důvodové 

zprávy, a návazně na to byla otázka 

sdílení mimořádně vysokých nákladů 

upravena výslovně doplněním § 291  

a vytvořením nového § 295a, tak, aby 

bylo zřejmé, že v tomto případě dohodu 

uzavírá soud.  
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příslušný justiční orgán, který takové řízení vede. V kontextu s dohodou 

uzavíranou MF dle § 290 odst. 5, pokud by jejím předmětem měla být též „úhrada 

nákladů řízení“, tedy může přicházet v úvahu jedině úhrada nákladů řízení o 

uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu, vedeného v České republice, a 

to ze strany jiného členského státu, tj. šlo by o příjem České republiky. 

Domníváme se tedy, že ze strany MF může jít jedině o přijetí této dohodnuté 

úhrady od jiného členského státu, nikoli o jakékoli hrazení nákladů řízení, jak se 

zatím uvádí v popsané části odůvodnění. Je ovšem možné, že zavádějící text DZ 

má původ v zatím poněkud zavádějící části textu samotného navrženého § 290 

odst. 7 (viz připomínky k uvedenému ustanovení). 

19. K části první, § 297l  

V prvním odstavci zdůvodnění se v jeho poslední větě uvádí, že „Návrh na 

uzavření takové dohody může podat soud nebo orgán jiného členského státu.“. 

Považujeme za žádoucí prověřit toto obsahové vyznění a tedy i formulaci, protože 

z textu nového § 297l odst. 2 podle našeho názoru vyplývá, že navrhovatelem 

může být jedině (tuzemský) soud, který zaslal (tuzemský) příkaz ke konfiskaci do 

jiného členského státu za účelem jeho uznání a výkonu, anebo (tuzemský) soud, 

který rozhodl o uznání a výkonu příkazu jiného členského státu ke konfiskaci. 

Zjevně tedy nikoli orgán jiného členského státu. Ve vazbě na postup podle 

navrhovaného § 297l odst. 1, odkazujícího na nařízení EP a Rady EU, pak 

v odůvodnění postrádáme objasnění takových podstatných otázek, jako je např. 

závaznost daného souhlasu vydávajícího státu s použitím dotčeného majetku ve 

veřejném zájmu nebo pro sociální účely ve vykonávajícím státě, resp. možnost 

jeho nevyužití s tím, že s dotčeným majetkem bude nakonec (např. z důvodu 

odpadnutí potřeby použití dotčeného majetku ke stanoveným účelům ve 

vykonávajícím státě) naloženo některým z jiných způsobů připuštěných nařízením, 

anebo jako je např. míra nezbytnosti konkretizace žádosti o souhlas a souhlasu 

samotného ve vztahu k dotčenému majetku a ke stanovenému použití tohoto 

majetku ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 19. Zčásti akceptováno, zčásti 

vysvětleno. 

Tuzemský soud bude MF podávat návrh 

na uzavření dohody v případě, že na 

tom bude mít zájem ČR. Pokud bude 

uzavření v zájmu jiného členského 

státu, bude uzavření takové dohody 

navrhovat jiný členský stát. Nařízení 

postup při podání návrhu na uzavření 

dohody ani v textu, ani v recitálu, nijak 

podrobněji neupravuje, přičemž tuto 

otázku nelze upravovat v ZMJS 

jednostranně. Lze předpokládat, že se 

buď s návrhem obrátí cizí soud na český 

soud, který pak podá návrh MF, nebo se 

cizí orgán příslušný k uzavření takové 

dohody obrátí přímo na náš příslušný 

orgán, tj. na Ministerstvo financí. 

Důvodová zpráva byla v tomto duchu 

upravena.  
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20. K části čtvrté  
Ve druhém odstavci odůvodnění považujeme za žádoucí zpřesnit odkaz na § 16 

zákona č. 219/2000 Sb. na „§ 16 odst. 1“, protože právě tento odstavec je následně 

v závorce citován. Pokud jde o dále uvedené zdůvodnění změn v trestním 

zákoníku, v důsledku kterých se má trestní zákoník stát „zvláštním právním 

Pokud jde o závaznost souhlasu, pak 

bylo doplněno, že souhlas byl udělen 

právě k danému použití majetku a 

majetek musí být tedy použit 

odsouhlaseným způsobem. Pokud by 

takto použit nebyl, pak je třeba s ním 

naložit jiným postupem předvídaným 

v nařízení. To je podle našeho názoru 

z nařízení zřejmé, nicméně důvodová 

zpráva byla v tomto směru doplněna. 

Pokud jde o otázku míry konkretizace 

žádosti o souhlas a souhlasu, nařízení 

v tomto směru podrobnější úpravu 

nestanoví a podmínky nelze upravovat 

jednostranně.  Bude proto primárně 

záležet na požadavku státu, který je 

příslušný k udělení souhlasu, jaké 

informace si k tomu vyžádá. Lze 

předpokládat, že postačí specifikace 

majetku a specifikace způsobu jeho 

předpokládaného použití a důvodu, 

z něhož plyne potřeba jej takto použít.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

Ad 20. Akceptováno zčásti. 

Odkaz byl zpřesněn. Stejně tak bylo 

zpřesněno, že osoba nepřijde  

o pohledávku, ale jen o zástavu. Dále 
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předpisem“ vylučujícím obecný efekt zániku zástavního práva k majetku 

připadlému státu na základě propadnutí a zabrání dle § 41 zákona č. 219/2000 Sb., 

pak sice lze v obecné rovině s argumentem „spravedlnosti“ vůči osobě oprávněné 

ze zástavního práva do jisté míry souhlasit, avšak současně podotýkáme, že 

takovéto zdůvodnění změny nepovažujeme za dostatečné a o vhodnosti navržené 

změny máme pochybnost. Dle našeho názoru není zcela adekvátní již samotný 

závěr v tom smyslu, že tato osoba „o takto zajištěnou pohledávku vždy bez dalšího 

přijde“. Zánikem zástavního práva pohledávka nezaniká, zanikne pouze její 

zajištění a dluh nadále zatěžuje příslušného dlužníka. Věcná přiměřenost efektu 

zániku zástavních práv, uzákoněného v § 41 (původně § 41 odst. 1) zákona 

č. 219/2000 Sb., přitom byla od počátku chápána jako odůvodněná vzhledem 

k veřejnoprávnímu charakteru vybraných způsobů nabytí majetku státem, jichž se 

ustanovení týká, kdy je stát jako vlastník při nabytí zbaven možnosti výběru 

takového majetku, typického pro smluvní či jiné soukromoprávní nabytí (srov. též 

výňatek z původní důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona „Podstatné je 

usměrnění rozsahu aktuálních závazků pro stát v případě, kdy stát nabývá majetek 

zákonem, na základě zákona, rozhodnutím příslušného orgánu, na základě 

mezinárodních smluv či jiných právních skutečností, tedy většinou „z úřední 

povinnosti“. Jedná se především o jasné vymezení ve vztahu k závazkům 

předchozího majitele; řeší se však též další existence zástavního práva jiné osoby 

vůči takto nabytému majetku státu. Návrh zákona zde zohledňuje specifickou 

pozici státu jako „nuceného“ vlastníka popř. nositele dalších práv. V té souvislosti 

je třeba uvést, že právě stát přebírá na sebe v důsledku takových právních institutů 

jako je nález nebo opuštění v řadě případů péči o věci, kde skutečný vlastník 

neplní své povinnosti ať již díky anonymitě anebo nedosažitelnosti pro neznámý 

pobyt. Zátěž pro stát je v tomto směru markantní obzvlášť u nelukrativních 

nemovitostí anebo věcí blížících se svým stavem odpadu. V případě zániku 

zástavních práv koresponduje postavení státu s pozicí smluvního nabyvatele 

zastavené věci, který o zástavním právu při uzavírání smlouvy nevěděl a vědět 

nemohl (srov. § 151d odst. 2 obč. zák.).“). Bez významu není ani souvislost těchto 

způsobů nabytí majetku státem s trestnou činností (mnohdy právě dlužníka), kdy 

byla doplněna důvodová zpráva tak, aby 

byla navržená změna podrobněji 

odůvodněna.  

Důvody pro navrženou úpravu jsou 

poměrně zřejmé, potřeba změn vyplývá 

primárně z nezbytnosti adaptace 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/1805 a jejím cílem je zajistit 

ochranu práv zástavních věřitelů.  

 

Pokud jde o část připomínky týkající se 

toho, že stát, potažmo oběti, získají 

nižší výnos z propadlého či zabraného 

majetku, než je tomu nyní, pak k tomu 

lze uvést, že naopak stát či oběti získají 

výnos i tam, kde jej podle stávající 

úpravy vůbec nezískají, protože soudy 

právě z důvodu existence zástavního 

práva k věci propadnutí či zabrání 

majetku neuloží (ochrana práv 3. osob), 

a to i v případě, kdy by po uspokojení 

zástavního práva zbývaly i poměrně 

velké peněžní prostředky.  

 

Dále je třeba vzít v úvahu, že zástavní 

právo mohlo vzniknout bez jakékoli 

souvislosti s danou trestnou činností. 

Jako právo věcné mohlo k určité věci již 

existovat před tím, než tuto věc nabyla 

osoba, u níž má dojít k rozhodnutí o 

propadnutí věci. Mohlo také zajišťovat 
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by docházelo k diskutabilnímu efektu zániku nejen pohledávky, ale tím i dluhu 

v důsledku uspokojení věřitele, v té době (tj. po propadnutí nebo zabrání) 

realizovaného již na úkor státního majetku. Připomínáme také, že zatížení majetku 

zástavním právem, které snižuje jeho hodnotu a prodejnost, by vedlo i k nižším 

výnosům při jeho zpeněžení, přičemž příjemcem takto získaných peněžních 

prostředků není jen stát, ale za podmínek stanovených zvláštními zákony také 

např. oběti trestných činů a poškození. V neposlední řadě nebylo při návrhu těchto 

změn v trestním zákoníku vzato v úvahu, že efekt připadnutí majetku resp. věci 

státu v důsledku jejího propadnutí nebo zabrání není jen předmětem úpravy 

trestního zákoníku, ale i dalších zákonů, zejména v oblasti přestupků, přičemž není 

zřejmý důvod pro odlišný přístup. Minimálně toto jsou tedy aspekty, s nimiž se 

zdůvodnění změn nevypořádává. V tomto smyslu proto očekáváme ještě diskusi k  

záměru zařazení těchto navrhovaných změn. 

jiný dluh než dluh této osoby. Kromě 

smluvně zřízených zástavních práv 

přitom může jít i o exekutorská zástavní 

práva při provádění exekuce nebo 

zástavní práva zřízená správcem daně 

k zajištění neuhrazené daně. I pokud by 

zástavním právem byl zajištěn dluh 

osoby, jíž má předmět zástavy 

propadnout, jsou dány důvody pro 

zachování zástavního práva. I když 

samotný primární dluh propadnutím 

majetku nezaniká, zánikem zástavního 

práva se významně snižuje možnost 

jiného uspokojení věřitele. Riziko, že 

zástavní právo v těchto případech může 

v současnosti zaniknout, přitom 

nepochybně musí ovlivňovat také 

přístup věřitele při uzavírání smlouvy 

vztahující se k hlavnímu dluhu. Ten 

musí pravděpodobně vynaložit vyšší 

náklady spojené se zjištěním, jak byl 

předmět zástavy nabyt, a pokud to není 

možné nebo na to nemá prostor, měl by 

dané riziko promítnout do podmínek 

sjednání primárního dluhu. To se 

nezbytně nemusí projevit kupříkladu při 

individuálním sjednání úvěru, ale dané 

riziko je nepochybně zohledňováno při 

nastavení politiky poskytování úvěrů. 

Paralela s opuštěním a nálezem není 

podle našeho názoru přiléhavá, naopak 
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se dá předpokládat, že zástavní právo 

bude zřizováno k věci, která má určitou 

hodnotu, jinak by zástavní právo 

postrádalo smysl. Navíc jednou ze 

základních povinností zástavního 

dlužníka je zdržet se všeho, čím se 

zástava zhoršuje na úkor zástavního 

věřitele. Při snížení míry zajištění 

v důsledku jednání zástavního dlužníka 

je tento povinen ji přiměřeně doplnit  

(§ 1353 OZ). Tutéž povinnost má  

i dlužník, ztratila-li jistota na ceně  

a zajištění se stane nedostatečným  

(§ 2017 OZ).  

Stejně tak nepovažujeme za přiléhavou 

paralelu s pozicí smluvního nabyvatele 

zastavené věci, který o zástavním právu 

při uzavírání smlouvy nevěděl a vědět 

nemohl, neboť v daných případech stát 

nabývá vlastnictví na základě sankce, 

kterou uložil soud, a těžko tak lze 

hovořit o nevědomosti či nuceném 

nabytí vlastnictví.  

Pokud jde o vypořádání zástavního 

práva, bude třeba vždy posoudit, zda 

vzniklo platně, tj. u věcí zapsaných ve 

veřejném seznamu, zda byl zástavní 

věřitel v dobré víře či nikoli.  

U ostatních věcí dobrá víra zástavního 

věřitele chráněna není.  

Také z vyjádření jiných členských států 
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EU vyplývá, že k právům třetích osob je 

vždy přihlíženo.  

Pokud jde o zánik zástavních práv ve 

vztahu k jiným případům, kdy stát 

nabude majetek, nejde o případy, na 

které se vztahuje adaptované nařízení. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

OKOM 
1. Obecně: 

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci obsahuje na mnoha místech odkaz na 

„právní předpis Evropské unie“, což je v rozporu s článkem 48 Legislativních 

pravidel vlády. Předložená novela se to snaží na některých místech napravit a 

nahrazuje to odkazem na „předpis Evropské unie“, nicméně nečiní tak na všech 

místech, kde by měla, viz bod 16. novely - nadpis Dílu 1 Hlavy VII, nebo 

nenovelizovaný § 292 odst. 2. Požadujeme upravit a zároveň provést komplexní 

nápravu v celém zákoně.  

V zájmu zachování jednotné terminologie by v § 238a a § 297a mělo být 

předmětné nařízení uvedeno stejným způsobem (momentálně je v navrhovaném § 

238a uvedeno, že se podle tohoto oddílu postupuje ve vztahu k jiným členským 

státům, pro které je závazný přímo použitelný předpis Evropské unie upravující 

vzájemné uznávaní příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci, na nějž je navázán 

odkaz na poznámku pod čarou č. 53, a v § 297a je uvedeno, že se podle tohoto dílu 

postupuje ve vztahu k jiným členským státům, pro které je závazné nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 s odkazem na stejnou poznámku 

pod čarou). 

 

2. K § 238b odst. 1 a § 297b odst. 1 

Máme pochybnosti, zda navrhovaný § 238b odst. 1 představuje řádnou 

implementaci čl. 24 odst. 2 nařízení 2018/1805 (dále jen „nařízení“). Je potřeba 

podotknout, že uvedené ustanovení nařízení je formulováno fakultativně, věcně 

Ad 1. Akceptováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. Akceptováno.  

Ministerstvo spravedlnosti není 

orgánem určeným k administrativnímu 

předávání osvědčení a příkazů, ale je 
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však dovoluje členským státům, za podmínky nezbytnosti z důvodu struktury 

vnitřního právního systému členského státu, určit orgán nebo orgány odpovědné za 

administrativní předávání a přijímání osvědčení o příkazu k zajištění a příkazu ke 

konfiskaci a za pomoc jeho příslušným orgánům. Domníváme se, že Ministerstvo 

spravedlnosti podle návrhu nemá nástroje k tomu být za administrativní předávání 

a přijímání osvědčení o příkazu k zajištění a příkazu ke konfiskaci odpovědné. 

Totéž platí obdobně pro § 297b odst. 1. 

 

 

3. K § 238c odst. 1 

Domníváme se, že by bylo vhodné, kdyby v návrhu nebo alespoň v důvodové 

zprávě bylo jasně vysvětleno, které orgány ČR budou vydávajícími  

a vykonávajícími orgány pro příkaz k zajištění a příkaz ke konfiskaci a proč. 

Nařízení zjevně cílí na to, aby evropský zajišťovací příkaz byl v co největší míře 

navázán na obdobná vnitrostátní pravidla. Orgánem příslušným k zajišťování je 

podle § 79a a násl. trestního řádu též policejní orgán. Podle čl. 2 odst. 8 písm. a) 

bodu ii) nařízení může být příkaz k zajištění vydáván též jiným orgánem než 

orgánem justičním, přičemž orgánem příslušným k zajišťování je mj. podle § 79a  

a násl. trestního řádu též policejní orgán. Bylo by proto v souladu s nařízením, 

pokud by policejní orgán byl též vydávajícím orgánem příkazu k zajištění majetku 

podle nařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

určeno jako orgán, který pomáhá 

justičním orgánům při zjišťování 

relevantních informací ve vztahu 

k jiným členským státům EU. 

Ustanovení nebudou vykazována jako 

adaptační.  

 

 

Ad 3. Vysvětleno.  

Z § 238c odst. 1 je zřejmé, že příkaz 

k zajištění může vydat pouze justiční 

orgán, tato skutečnost je uvedena též 

v důvodové zprávě (srov. odůvodnění  

k § 238c). Pojem „justiční orgán“ je 

vymezen v § 2 písm. a) ZMJS a není 

k němu třeba dalších výkladů. 

Pravomoc a příslušnost k rozhodování o 

uznání příkazu k zajištění a zajištění 

jeho výkonu je v § 238e řešena 

odkazem na zavedená pravidla 

pravomoci a příslušnosti k vyřízení 

žádosti o právní pomoc, stejně jako v § 

232 odst. 1 ZMJS u příkazu k zajištění 

na základě rámcového rozhodnutí. I zde 

se tedy jedná o standardní postup, který 

nevyžaduje bližší vysvětlení. Takové 

vysvětlení by bylo nutné v případě, že 

by v rámci adaptace nařízení byla 

přijata nestandardní řešení. Adaptace 

nařízení je však připravena tak, aby tam, 
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4. K § 238c odst. 1 

Dáváme na zvážení, zda nepoužít u tohoto definičního ustanovení takovou 

formulaci, která neobsahuje slova „při splnění podmínek“, která můžou v praxi 

kde je to možné, co nejvíce navázala na 

stávající a v praxi zavedené postupy. 

Podobně je tomu i v případě pravomoci 

a příslušnosti k uznání a výkonu příkazu 

ke konfiskaci (§ 297c odst. 1) nebo 

k zajištění jeho výkonu v jiném 

členském státě EU § 297j odst. 2).  

Policejní orgán nelze podle našeho 

názoru zahrnout mezi orgány oprávněné 

vydat příkaz k zajištění. Čl. 2 bod 8) 

písm. a) podbod ii) nařízení sice 

umožňuje, aby příkaz k zajištění vydal i 

jiný než justiční orgán, avšak pouze za 

podmínky, že takto vydaný příkaz je 

potvrzen justičním orgánem, který za 

něj aktem potvrzení přebírá 

odpovědnost. Ustanovení § 79a tr. řádu 

sice umožňuje vydat rozhodnutí o 

zajištění i policejnímu orgánu, avšak 

chybí zde procedura potvrzení takového 

rozhodnutí justičním orgánem 

(předchozí souhlas státního zástupce 

takovým potvrzením není).  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Ad 4. Akceptováno.  

Pokud jde o danou definici, uplatní se 

jen pro příkazy vydané orgány ČR (viz 

systematické zařazení) – vymezení je 
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vyvolávat pochybnosti o nutnosti přezkumu těchto podmínek. Doporučujeme 

raději použít standardnější formulaci typu „v souladu s nařízením“, případně 

„podle nařízení“.  Totéž platí obdobně pro § 297j odst. 1. Zadruhé, definice se 

zřejmě nebude užívat jen pro účely zajištění v jiném členském, ale též v ČR – pak 

ovšem nutně musí počítat s tím, že vydávajícím orgánem může být i jiný orgán než 

orgán justiční. 

 

 

5. K § 238c odst. 2 

Máme pochybnosti, zda je navrhovaný § 238c odst. 2 provedením čl. 11 odst. 2 

nařízení. Jednak čl. 11 odst. 2 reguluje činnost vykonávajícího orgánu, zatímco § 

238c činnost orgánu vydávajícího. Dále čl. 11 odst. 2 stanoví, že osoby se 

uvědomí, jakmile byl příkaz vykonán, nikoli mj. odmítnut. Požadujeme vysvětlit. 

 

 

 

 

6. K § 238d odst. 1 

Máme pochybnosti, zda navrhovaný § 238d odst. 1 nepředstavuje rozpor s čl. 29 

odst. 1 nařízení, který stanoví, že vydávající orgán uvede informace o tomto 

rozhodnutí v osvědčení o příkazu k zajištění nebo informuje o tomto rozhodnutí 

vykonávající orgán později. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prováděno zejména z hlediska vymezení 

orgánů příslušných k vydání příkazu, 

aby tato otázka byla postavena najisto, 

ve vztahu k příkazům vydaným orgány 

jiných členských stát bude vycházeno 

přímo z definičních znaků nařízení.  

 

Ad 5. Akceptováno. 

Ustanovení nebude vykazováno jako 

adaptační. Povinnost zachovat 

důvěrnost řízení vyplývá přímo 

z nařízení, důvěrnost trestního řízení je 

pak dále upravena v § 8 odst. 7 a § 8a až 

8d trestního řádu.  

 

Ad 6. Vysvětleno. 

Předmětné ustanovení podle našeho 

názoru není rozporné s článkem 29 odst. 

1 nařízení, je pouze jeho upřesněním 

v tom směru, že vykonávající orgán má 

být informován až o pravomocném 

rozhodnutí o vydání. Zároveň se 

zdůrazňuje, že tak má být učiněno 

neprodleně. Nelze předpokládat, že by 

tato informace byla již v osvědčení o 

příkazu k zajištění, protože majetek 

musí být nejprve zajištěn a teprve poté 

lze rozhodnout o jeho vydání (tedy poté, 

co se dostane do dispozice státu). O 
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7. K § 238f 

Jsme toho názoru, že v souladu s požadavky jasnosti a přesnosti právní úpravy by 

mělo být jasně vymezeno, pro které skutkové podstaty trestných činů bude moci 

být příkaz k zajištění či konfiskaci vydán. Požadujeme návrh upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozhodnutí tedy v praxi bude 

informováno vždy „poté“, na tomto 

principu § 238d odst. 1 nic nemění, 

uvádí pouze, že se má informovat o 

pravomocném rozhodnutí, což je 

logické.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

Ad 7. Vysvětleno.  

Česká adaptační úprava k nařízení 

nemůže určovat, pro které trestné činy 

může orgán jiného členského státu EU 

vydat příkaz k zajištění nebo příkaz ke 

konfiskaci. Nařízení obecně umožňuje 

vydat příkaz k zajištění nebo příkaz ke 

konfiskaci pro jakýkoli trestný čin, v čl. 

3 nařízení jsou však rozlišeny dva 

režimy, kdy u kategorií jednání 

uvedených v odstavci 1 odpadá za 

stanovených podmínek přezkum 

oboustranné trestnosti, zatímco u 

zbývajících trestných činů lze podle 

odstavce 2 tento přezkum zachovat. 

Není vhodné ani praktické, aby právní 

úprava obsahovala detailní výčet 

trestných činů, které odpovídají 

jednotlivým kategoriím jednání 

vymezeným v čl. 3 odst. 1 nařízení, u 

kterých se nepřezkoumává oboustranná 
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8. K § 238g 

Není zřejmé, z jakého důvodu je § 238g vykazován jako adaptace jen vůči čl. 8 

odst. 1 písm. b) nařízení. Požadujeme vysvětlit. 

 

trestnost (potažmo ve všech evropských 

předpisech obsahujících podobnou 

výjimku z přezkumu oboustranné 

trestnosti, jež byly do ZMJS 

implementovány – srov. § 234, 243, 

265, 282 a 363 ZMJS)). Takový výčet 

trestných činů by se musel průběžně 

aktualizovat s každou relevantní 

změnou trestního zákoníku. Nicméně je 

jistě vhodné, aby justiční orgány měly 

přehled o tom, které trestné činy podle 

práva ČR odpovídají jednotlivým 

kategoriím jednání, u kterých se 

nepřezkoumává oboustranná trestnost. 

Proto již před lety v souvislosti 

s aplikací prováděcí úpravy 

k rámcovému rozhodnutí o evropském 

zatýkacím rozkazu vznikly jako 

metodická pomůcka pro soudce a státní 

zástupce seznamy trestných činů, které 

odpovídají jednotlivým kategoriím 

jednání. Tyto seznamy jsou dostupné na 

extranetech MSp a NSZ a jsou průběžně 

aktualizovány.  

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

Ad 8. Akceptováno. 

Dané ustanovení navazuje na důvod 

odmítnutí uznání příkazu z důvodu, že 

výkonu příkazu brání imunita, který je 
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9. K § 238i 

Jsme toho názoru, že v případě čl. 10 nařízení by měl mít vykonávající orgán 

diskreci. Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

10. K § 238j odst. 1 písm. b) a c) 

Jsme toho názoru, že v případě čl. 12 odst. 2 a čl. 8 odst. 4 nařízení by měl mít 

vykonávající orgán diskreci. Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

uveden v čl. 8 odst. 1 písm. b), neboť 

vykonávající justiční orgán si musí tuto 

otázku vyhodnotit. Ustanovení uvádí, 

jak má postupovat při takovém 

posouzení, pokud má o imunitě 

pochyby. Nejedná se však o přímou 

adaptaci, proto ustanovení nebude 

vykazováno jako adaptační stejně jako 

obdobné ustanovení v § 297f odst. 2. 

 

Ad 9. Akceptováno.  

Smyslem předmětného ustanovení není 

stanovit povinnost justičního orgánu 

odložit výkon příkazu, pouze se stanoví 

forma, jakou tak má být učiněno – 

opatřením. Ustanovení bylo 

přeformulováno tak, aby to bylo 

jednoznačné.  

 

Ad 10. Zčásti akceptováno.  

Pokud jde o článek 8 odst. 4, pak je 

zachována diskrece justičního orgánu 

v tom směru, že pokud se nedohodne 

s cizím orgánem na jiné řešení, zajištění 

buď zruší, nebo s majetkem naloží 

jiným způsobem předvídaným 

v trestním řádu – jinak než podle 

zákona justiční orgán postupovat 

nemůže, proto se mu zachovává 
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11. K § 297g odst. 1 

Požadujeme vysvětlit, jaký důsledek bude mít pravidlo, podle něhož se § 124 odst. 

2 až 4 se použije obdobně. Čl. 19 nařízení připouští pouze velmi omezené 

spektrum důvodů pro odmítnutí uznání a výkonu příkazů ke konfiskaci. Tyto 

důvody podle našeho názoru s dikcí § 124 nekorespondují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diskrece v rámci volby jednoho ze 

zákonem předvídaných postupů. Jde o 

případ, kdy nařízení jiný postup 

nepředvídá a s cizím orgánem jiný 

postup dohodnut nebyl.  

Pokud jde o článek 12 odst. 2, 

ustanovení bylo přeformulováno tak, 

aby justiční orgán měl zachovanou 

diskreci, zda zajištění zruší či nikoli. 

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

 

Ad 11. Vysvětleno.  

V daném případě nejde o odmítnutí 

uznání výkonu příkazu, ale jde o 

ustanovení upravující postup při 

adaptaci uložené sankce tak, aby mohla 

být vykonána na území ČR, tj. trest 

nebo ochranné opatření uložené 

příkazem orgánu cizího státu se pouze 

přizpůsobuje právní úpravě ČR  

z hlediska jeho druhu. Zároveň platí 

zásada, že taková adaptace 

(přizpůsobení) sankce nesmí vést 

k zhoršení postavení osoby, které 

sankce byla uložena. Srov.  nález ÚS ze 

dne  21. 2. 2007, sp. zn. I. ÚS 601/04 (N 

34/44 SbNU 417), kde se uvádí, že 

"Ústřední zásadou pro rozhodování 
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12. K § 297g odst. 2 a 3 

Doporučujeme vypustit slovo „až“, aby bylo zřejmé, že v tomto případě nemá 

vykonávající orgán diskreci. 

 

13. K § 297g odst. 4 

Máme pochybnosti, že by se měl § 297g odst. 4 vztahovat pouze na situace před 

uznáním příkazu ke konfiskaci. Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

soudu o výkonu trestního rozsudku 

cizího státu je taková změna podmínek 

výkonu trestu, která ve výsledku nesmí 

vést k celkovému zhoršení postavení 

odsouzeného." 

Nejedná se tedy o úpravu týkající se 

uznání příkazu ale jeho výkonu, 

přičemž podle článku 23 nařízení platí, 

že výkon příkazu ke konfiskaci se řídí 

právem vykonávajícího státu a pouze 

jeho orgány mají pravomoc rozhodnout 

o postupech jeho výkonu a stanovit 

všechna s tím související opatření. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Ad 12. Akceptováno. 

 

 

Ad 13. Vysvětleno. 

Ustanovení § 297g řeší situaci, která 

nastane před uznáním příkazu ke 

konfiskaci. Pokud tato situace nastane 

poté, co již byl příkaz ke konfiskaci 

uznán v ČR, postupuje se podle § 297h 

odst. 2 a 3.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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14. K § 297h odst. 1 

Dáváme na zvážení, zda není vhodné provést kompetenci k čl. 30 odst. 6 písm. b) 

nařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. K § 297h odst. 2 

V nařízení postrádáme možnost členského státu stanovit pravidlo podle 

navrhovaného § 297h odst. 2. Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 14. Vysvětleno. 

V České republice nejsou vydávány 

příkazy ke konfiskaci znějící na 

peněžitou částku, proto tato situace 

nemůže ve vztahu k příkazům vydaným 

soudy ČR nastat a není třeba upravovat, 

kdo je oprávněn udělit souhlas 

s předáním majetku do ČR.  

Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání souhlasí. 

 

Ad 15. Vysvětleno.  

Navržené ustanovení reaguje na 

specifika českého právního řádu ve 

vztahu k propadnutí a zabrání majetku. 

Podle trestního zákoníku se totiž 

majetek okamžikem nabytí právní moci 

rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání 

stává přímo ze zákona majetkem státu. 

Neexistuje tak v podstatě žádná 

vykonávací fáze, resp. výkon 

rozhodnutí spočívá jen v tom, že je o 

rozhodnutí informována příslušná 

organizační složka státu a majetek je jí 

předán k hospodaření. Striktně vzato tak 

okamžik uznání téměř splývá 

s okamžikem ukončení výkonu. 

Navržená úprava je proto vstřícnějším 

krokem vůči jiným členským státem, 
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16. K § 297h odst. 6 

Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem je zajištěno omezení výkonu konfiskace 

majetku podle čl. 30 odst. 5 nařízení. 

 

 

 

 

17. K § 297i 

Jsme toho názoru, že v případě čl. 21 nařízení by měl mít vykonávající orgán 

diskreci. Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

 

 

 

 

 

 

18. K § 297k odst. 2 

Není zřejmé, z jakého důvodu jsou situace podle § 297k limitovány jen na 

informace od ministerstva. Požadujeme vysvětlit. 

kdy stanoví tzv. „čekací“ dobu 3 

měsíců, která do určité míry supluje 

dobu výkonu příkazu a umožňuje tak 

jiným členským státům v této lhůtě 

uplatnit důvody bránící propadnutí či 

zabrání majetku. Obdobná úprava je 

ostatně obsažena v § 289 ZMJS ve 

vztahu k rámcovému rozhodnutí 

2006/783/SVV.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Ad 16. Vysvětleno.  

Adaptace daného článku je provedena v 

§ 16 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. ve 

spojení s § 297h odst. 4 ZMJS. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Ad 17. Akceptováno.  

Smyslem předmětného ustanovení není 

stanovit povinnost justičního orgánu 

odložit výkon příkazu, pouze se stanoví 

forma, jakou tak má být učiněno – 

opatřením. Ustanovení bylo 

přeformulováno tak, aby to bylo 

jednoznačné.  

Ad 18. Vysvětleno.  

Jde o to, že podle české právní úpravy 

způsob uspokojení majetkového nároku 
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19. K § 297l odst. 4 

Jsme toho názoru, že uvedené ustanovení není provedením práva Evropské unie. 

Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

 

záleží na oprávněné osobě. Pokud se 

rozhodne, že bude žádat o uspokojení 

nároku z uložené majetkové trestní 

sankce, musí podat ve stanovené lhůtě 

žádost, jinak nárok zaniká. Pro jiný 

členský stát tedy není relevantní 

informace, že soud přiznal určité osobě 

nárok na náhradu škody, ale až 

informace, že tato osoba požádala o 

uspokojení tohoto nároku z uložené 

majetkové trestní sankce v zákonem 

stanovené lhůtě. Informaci, zda 

oprávněná osoba podala žádost ve 

stanovené lhůtě, má pouze Ministerstvo 

spravedlnosti, odbor odškodňování. 

Z tohoto důvodu je uvedeno, že tuto 

informaci soud předá do jiného státu na 

základě informace od Ministerstva 

spravedlnosti.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Ad 19. Akceptováno. 

Ustanovení není vykazováno jako 

adaptační.  
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Nejvyšší státní 

zastupitelství 

1. Novelizační body 20. a 21. (§ 280 odst. 3 ZMJS) 
 

Rozhodně je třeba opravit odkaz na § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu, který se týká 

zastavení trestního stíhání, na odkaz na § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu, který 

upravuje rozhodování o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti, o které tu jde. 

 

Chápeme, že v souvislosti s rozhodováním soudu o předložení věci k rozhodnutí 

o příslušnosti je přiléhavější odkazovat primárně na § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu 

a sekundárně na § 24 tr. řádu, tedy nikoli jen na § 24 tr. řádu, nicméně v zájmu 

zachování jednotného přístupu navrhujeme buď provést stejnou změnu v celém 

ZMJS (srov. např. § 241 odst. 3, § 263 odst. 3, § 301 odst. 3, § 325 odst. 3, § 344 

odst. 3), nebo od této změny upustit.  

V souvislosti s navrhovaným § 297c odst. 2 odkazujeme na připomínky 

k novelizačním bodům 20 a 21. 

 

2. Novelizační bod 22. (§ 281 odst. 1 ZMJS) 
 

Navrhujeme, aby text, který má nahradit část poslední věty § 281 odst. 1, zněl 

takto: „předseda senátu upozorní orgán jiného členského státu, že pro účely 

zajištění úspěšného výkonu rozhodnutí ukládajícího propadnutí nebo zabrání je 

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

zajištění“. V části páté hlavě VII dílu 1 oddílu 1 ZMJS není používán pojem 

„konfiskační příkaz“, ale „rozhodnutí ukládající propadnutí nebo zabrání“, a proto 

je matoucí v tomto jednotlivém ustanovení pojem „konfiskační příkaz“ zavádět. 

Upozornění předsedy senátu na potřebu zajištění majetku by se nemělo omezovat 

pouze na zajištění na základě příkazu k zajištění, ale měla by zde být výslovně 

zmíněna též možnost zajištění na základě žádosti o právní pomoc, neboť 

ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na členské státy EU, vůči nimž se 

neuplatní nařízení 2018/1805, takže příkaz k zajištění bude vydáván na základě 

rámcového rozhodnutí 2003/577/SVV, které nenahradilo postupy právní pomoci 

zcela, ale ponechalo členským státům možnost volby, zda vydají příkaz k zajištění, 

Ad 1. Akceptováno. 

Úprava byla sjednocena v celém ZJMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. Akceptováno. 
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nebo zda podají žádost o právní pomoc. Tuto skutečnost v ZMJS odráží § 228 

odst. 2.  

 

3. Novelizační bod 25. (§ 283 odst. 2 ZMJS) 

 

Není žádný věcný důvod, proč by v řízení o uznání a výkonu podle části páté hlavy 

VII dílu 1 oddílu 1 ZMJS (a s ohledem na navrhovaný § 297f odst. 1 i v řízení 

o uznání a výkonu podle části páté hlavy VII dílu 2 oddílu 2 ZMJS) měla být 

zrušena povinnost soudu vyžádat si před rozhodnutím písemné vyjádření státního 

zástupce. Tato povinnost je stanovena ve všech řízeních podle části páté ZMJS o 

uznání a výkonu rozhodnutí jiných členských států EU, která ukládají trest nebo 

ochranné opatření (srov. § 266 odst. 2, § 304 odst. 2 a § 327 odst. 2 ZMJS), a 

dokonce ani tam, kde je předepsáno rozhodování ve veřejném zasedání za 

přítomnosti státního zástupce (viz § 304 odst. 2 ZMJS), není považována za 

nadbytečnou. Spíše lze v případě řízení o uznání a výkonu podle části páté hlavy 

VII vyjádřit jistou pochybnost, zda je nezbytné, aby o uznání a výkonu bylo 

rozhodováno obligatorně ve veřejném zasedání (na rozdíl od situace řešené v § 304 

odst. 2 ZMJS je zde o uznání a výkonu rozhodováno usnesením, nikoli rozsudkem, 

který je třeba veřejně vyhlásit).  

 

 

Ad 3.  Akceptováno.  

Bylo upraveno tak, že nařízení 

veřejného zasedání bude stejně jako 

doposud fakultativní a bude zachováno 

předchozí písemné vyjádření státního 

zástupce.  

 

V Praze dne 20. 10. 2019 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Trešlová 
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