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2015

o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním
řízení a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních
sankcí uložených v trestním řízení.
§2
Vymezení pojmů
(1) Majetkovou trestní sankcí se pro účely tohoto zákona rozumí sankce uložená podle
trestního zákona v trestním řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou
škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, s výjimkou sankce
uložené rozhodnutím cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, a to:
a)

trest propadnutí majetku,

b) peněžitý trest a peněžité opatření (dále jen „peněžitý trest“),
c)

trest propadnutí věci a trestní opatření propadnutí věci (dále jen „trest propadnutí věci“),

d) propadnutí náhradní hodnoty,
e)

zabrání věci a

f)

zabrání náhradní hodnoty.

(2) Majetkovým nárokem se pro účely tohoto zákona rozumí nárok poškozeného
na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy, jež byla poškozenému způsobena
trestným činem, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel na úkor
poškozeného získal.
(3) Oprávněnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí poškozený, s výjimkou státu,
a) který v trestním řízení, ve kterém byla pravomocně uložena majetková trestní sankce,
uplatnil majetkový nárok a tento nárok mu byl přiznán rozhodnutím soudu vydaným
v trestním řízení, které nabylo právní moci a je vykonatelné,
b) který v trestním řízení, ve kterém byla pravomocně uložena majetková trestní sankce,
uplatnil majetkový nárok a byl s tímto nárokem, byť jen zčásti, pravomocným
rozhodnutím soudu vydaným v trestním řízení odkázán na řízení ve věcech

občanskoprávních, a do 60 dnů od právní moci takového rozhodnutí ohledně tohoto
majetkového nároku podal návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních, nebo
c) o jehož majetkovém nároku pravomocně rozhodl soud v řízení ve věcech
občanskoprávních, pokud v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání
mu tento nárok vznikl, byla uložena majetková trestní sankce.
§3
Zvláštní účet a jeho příjmy
(1) Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) zřídí zvláštní účet určený
k zasílání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (dále jen „zvláštní účet“)
a číslo zvláštního účtu zveřejní na svých internetových stránkách.
(2) Příjmy zvláštního účtu tvoří za podmínek stanovených tímto zákonem peněžní
prostředky získané
a) výkonem majetkových trestních sankcí a
b) zpeněžením věcí, které propadly nebo byly zabrány v trestním řízení, organizační složkou
státu, která s nimi začala hospodařit podle § 15 zákona o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích (dále jen „organizační složka“), po odečtení nákladů
vynaložených organizační složkou při hospodaření s těmito věcmi na tyto věci nebo
v souvislosti s nimi do doby jejich zpeněžení a po odečtení nákladů na jejich zpeněžení.
(3) Ten, kdo zasílá peněžní prostředky uvedené v odstavci 2 na zvláštní účet, označí
platbu tak, aby z jejího označení bylo zřejmé, z jakého trestního řízení peněžní prostředky
pocházejí (dále jen „označené trestní řízení“). Způsob označení platby peněžních prostředků
ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.
§4
Peněžní prostředky získané výkonem peněžitého trestu
(1) Soud příslušný podle trestního řádu k zajištění výkonu peněžitého trestu, který je
majetkovou trestní sankcí podle tohoto zákona, zašle peněžní prostředky získané jeho
výkonem neprodleně na zvláštní účet, pokud jej ministerstvo ve lhůtě stanovené tímto
zákonem vyrozumí, že oprávněná osoba podala žádost nebo zamýšlí podat žádost
o uspokojení svého majetkového nároku podle tohoto zákona.
(2) V případě uvedeném v odstavci 1 předseda senátu bez zbytečného odkladu vyrozumí
ministerstvo o
a)

odložení výkonu peněžitého trestu nebo povolení jeho splácení po částkách anebo
o odvolání povolení odkladu nebo splátek,

b) upuštění od výkonu peněžitého trestu nebo jeho zbytku,
c)

nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody nebo jeho poměrné části,

d) přeměně peněžitého trestu nebo jeho zbytku v trest domácího vězení nebo v trest obecně
prospěšných prací,
e)

skutečnosti, že peněžitý trest byl vykonán,

f)

nahrazení zaplacení peněžitého opatření nebo jeho nevykonaného zbytku tím,
že mladistvý vykoná obecně prospěšnou činnost v rámci probačního programu pro tento
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účel zřízeného, nebo společensky prospěšnou činnost v rámci výchovné povinnosti podle
§ 27 odst. 5 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, a
g) tom, že pachateli byla udělena milost nebo amnestie, nebo o jiném rozhodnutí, opatření
anebo skutečnosti, v jejichž důsledku nelze peněžitý trest vykonat nebo jej lze vykonat
jen částečně.
§5
Peněžní prostředky získané výkonem jiných majetkových trestních sankcí
Peněžní prostředky, které propadly nebo byly zabrány na základě majetkové trestní
sankce, zašle organizační složka neprodleně na zvláštní účet, pokud ji ministerstvo ve lhůtě
stanovené tímto zákonem vyrozumí, že oprávněná osoba podala žádost nebo zamýšlí podat
žádost o uspokojení svého majetkového nároku podle tohoto zákona.
§6
Zpeněžení věci propadlé nebo zabrané v trestním řízení
(1) Jinou věc než uvedenou v § 5, která propadla nebo byla zabrána na základě majetkové
trestní sankce, organizační složka zpeněží postupem podle zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, pokud ji ministerstvo ve lhůtě stanovené tímto
zákonem vyrozumí, že oprávněná osoba podala žádost nebo zamýšlí podat žádost
o uspokojení svého majetkového nároku podle tohoto zákona. Ustanovení zákona o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích upravující odchylný postup než ten,
který se týká zpeněžení věci, se nepoužijí.
(2) Postup podle odstavce 1 se nepoužije, jde-li o věc, která je podle odstavce 3
vyloučena z povinnosti zpeněžení, nebo o věc neprodejnou; za věc neprodejnou se pro účely
tohoto zákona považuje věc, kterou se nepodaří zpeněžit do 1 roku poté, kdy k ní organizační
složka začala plnit své úkoly podle § 15 odst. 1 zákona o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích.
(3) Povinnost zpeněžit věc podle odstavce 1 se nevztahuje na
a)

věc, jejíž povaha zpeněžení neumožňuje,

b) věc, která ohrožuje život, zdraví, bezpečnost osob nebo majetku anebo veřejnou
bezpečnost a pořádek, zejména omamnou nebo psychotropní látku, prekursor, jed,
radioaktivní materiál, zbraň, střelivo, munici a výbušninu,
c)

věc, kterou si organizační složka ponechá pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo
stanoveného předmětu činnosti,

d) věc muzejní, galerijní nebo archivní hodnoty, věc prohlášenou za kulturní památku,
předmět kulturní hodnoty, sbírku muzejní povahy a sbírkový předmět, neperiodickou
publikaci a periodický tisk, pokud je zapotřebí ponechat takovou věc z důvodu veřejného
zájmu nebo její zvláštní povahy ve vlastnictví státu, nebo
e)

bezcennou věc.

(4) Má-li organizační složka pochybnosti, zda se jedná o věc uvedenou
v odstavci 3 písm. d), vyžádá si stanovisko Ministerstva kultury; v případě archiválií
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Ministerstva vnitra a v případě věcí muzejní a galerijní hodnoty vojenského charakteru
Ministerstva obrany. Stanovisko musí být vydáno do 30 dnů od doručení žádosti.
(5) Peněžní prostředky získané zpeněžením věci přijme organizační složka na svůj účet
cizích prostředků. Částku ve výši nákladů, které vynaložila při hospodaření s takovou věcí
na tuto věc nebo v souvislosti s ní do doby jejího zpeněžení, a nákladů na její zpeněžení,
převede na příjmový účet státního rozpočtu pro ni zřízený a zbylou část peněžních prostředků
neprodleně převede na zvláštní účet.
(6) S věcí uvedenou v odstavci 3 a s neprodejnou věcí organizační složka naloží
způsobem uvedeným v zákonu o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích.
(7) Organizační složka neprodleně uvědomí ministerstvo o skutečnosti, že na zvláštní
účet zaslala všechny peněžní prostředky získané zpeněžením věci z označeného trestního
řízení, nebo o skutečnosti, že žádné peněžní prostředky na zvláštní účet nezašle, neboť
propadlou nebo zabranou věc pocházející z označeného trestního řízení nelze zpeněžit
z důvodů uvedených v odstavci 3, nebo jde o věc neprodejnou. Organizační složka vyrozumí
ministerstvo i o jiné skutečnosti týkající se propadlé nebo zabrané věci, která je významná
pro řízení o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby.
§7
Výdaje zvláštního účtu
(1) Peněžní prostředky z majetkových trestních sankcí uložených v označeném trestním
řízení, které byly zaslány na zvláštní účet, se při splnění podmínek stanovených tímto
zákonem užijí k uspokojení majetkových nároků oprávněných osob, jejichž majetkové nároky
vznikly v důsledku spáchání trestného činu, o němž se vedlo označené trestní řízení.
(2) Zbylé peněžní prostředky jsou příjmem státního rozpočtu.
CELEX: 32014L0042

§8
Žádost o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
(1) Ministerstvo uspokojí majetkový nárok oprávněné osoby způsobem
a za podmínek stanovených tímto zákonem na základě její žádosti. Oprávněná osoba uvedená
v § 2 odst. 3 písm. a) nebo c) žádost podá do 60 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího
rozsudku vydaného soudem v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání
vznikl oprávněné osobě majetkový nárok, jinak právo na uspokojení jejího majetkového
nároku ze zvláštního účtu zaniká. Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. b) žádost
podá do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí vydaného soudem v řízení ve věcech
občanskoprávních, kterým byl oprávněné osobě přiznán její majetkový nárok, jinak právo
na uspokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu zaniká.
(2) V žádosti je třeba kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem uvést
a)

výši majetkového nároku, jehož uspokojení je požadováno ze zvláštního účtu, a

b) skutečnost, zda mají být peněžní prostředky oprávněné osobě vyplaceny formou poštovní
poukázky, nebo mají být zaslány na účet, jehož číslo je v žádosti uvedeno.
(3) Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. a) k žádosti připojí kopii pravomocného
rozhodnutí soudu vydaného v trestním řízení, kterým jí byl přiznán její majetkový nárok.
Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. b) k žádosti připojí kopii pravomocného
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rozhodnutí soudu vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních, kterým jí byl přiznán její
majetkový nárok. Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. c) k žádosti připojí kopii
pravomocného odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním řízení o trestném činu,
v důsledku jehož spáchání jí vznikl majetkový nárok, kopii pravomocného rozhodnutí soudu
vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních, kterým jí byl přiznán její majetkový nárok,
a není-li to zřejmé z uvedených rozhodnutí, další listiny dokládající souvislost uplatněného
majetkového nároku s trestným činem, v důsledku jehož spáchání jí vznikl majetkový nárok,
a výši tohoto majetkového nároku.
(4) Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. b), která v případě, že jí bude přiznán
její majetkový nárok v řízení ve věcech občanskoprávních, zamýšlí podat žádost o uspokojení
svého majetkového nároku ze zvláštního účtu, je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů
po uplynutí lhůty uvedené v § 2 odst. 3 písm. b) doložit, že ve lhůtě uvedené v § 2 odst. 3
písm. b) podala návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních ohledně svého
majetkového nároku a připojit kopii pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v trestním
řízení, kterým byla s tímto majetkovým nárokem odkázána na řízení ve věcech
občanskoprávních; pokud nesplní některou z těchto povinností ve stanovené lhůtě, právo
na uspokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu ministerstva zaniká. Jestliže
následně nastanou skutečnosti, v jejichž důsledku oprávněná osoba uvedená ve větě první
předpokládanou žádost podat nemůže nebo ji již podat nezamýšlí, je povinna o tom
ministerstvo neprodleně vyrozumět.
(5) Žadatel je povinen neprodleně vyrozumět ministerstvo o skutečnostech, které mohou
mít vliv na posouzení žádosti o uspokojení majetkového nároku žadatele, zejména
o skutečnosti, že uplatněný majetkový nárok byl zcela nebo zčásti uspokojen jiným
způsobem, a o rozsahu, v jakém se tak stalo.
§9
Řízení o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
(1) Ministerstvo žadateli písemně potvrdí přijetí žádosti a poučí jej o skutečnostech
uvedených v odstavcích 3 a 4.
(2) Ministerstvo řízení přeruší, je-li mezi oprávněnými osobami osoba uvedená
v § 8 odst. 4, až do doby, kdy tato osoba podá žádost, nebo vyrozumí ministerstvo,
že ji nepodá, popřípadě se ministerstvo dozví, že uplynula lhůta stanovená této osobě pro
podání žádosti.
(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy jsou na zvláštní účet
připsány první peněžní prostředky z majetkové trestní sankce uložené v trestním řízení
o trestném činu, v důsledku jehož spáchání oprávněné osobě vznikl její majetkový nárok. Je-li
mezi oprávněnými osobami osoba uvedená v § 8 odst. 4, jejíž nárok nezanikl, počíná lhůta
pro vydání rozhodnutí běžet ode dne, kdy tato oprávněná osoba podala žádost, nebo
vyrozuměla ministerstvo, že ji nepodá, popřípadě ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo,
že uplynula lhůta stanovená této osobě pro podání žádosti, pokud takový den následuje po dni
rozhodném pro stanovení počátku lhůty pro vydání rozhodnutí podle věty první.
(4) Jsou-li peněžní prostředky z označeného trestního řízení na zvláštní účet zasílány
po částech, ministerstvo rozhodne o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
z peněžních prostředků uložených v době vydání rozhodnutí na zvláštním účtu ve lhůtě
uvedené v odstavci 3 a o uspokojení z dalších peněžních prostředků rozhodne vždy do 90 dnů
od jejich připsání na zvláštní účet. Byl-li v označeném trestním řízení uložen peněžitý trest
a bylo-li povoleno jeho splácení po částkách, ministerstvo rozhodne o uspokojení
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majetkového nároku oprávněné osoby ze splátek uložených v době vydání rozhodnutí
na zvláštním účtu ve lhůtě uvedené v odstavci 3 a o uspokojení z dalších splátek rozhodne
vždy do 90 dnů od připsání 3 splátek na zvláštní účet.
§ 10
Rozhodnutí o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
(1) Ministerstvo uspokojí majetkový nárok oprávněné osoby z peněžních prostředků
uložených na zvláštním účtu, které pocházejí z majetkových trestních sankcí uložených
v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání oprávněné osobě vznikl její
majetkový nárok.
(2) Majetkový nárok oprávněné osoby ministerstvo uspokojí v rozsahu, v jakém byl
pravomocně přiznán rozhodnutím soudu v trestním řízení nebo v řízení ve věcech
občanskoprávních. Pokud v mezidobí došlo k částečnému uspokojení tohoto majetkového
nároku jiným způsobem, ministerstvo jej uspokojí ve zbylém rozsahu; pokud došlo k úplnému
uspokojení tohoto majetkového nároku, ministerstvo žádost o jeho uspokojení zamítne.
(3) Nepostačují-li peněžní prostředky k úplnému uspokojení všech uplatněných
majetkových nároků oprávněných osob, ministerstvo je uspokojí poměrně.
(4) Nebyly-li z majetkových sankcí uložených v označeném trestním řízení získány žádné
peněžní prostředky, ministerstvo řízení zastaví.
(5) Ministerstvo zašle peněžní prostředky oprávněné osobě na stanovený účet nebo
je vyplatí formou poštovní poukázky ve výši stanovené v rozhodnutí ministerstva do 15 dnů
od nabytí právní moci rozhodnutí.
(6) Ministerstvo může vydat nové rozhodnutí ve věci, vyjde-li dodatečně najevo,
že nebyly splněny podmínky pro uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby nebo
podmínky pro jeho uspokojení v přiznané výši, zejména bylo-li rozhodnuto na základě
nesprávných nebo neúplných údajů, nebo nesplnila-li oprávněná osoba informační povinnost
podle § 8 odst. 5.
(7) Ministerstvo vydá nové rozhodnutí ve věci také tehdy, pokud v době mezi vydáním
rozhodnutí a vyplacením peněžních prostředků oprávněné osobě na základě tohoto rozhodnutí
oprávněná osoba přijme ze stejného důvodu plnění od pachatele s tím, že součet peněžních
prostředků přijatých oprávněnou osobou od ministerstva a pachatele převyšuje soudem
přiznanou výši jejího majetkového nároku, a oprávněná osoba ministerstvu peněžní
prostředky ve výši, v jaké je přijala nad rámec svého majetkového nároku, na jeho výzvu
ve stanovené lhůtě nevydá. Pokud oprávněná osoba peněžní prostředky uvedené ve větě první
ministerstvu vydá, sníží se o ně výše majetkového nároku, který má stát vůči pachateli.
(8) Vydáním nového rozhodnutí se původní rozhodnutí ruší.
§ 11
Přechod majetkového nároku na stát
(1) Zasláním peněžních prostředků na účet oprávněné osoby nebo vyplacením peněžních
prostředků oprávněné osobě formou poštovní poukázky přechází majetkový nárok oprávněné
osoby vůči pachateli na stát, a to ve výši poskytnutého peněžitého plnění, popřípadě
sníženého podle § 10 odst. 7. Bylo-li rozhodnutí, na jehož základě byly peněžní prostředky
oprávněné osobě zaslány na účet nebo vyplaceny, zrušeno, majetkový nárok přechází na stát
v rozsahu peněžitého plnění náležejícího oprávněné osobě na základě nového rozhodnutí
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ve věci; peněžní prostředky, které stát v mezidobí od pachatele získal nad rámec nově
přešlého majetkového nároku, je povinen pachateli neprodleně vrátit. Majetkový nárok přešlý
na stát uplatňuje vůči pachateli ministerstvo. O těchto skutečnostech ministerstvo vyrozumí
pachatele, včetně výše majetkového nároku, který na stát přešel.
(2) Přešel-li majetkový nárok oprávněné osoby na stát podle odstavce 1 a oprávněná
osoba přijala od pachatele plnění ze stejného důvodu s tím, že součet peněžních prostředků
přijatých oprávněnou osobou od ministerstva a pachatele převyšuje soudem přiznanou výši
jejího majetkového nároku, je oprávněná osoba povinna nejpozději do 15 dnů ode dne zjištění
této skutečnosti nebo ode dne výzvy učiněné ministerstvem peněžní prostředky ve výši, v jaké
je přijala neoprávněně, vrátit na zvláštní účet. Pachatel svůj dluh v rozsahu poskytnutého
plnění splní, i když jej poskytl osobě, jejíž majetkový nárok již přešel zcela nebo zčásti
na stát.
§ 12
Součinnost
(1) Pokud oprávněná osoba podle § 8 odst. 1 podá žádost nebo podle § 8 odst. 4 doloží,
že ve stanovené lhůtě uplatnila svůj majetkový nárok v řízení ve věcech občanskoprávních,
právo na uspokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu nezaniklo a v trestním
řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání oprávněné osobě vznikl její majetkový
nárok, byla uložena majetková trestní sankce, ministerstvo nejpozději do 3 měsíců od právní
moci odsuzujícího rozsudku, kterým byla taková majetková trestní sankce uložena, o této
skutečnosti vyrozumí
a) soud, který majetkovou trestní sankci uložil, pokud je jí peněžitý trest,
b) organizační složku, pokud byla uložena jiná majetková trestní sankce než peněžitý trest.
(2) Každý je povinen sdělit ministerstvu skutečnosti, které mají význam pro ověřování
splnění podmínek pro uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby podle tohoto zákona.
(3) Soudy a orgány činné v trestním řízení poskytnou ministerstvu potřebnou součinnost,
zejména mu zašlou na jeho písemnou žádost kopie listin ze spisu pro výkon jeho působnosti
podle tohoto zákona.
(4) Při ověřování splnění podmínek pro uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
podle tohoto zákona je oprávněná úřední osoba ministerstva oprávněna nahlížet do trestních
spisů a spisů soudu vedených v občanskoprávním řízení; soudy a orgány činné v trestním
řízení jsou povinny jí nahlédnutí do spisů umožnit.
§ 13
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti ze základního registru obyvatel tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodila,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
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za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky a o osobách, které pozbyly státní
občanství České republiky:
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,
c)

pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
e)

rodné číslo,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci
nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo
zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem
a datum zániku zastoupení členem domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo
přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,

j)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným
zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,
l)

datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
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den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera;
je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum
jeho narození,
n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den,
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
q) záznam o poskytnutí údajů.
(3) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli:
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.
(4) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z registru rodných čísel:
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,
c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,
e)

místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se
narodila.

(5) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti z informačního systému cizinců tyto
údaje:
a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,
c)

pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e)

rodné číslo,

f)

státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
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j)

omezení svéprávnosti,

k) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné
číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců
pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z využívaných údajů lze
v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného
úkolu.
(7) Ministerstvo může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 5 pro účely plnění úkolů
podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje,
zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou správné.
§ 14
Evidence údajů o peněžních prostředcích z majetkových trestních sankcí
Ministerstvo pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona provozuje a spravuje evidenci
údajů o peněžních prostředcích z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení,
které byly zaslány na zvláštní účet. Tato evidence je neveřejným informačním systémem
veřejné správy.
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§ 15
Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob přešlých na stát
(1) Ministerstvo provozuje a spravuje rejstřík majetkových nároků oprávněných osob
přešlých na stát (dále jen „rejstřík“). Rejstřík je neveřejným informačním systémem veřejné
správy.
(2) Ministerstvo využívá údaje vedené v rejstříku pro účely podle tohoto zákona a pro
účely vymáhání majetkového nároku, který podle § 11 přešel na stát.
(3) Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku soudům a exekutorům pro účely výkonu
rozhodnutí podle občanského soudního řádu a exekuce podle exekučního řádu, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(4) Údaje vedené v rejstříku se z rejstříku vymažou po uplynutí 25 let od jejich zápisu
do rejstříku.
§ 16
Údaje v rejstříku
(1) V rejstříku se vedou tyto údaje:
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresa bydliště nebo název nebo
obchodní firma, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresa sídla oprávněné
osoby, jejíž majetkový nárok přešel na stát,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresa bydliště nebo název nebo
obchodní firma, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresa sídla pachatele, vůči
kterému vznikl oprávněné osobě majetkový nárok,
c)

označení soudního řízení, ve kterém byl oprávněné osobě přiznán její majetkový nárok,
spisovou značkou, pod kterou je vedeno,

d) označení soudu, který vydal rozhodnutí, kterým byl oprávněné osobě přiznán její
majetkový nárok,
e)

výše majetkového nároku, který přešel na stát,

f)

datum přechodu majetkového nároku z oprávněné osoby na stát.
(2) Součástí rejstříku jsou i provozní údaje o zápisu údajů uvedených v odstavci 1.
§ 17
Přechodné ustanovení

Podle tohoto zákona se nepostupuje v případě majetkových trestních sankcí, které byly
pravomocně uloženy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
§ 18
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.,
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zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/199l Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona
č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb.,
zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb.,
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb.,
zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona
č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb.,
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb.,
zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č.141/2014 Sb., zákona č. 77/2015
Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č…/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 46 se na konci textu věty první doplňují slova „; v rámci poučení jej upozorní
i na možnost žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným
činem podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí“.
2.

V § 343 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky
§ 19
V § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona
č. 285/1993 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona
č. 257/2000 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č…/2015 Sb., se doplňuje odstavec 7,
který zní:
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„(7) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje peněžitou pomoc obětem trestné činnosti
a uspokojuje majetkové nároky osob poškozených trestným činem z peněžních prostředků
z majetkových trestních sankcí.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna rozpočtových pravidel
§ 20
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb.,
zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona
č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 25/2015 Sb. a zákona č…/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. h) bodě 6 se za slovo „rozpočtu“ vkládají slova „, zvláštním účtu Ministerstva
spravedlnosti podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních
sankcí“.
2. V § 45 odst. 1 se za slovo „zákon“ vkládají slova „nebo zákon o použití peněžních
prostředků z majetkových trestních sankcí“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 21
V § 16 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění zákona č. 457/2008 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Nabude-li stát majetek v důsledku výroku, jímž soud uložil trest propadnutí majetku,
trest propadnutí věci, trestní opatření propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty, ochranné
opatření zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty v trestním řízení o trestném činu, kterým
pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné
obohacení, a poškozený je jiným subjektem než stát, příslušná organizační složka (§ 11)
naloží s tímto majetkem až po uplynutí 3 měsíců ode dne právní moci tohoto rozhodnutí
soudu. Byla-li však organizační složka v uvedené lhůtě Ministerstvem spravedlnosti
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vyrozuměna o tom, že oprávněná osoba podala žádost nebo zamýšlí podat žádost
o uspokojení svého majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků
z majetkových trestních sankcí, naloží s majetkem způsobem stanoveným zákonem o použití
peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. Ustanovení věty první a druhé
se nepoužije, nabude-li stát majetek v důsledku rozhodnutí soudu o uznání a výkonu
rozhodnutí cizího státu, jímž bylo vysloveno propadnutí nebo zabrání majetku nebo jeho
části.“.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
§ 22
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2017.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA)
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu zákona: Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním
řízení a o změně některých zákonů.
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
účinnosti rozveďte
Ministerstvo spravedlnosti

1. květen 2017

Implementace práva EU: Dílčí, nepřímá
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 4. 10. 2016
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano
2. Cíl návrhu zákona
Hlavním cílem navrhované právní úpravy je zlepšit uspokojení majetkových nároků osob poškozených trestným činem.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
S návrhem zákona je spojen roční úbytek hodnoty majetku ve vlastnictví státu přibližně ve výši 80 706 000 Kč.
Jednorázové náklady spojené s vytvořením informačních agend lze odhadnout na cca 5 790 000 Kč.
Nové opakující se roční náklady spojené s navrženou úpravou (personální náklady a náklady na údržbu informačních agend) lze
vyčíslit zhruba na 3 920 700 Kč za kalendářní rok.
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne

3.4 Sociální dopady: Ano
Návrh zákona je spojen s pozitivními sociálními dopady, neboť napomáhá tomu, aby osoby poškozené trestným činem dosáhly
pokud možno plného uspokojení svých majetkových nároků a nedostaly se do tíživé životní situace v důsledku jejich
neúspěšného vymáhání.
3.5 Dopady na životní prostředí: Ne
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1. Důvod předložení a cíle
1.1. Název
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním
řízení a o změně některých zákonů.
1.2. Definice problému
Hlavním cílem navrhované právní úpravy je odstranit stávající nežádoucí stav, kdy poškození,
kterým byl přiznán nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, jež jim byla způsobena
trestným činem, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel na jejich úkor
trestným činem získal (dále jen „majetkový nárok“), nedosáhnou z důvodu nedostatku
majetku pachatele plného uspokojení takového nároku, přestože v daném trestním řízení byl
zajištěn a prostřednictvím uložených sankcí (trestů a ochranných opatření) odčerpán majetek,
který by mohl být využit k uspokojení jejich nároků.
Zvláštní fondy, jejichž příjmy tvoří mimo jiné zkonfiskované výnosy z trestné činnosti a jiný
majetek pocházející z trestního řízení, např. peněžité tresty nebo jiné platby [v některých
státech jsou pachatelé povinni přispívat do fondu určitou stanovenou částkou, např. v Belgii je
to 25 EUR, v USA se výše poplatku liší podle závažnosti spáchaného činu a podle toho, zda je
pachatel fyzickou či právnickou osobou; u fyzických osob je ukládán ve výši od 25 dolarů,
u právnických osob ve výši od 400 dolarů, ve Finsku je to 500 švédských korun (cca 3 Kč),
pokud pachateli hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody], jsou známy i ze zahraničních
právních úprav (konkrétně např. z právní úpravy USA, Kanady, Austrálie, Velké Británie,
Finska, Belgie, Španělska a Itálie). Většina prostředků z uvedených fondů je využívána
ve prospěch obětí trestné činnosti nebo šířeji na sociální účely (nejrůznější programy prevence
kriminality, poradenství a poskytování informací a asistence obětem, intervenční programy,
terapeutické programy, vzdělávání a výzkum v této oblasti, příspěvky na chod neziskových
organizací poskytujících pomoc obětem trestné činnosti, programy pro mládež). V některých
státech (např. Finsko) se z těchto fondů hradí i peněžitá pomoc obětem násilných trestných
činů (léčebné výlohy, bolestné atd.). Ve Francii mohou oběti, které nespadají do systému
peněžité pomoci, žádat o odškodnění fondem SARVI, který v případě, že pachatel dobrovolně
neuhradí škodu způsobenou trestným činem, uhradí namísto něho škodu v plné výši, jde-li
o škodu menší nebo rovnu 1000 €, v případě, že je škoda vyšší, poskytuje zálohu až do výše
3000 €. V Kanadě je majetek, který propadl v trestním řízení, zpeněžen a převeden na zvláštní
účet, z něhož mohou být peněžní prostředky použity na uspokojení majetkových nároků obětí
trestných činů, na úhradu nákladů spojených s péčí o propadlý majetek, na granty
na programy ve prospěch obětí trestné činnosti.
V trestněprávních předpisech států, které neumožňují využití peněžních prostředků, jež byly
státem zkonfiskovány jako výnos nebo nástroj trestné činnosti, ve prospěch obětí trestné
činnosti, je zakotveno, že k takové konfiskaci nedojde, pokud by tím bylo ohroženo
uspokojení majetkových nároků obětí trestné činnosti.
Obecně lze konstatovat, že zejména státy tzv. západní Evropy mají pro využívání peněžních
prostředků získaných konfiskací nástrojů a výnosů z trestné činnosti nastaveny transparentní,
od státního rozpočtu oddělené, systémy, např. prostřednictvím vládních fondů (Velká
Británie, Francie, Španělsko). Některé státy takto získaný majetek přímo přenechávají
samosprávným územním celkům a neziskovým organizacím (např. Itálie, Portugalsko).
Některé státy sice takto získané peněžní prostředky odvádějí do státního rozpočtu, nicméně
jejich výše je známa a v rámci státního rozpočtu existují pravidla pro jejich redistribuci buď
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do sociálních fondů nebo do zvláštních programů řízených státem, nebo jsou rozděleny mezi
orgány podílející se na jejich získání.
Na úrovni Evropské unie dosud nebyla otázka účelového využití majetku pocházejícího
z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení komplexněji řešena, neboť tato
oblast byla vždy považována za doménu členských států, v poslední době se nicméně i tato
oblast stává předmětem zájmu Evropské unie, jak naznačuje i zatím poslední směrnice přijatá
v této oblasti (směrnice 2014/42/EU) - ostatně tato oblast je i předmětem zájmu Evropské
komise v Bílé knize o osvědčených postupech při navracení výnosů z trestné činnosti (White
Paper on Best Practices in Asset Recovery). To ovšem neznamená, že by Česká republika
neměla přistoupit k úpravě této otázky, pokud v oblasti využití majetku získaného na základě
majetkových trestních sankcí spatřuje vnitrostátně deficit a jedním z cílů uvedených
v Programovém prohlášení vlády je i zlepšení postavení obětí při uspokojování jejich
majetkových nároků, neboť Evropská unie upravuje jen určité minimální standardy a naopak
vybízí členské státy EU, aby vnitrostátně obětem trestné činnosti zajistily standardy vyšší.
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů, může poškozený v tzv. adhezním řízení uplatnit svůj majetkový nárok, který lze
po zahájení trestního stíhání zajistit podle § 47 trestního řádu na majetku obviněného.
V případě, že je poškozenému jeho majetkový nárok přiznán trestním soudem, vymáhá jej
exekučně v civilním řízení, přičemž zajištění jeho nároku v takovém případě trvá ještě 4
měsíce po skončení trestního řízení. Pokud je poškozený se svým majetkovým nárokem pro
jeho složitost odkázán trestním soudem na civilní řízení, zajištění jeho majetkového nároku
rovněž trvá ještě 4 měsíce po skončení trestního řízení, což není dostatečně dlouhá doba,
proto poškozený musí požádat o zajištění svého nároku formou předběžných opatření
v civilním řízení (což vždy není tak účinné zajištění jako zajištění v trestním řízení).
Pokud jde o majetek určený k páchání trestné činnosti nebo získaný trestnou činností, lze jej
zajistit komukoli již před zahájením trestního stíhání jako nástroj nebo výnos z trestné
činnosti podle § 79a až § 79e trestního řádu, v tomto případě však nejde o zajištění
majetkového nároku poškozeného, ale o zajištění pro účely trestu nebo ochranného opatření,
přičemž k přezajištění nelze přistoupit z důvodu, že často nejde o majetek ve vlastnictví
obviněného, na němž jedině lze zajistit majetkové nároky poškozeného. Pokud jde o movité
hmotné věci a je znám poškozený, který je jejich vlastníkem, jsou mu vráceny již v průběhu
trestního řízení. Stejně tak nemovitosti získané trestným činem, jejichž původním vlastníkem
je poškozený, nepropadají státu, ale jsou navráceny poškozenému. Problematičtější je situace
v případě peněžních prostředků a věcí, u nichž není vlastník znám. Pokud jsou v trestním
řízení zajištěny peněžní prostředky získané trestnou činností a jejich vydání nárokuje více
poškozených, přičemž není zřejmé, které peněžní prostředky jim náleží, zejména pokud
nedostačují k plnému uspokojení jejich nároků, není podle stávající právní úpravy dán žádný
efektivní postup, který by umožnil jejich rozdělení mezi poškozené. I v případě, že trestní
soud nevysloví jejich propadnutí z důvodu nároků poškozených, jejich zajištění v tomto
případě končí se skončením trestního řízení a vzniká meziprostor, ve kterém je lze snadno
zcizit. Stejně tak pokud je u jiné osoby než pachatele zajištěn majetek, nelze takto zajištěný
majetek využít v trestním řízení k uspokojení majetkových nároků poškozených. Ani majetek,
který byl prokazatelně určen k páchání trestné činnosti nebo byl trestnou činností získán, ale
není znám jeho vlastník, nelze využít k uspokojení nároků poškozených. V praxi jsou pak
aplikovány různé postupy, v některých případech je majetek raději odčerpán ve prospěch
státu, aby nezůstal osobám spojeným s trestnou činností, v jiných případech odčerpán není,
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aby se na něm mohli hojit poškození v civilním řízení, ovšem s rizikem, že dojde v mezidobí
k jeho zcizení, a v některých případech je takový majetek ponechán zajištěn i po skončení
trestního řízení, byť takový postup zákon neumožňuje.
Byť nejsou k dispozici údaje o tom, v jakém rozsahu a v kolika případech dochází
k uspokojení majetkových nároků poškozených, orgány aplikační praxe a neziskové
organizace uvádějí, že vymahatelnost těchto nároků je poměrně nízká, neboť pachatel má
málokdy majetek, ze kterého by se poškození mohli hojit, což dokladují i níže uvedené
statistické údaje1, z nichž lze vyčíst poměr mezi hodnotou majetku zajištěného v trestním
řízení a způsobenou škodou.
Následující tabulka obsahuje údaje vztahující se k případům, u kterých byly úkony trestního
řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny v roce 2013. Uvedena je výše způsobené
škody a objem zajištěného a následně odčerpaného majetku (v dělení podle jednotlivých
útvarů policie):
(158/ 3 T Ř od 1.1. do 31.12.2013)

protokol [- útva r]

KŘP Hl. m. Prahy
KŘP Středočeského kraje
KŘP Jihočeského kraje
KŘP Plzeňského kraje
KŘP Ústeckého kraje
KŘP Královéhradeckého kraje
KŘP Jihomoravského kraje
KŘP Moravskoslezského kraje
KŘP Olomouckého kraje
KŘP Zlínského kraje
KŘP kraje Vysočina
KŘP Pardubického kraje
KŘP Libereckého kraje
KŘP Karlovarského kraje
NPC
ÚOKFK
ÚOOZ
průměr kraje
Celkem

souhrnné hodnoty [Kč]

škoda

za jiště no

zruše no
za jiště ní

odče rpá no

pomě r
škoda / za jiště no

5 610 596 716

314 624 473

48 543 716

10 545 333

5,6%

2 202 723 359

229 557 801

21 501 509

6 652 204

10,4%

635 072 195

120 623 608

5 219 566

642 005

19,0%

433 905 162

78 517 706

18 447 688

212 953

18,1%

1 288 120 467

77 307 652

13 757 835

3 956 157

6,0%

550 953 275

44 762 695

4 463 020

389 197

8,1%

2 670 087 682

56 192 309

8 584 774

1 237 550

2,1%

1 365 254 676

113 423 657

33 076 600

3 733 548

8,3%

426 634 206

38 121 292

6 737 427

444 034

8,9%

742 354 908

11 357 058

1 610 768

1 399 957

1,5%

489 209 382

37 806 724

2 917 205

92 130

7,7%

352 189 308

43 568 324

7 334 204

110 174

12,4%

671 260 848

37 238 030

4 903 828

655 930

5,5%

298 668 341

43 916 707

7 614 784

8 084 992

14,7%

0

0

0

0

0,0%

14 070 181 572

3 415 489 290

0

53 353 057

24,3%

1 000 000 000

269 652 024

0

6 500 000

1 266 930 752
32 807 212 097

89 072 717
4 932 159 350

13 193 780
184 712 924

2 725 440
98 009 221

27,0%
7,0%
15,0%

Pozn.: V položce „odčerpáno“ jsou uvedeny pouze již pravomocně skončené věci. Položka „zrušeno zajištění“
zahrnuje i případy, kdy byl zajištěný majetek vydán poškozenému nebo jiné osobě nebo byl uložen do soudní
úschovy z důvodu nároků více osob k takovému majetku.

Ze statistických údajů vyplývá, že celkem byla ve sledovaném období u nově zahájených
trestních věcí způsobena škoda ve výši cca 32,8 mld. Kč a podařilo se zajistit majetek ve výši
4,9 mld. Kč (15 %). U těchto trestních věcí byl ve sledovaném období odčerpán majetek
v hodnotě 184 milionů Kč.
Následující tabulka obsahuje informace o tom, kolik bylo u jednotlivých útvarů Policie ČR
v roce 2013 zahájeno úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu
a u kolika těchto případů došlo ke způsobení reálné škody:

1

Údaje jsou čerpány ze Závěrečné zprávy k problematice výnosů a praní peněz za rok 2013 zpracované ÚOKFK PČR.
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(158/ 3 T Ř od 1.1. do 31.12.2013) počty spisů [ks]
za há je no fin.
ukonče no fin.
se škodou
se za j. ma je t.
še tř.
še tř.

ce lke m

protokol [- útva r]

KŘP Hl. m. Prahy
KŘP Středočeského kraje
KŘP Jihočeského kraje
KŘP Plzeňského kraje
KŘP Ústeckého kraje
KŘP Královéhradeckého kraje
KŘP Jihomoravského kraje
KŘP Moravskoslezského kraje
KŘP Olomouckého kraje
KŘP Zlínského kraje
KŘP kraje Vysočina
KŘP Pardubického kraje
KŘP Libereckého kraje
KŘP Karlovarského kraje
NPC
ÚOKFK
ÚOOZ
průměr kraje
Celkem

spisy se
škodou

83 290

67 328

2 050

1 014

442

41 218

29 411

1 012

246

121

15 197

10 125

672

189

69

14 656

8 530

602

137

85

32 154

21 132

1 080

254

162

11 884

7 626

358

1 148

676

32 169

22 573

488

594

268

46 207

29 804

1 654

1 402

1 065

16 106

8 662

584

382

255

10 326

6 576

193

244

164

8 947

6 068

264

43

8

10 175

6 615

507

150

46

14 759

9 816

280

136

33

8 939

4 989

705

414

249

0

0

0

0

0

145

42

24

16

0

60

1

4

15

2

24 716
346 232

17 090
239 298

746
10 477

454
6 384

260
3 645

81%
71%
67%
58%
66%
64%
70%
65%
54%
64%
68%
65%
67%
56%
29%
69%
69%

Poslední tabulka vykazuje četnost zajištění majetkového nároku poškozeného podle § 47
trestního řádu, přičemž z údajů vyplývá, že v porovnání s jinými zajišťovacími instituty
je počet zajištění z tohoto důvodu nízký (pouze 113 případů zajištění v roce 2013):
Podrobný přehled zajištěného majetku a finančních prostředků za období
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v rámci celé Policie České republiky
Kraj
KŘP Hl. m. Prahy
KŘP Středočeského kraje
KŘP Jihočeského kraje
KŘP Plzeňského kraje
KŘP Ústeckého kraje
KŘP Královéhradeckého kraje
KŘP Jihomoravského kraje
KŘP Moravskoslezského kraje
KŘP Olomouckého kraje
KŘP Zlínského kraje
KŘP kraje Vysočina
KŘP Pardubického kraje
KŘP Libereckého kraje
KŘP Karlovarského kraje
NPC
ÚOKFK
ÚOOZ
Celkem

Kraj
KŘP Hl. m. Prahy
KŘP Středočeského kraje
KŘP Jihočeského kraje
KŘP Plzeňského kraje
KŘP Ústeckého kraje
KŘP Královéhradeckého kraje
KŘP Jihomoravského kraje
KŘP Moravskoslezského kraje
KŘP Olomouckého kraje
KŘP Zlínského kraje
KŘP kraje Vysočina
KŘP Pardubického kraje
KŘP Libereckého kraje
KŘP Karlovarského kraje
NPC
ÚOKFK
ÚOOZ
Celkem

§ 78 TŘ
tis. Kč
četnost
179 723,0
6644
54 294,0
5169
96 185,4
2271
53 598,0
2849
41 800,0
3417
30 109,3
1143
25 525,1
2007
57 003,5
5238
25 081,4
1834
15 881,3
461
30 310,0
1494
17 244,4
1670
8 866,3
966
20 854,6
3444
16 500,0
80
45 251,3
30
259 304,6
80
977 532,2

38 797

§ 47 TŘ
tis. Kč
četnost
6 900,0
2
1 294,5
2
311,8
1
24 680,0
11
13 122,0
16
1 233,5
6
1 595,0
3

28 241,2
500,0

460 036,3

§ 347 TŘ
tis. Kč
četnost
3,6
2
45,1

2998

3 701 144,5

§ 427
tis. Kč

54
1
113

535

§ 79b TŘ
tis. Kč
četnost
198,2
2
2,0
1
500,0
1

48,7
13,0
7,8

3

3 112,0
65 000,0

17
1

54,7

6

217 863,5
6 500,0

2
2

224 466,9

15

24 460,0
92 572,0

4

740,0

2

1 500,0

8

1 030,0

2

400,0

4

6 688,2

2

120,0

14

120,0

§ 441 TŘ
tis. Kč
četnost
153,4
2

9,0
460,0

§ 79c TŘ
tis. Kč
četnost

1
2
7

769,7

§ 441a TŘ
tis. Kč
četnost
800,0
1
1 987,5
4
750,0
2

četnost

16
1

271 171,5
2 800,0
351 849,5

§ 79 TŘ
§ 79a TŘ
tis. Kč
četnost
tis. Kč
četnost
2 330,8
254
54 803,5
107
7 705,3
431
29 027,2
48
162,5
62
1 272,4
4
40 340,0
749
7 922,6
9
8 365,4
318
3 589,4
15
4 637,7
221
3 394,8
17
341,6
76
13 425,2
26
11 148,5
298
7 479,7
28
388,3
80
1 683,2
21
1 603,0
9
24 667,0
40
2 598,0
3
3 049,4
5
212,3
111
3 275,7
22
66 717,3
106
19 210,1
26
5 634,6
110
826,9
9
3 672,0
35
45 282,3
24 3 527 274,5
155
258 896,7
111
242,9
3

1

1

1 067 394,6

§ 460a,f TŘ
tis. Kč
četnost
2,2
2

188

§ 430 TŘ
tis. Kč
četnost

904,0

132,0

2

11

2 411,9
14 355,7

29

294,4

15

906,2

4

2 411,9

4
4

§ 79e TŘ
tis. Kč
četnost
296,3
4
1,1
4
10 000,0
2
0,0
0
1 290,0
74

32

800,0

1

5 138,5

5

185,7
1 040,0

1 1 006 622,3
1
23 221,2

25 572,8

391,3
10 118,2
203 501,2

§ 79f TŘ
tis. Kč
četnost
27 098,0
45
3 263,9
12
42 175,2
6
2 324,1
3
28 253,0
27
48 553,4
38
35 140,0
46
23 645,0
19
5 720,0
5
13 058,5
11
10 208,1
11
83 619,8
99
481,0
2
675,4
4

6 821,2

124

jiné ustanov. TŘ
tis. Kč
četnost
32 165,8
934
42 323,5
2368
11 281,3
554
10 939,1
1234
11 921,5
368
1 410,1
124
10 570,0
184
11 587,9
899
2 820,3
226
52,9
17
3 557,8
423
33 631,8
1219
13 920,8
666
6 808,9
255

2

2
20

§ 79d TŘ
tis. Kč
četnost
218 111,3
26
127 220,5
13
36 935,2
2
7 400,0
3
33 368,0
19
21 001,4
17
42 470,0
7
28 448,5
20
6 134,3
5
900,0
1
18 090,0
12
24 240,0
7
32 775,3
4
9 000,0
7
4 400,0
3
276 848,3
28
180 051,8
14

1 354 058,9

jiné ustanov. (např.
tis. Kč
četnost
11 777,4
1230
13 287,8
453
2 550,7
637
21 338,0
386
16 808,6
893
671,8
211
2 150,0
266
9 099,7
731
940,6
343
404,9
184
247,7
116
3 437,4
317
457,8
163
2 139,5
341

3
13
9487

85 311,9

6271

Z uvedených údajů vyplývá, že k zajištění majetkového nároku poškozeného dochází
v nízkém počtu případů a že objem zajištěného majetku nepostačuje k uspokojení
majetkových nároků poškozených, neboť způsobená škoda takto zajištěný majetek výrazně
převyšuje. Nicméně navrhovaná úprava umožní, aby se poškození mohli hojit i z majetku,
z něhož se podle stávající úpravy hojit nemohou (který je odčerpán majetkovými tresty nebo
je odčerpán třetím osobám formou ochranného opatření). V tomto směru by tedy mělo dojít
alespoň částečně k zlepšení vymahatelnosti jejich nároků.
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257
39
624

celkem
tis. Kč
534 363,5
280 407,3
202 169,6
168 550,8
159 881,9
111 060,7
134 461,9
220 981,8
42 768,1
87 108,8
68 561,0
166 823,4
142 428,6
51 533,1
24 572,0
5 397 578,9
769 047,3
8 562 299

Podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon
o obětech trestných činů), je při splnění zákonných podmínek poskytována peněžitá pomoc
osobám, kterým vznikla v souvislosti s trestným činem škoda na zdraví, osobám pozůstalým
po osobách zemřelých následkem trestného činu, pokud je pozůstalý rodičem, manželem nebo
dítětem zemřelého a současně s ním v době jeho smrti žil v domácnosti, nebo pokud
pozůstalému zemřelá osoba poskytovala výživu nebo ji byla povinna poskytovat, osobám,
které se staly obětí trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dětem, které
jsou obětí trestného činu týrání svěřené osoby, vznikla-li jim nemajetková újma. Peněžitá
pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí paušální peněžní částky ve výši stanovené
zákonem k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené trestným činem. Uvedená úprava je
však omezena pouze na vybrané fyzické osoby a není podle ní hrazena škoda v plné výši. Jde
ve své podstatě spíše o sociální dávku určenou k překlenutí tíživé situace a její smysl a účel je
odlišný.
Úprava odškodnění v zákoně č. 45/2013 Sb. zajišťuje splnění závazků vyplývajících pro
Českou republiku z Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů
ze dne 24. listopadu 1983 (sdělení MZV č. 141/2000 S.m.s.) a ze směrnice Rady 2004/80/ES
ze dne 29. dubna 2004 o odškodnění obětí trestných činů (podrobněji k tomu viz část B
důvodové zprávy), přičemž jde o minimální standard. Tato úprava však není z pohledu cílů
sledovaných navrženou úpravou dostačující, neboť má jiný okruh příjemců odškodnění,
sleduje jiné cíle a nezabývá se otázkou účelového využití majetku odčerpaného v trestním
řízení. Jak již bylo výše uvedeno, jde o ve své podstatě sociální dávku, jež je jednorázově
poskytnuta za účelem překlenutí zhoršené sociální situace a je určena pouze vybraným
fyzickým osobám, které se staly oběťmi vymezeného okruhu násilných trestných činů (popř.
osobám po nich pozůstalým), osobám, jež se staly obětí trestného činu proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti a dětem, které jsou obětí trestného činu týrání svěřené osoby (§ 198
trestního zákoníku), vznikla-li jim nemajetková újma. Peněžitá pomoc pak má těmto osobám
přispět k úhradě některých nákladů, jež jim vznikly v důsledku trestného činu (zejména
k úhradě nákladů spojených s poskytnutím odborné psychoterapie a fyzioterapie či jiné
odborné služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy).
1.4. Identifikace dotčených subjektů
organizační složky státu příslušné hospodařit s majetkem státu
státní organizace příslušné hospodařit s majetkem státu (§ 54 odst. 1 věta první a druhá
zákona č. 219/2000 Sb.)
státní organizace oprávněné hospodařit s majetkem státu (§ 54 odst. 1 věta čtvrtá a pátá
zákona č. 219/2000 Sb.)
Policie České republiky
justiční orgány
Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“)
pachatel trestného činu
poškození, kteří uplatňují majetkový nárok
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1.5. Popis cílového stavu
Cílem návrhu zákona je zlepšit postavení poškozených při uspokojení jejich majetkových
nároků a umožnit využití majetku, který byl odčerpán na základě majetkových trestních
sankcí uložených v trestním řízení, pro tento účel.
Stávající právní úprava není z tohoto pohledu vyhovující, neboť dostatečně neumožňuje
poškozeným s majetkovým nárokem dosáhnout jeho uspokojení, byť je v daném trestním
řízení odčerpán majetek, který by k tomuto účelu mohl sloužit.
1.6. Zhodnocení rizika
V případě nepřijetí navržené právní úpravy bude i nadále přetrvávat nepříznivý stav
pro poškozené, kteří nedosáhnou plného uspokojení svých majetkových nároků, přestože byl
v daném trestním řízení odčerpán majetek, jenž by mohl být k uspokojení jejich nároků
využit.
2.Návrh variant řešení a vyhodnocení jejich nákladů a přínosů
2. 1. Orgán příslušný k rozhodování o uspokojení majetkových nároků poškozených a fáze
rozhodování
Varianty:
Varianta 1
O uspokojení majetkového nároku poškozeného, jenž mu byl přiznán v trestním řízení,
z majetku zajištěného v trestním řízení by rozhodoval trestní soud.
Varianta 2
O uspokojení majetkového nároku poškozeného, jenž mu byl přiznán v trestním řízení,
z majetku pocházejícího z uložených majetkových trestních sankcí v trestním řízení by
rozhodoval trestní soud.
Varianta 3
O uspokojení majetkového nároku poškozeného, jenž mu byl přiznán v trestním řízení,
z majetku pocházejícího z uložených majetkových trestních sankcí v trestním řízení by
rozhodoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“).
Varianta 4
O uspokojení majetkového nároku poškozeného z majetku pocházejícího z uložených
majetkových trestních sankcí v trestním řízení by rozhodovalo ministerstvo (odbor
odškodňování).
Vyhodnocení:
Varianta 1
Podle navržené varianty by trestní soud usnesením vydaným po odsouzení pachatele rozhodl
o tom, že majetkové nároky poškozených, jež jim přiznal, budou zcela nebo poměrně
uspokojeny z majetku, který byl zajištěn v trestním řízení a který by jinak byl pachateli
odčerpán některou z majetkových trestních sankcí. Této variantě lze vytknout následující:
- V trestním řízení nejsou zajištěny pouze peněžní prostředky na účtu, ale také majetek
jiného typu (movité věci, nemovitosti, podíly v obchodních korporacích), takže tento
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majetek by musel být nejprve soudem zpeněžen, aby byly získány peněžní prostředky pro
účely uspokojení nároků poškozených. Pro trestní soud by takový proces zpeněžení byl
zcela novou a zatěžující agendou, kromě toho v případě, že by poškození v mezidobí
uspokojili svůj nárok jiným způsobem (např. exekucí v civilním řízení), by nebyl stanoven
způsob, jak s majetkem, potažmo s peněžními prostředky, naložit, a patrně by musely být
vráceny pachateli.
- Varianta, kdy o uspokojení nároku poškozeného ze zajištěného majetku rozhoduje trestní
soud, vylučuje uspokojení nároků poškozených, kteří byli se svým nárokem odkázáni
na řízení ve věcech občanskoprávních, taková koncepce tyto poškozené znevýhodňuje
a nemusela by být považována za konformní s Ústavou.
- Při této koncepci by majetkové nároky poškozených mohly být uspokojeny patrně pouze
ze zajištěného majetku pachatele, neboť nárok poškozeného uplatněný v trestním řízení
směřuje pouze vůči pachateli a vzhledem k tomu, že zajištěný majetek při této koncepci
nepřipadá před uspokojením majetkových nároků poškozených státu, mohly by třetí osoby,
z jejichž zajištěného majetku byl nárok poškozeného uspokojen, oprávněně namítat, že tak
nelze učinit (v tomto případě nejde o poskytnutí náhradního plnění ze strany státu, ale
o využití zajištěného majetku k uspokojení nároku, který má poškozený vůči pachateli poškozený by tak pouze dosáhl rychlejší satisfakce a ušetřil by náklady za exekuci,
ale nebyla by naplněna základní idea návrhu, že by mohl být uspokojen i z majetku,
z něhož podle stávající právní úpravy být uspokojen nemůže, např. z výnosů odčerpaných
třetím osobám).
- Trestní řád neřeší otázky nakládání s majetkem zajištěným v trestním řízení, upravuje
pouze zajištění majetku pro účely trestního řízení, takže včlenění této úpravy do trestního
řádu je nesystémové.
- Navržená úprava předpokládá i využití majetku odčerpaného v trestním řízení pro účely
zvýšení motivovanosti orgánů činných v trestním řízení vyhledávat, zajišťovat
a odčerpávat majetek v trestním řízení a umožňuje takto využít i majetek odčerpaný
v trestních řízeních, v nichž nejsou poškození, kteří by uplatňovali majetková nároky – to
tato koncepce vylučuje.
Varianta 2
Podle navržené varianty by trestní soud rozhodoval po odsouzení pachatele usnesením
vydaným v rámci vykonávacího řízení o tom, že majetkové nároky poškozených, jež jim
přiznal, budou zcela nebo poměrně uspokojeny z majetku, který byl odčerpán v trestním
řízení na základě uložených majetkových trestních sankcí. Této variantě lze vytknout
následující:
- V trestním řízení nejsou odčerpány pouze peněžní prostředky na účtu, ale také majetek
jiného typu (movité věci, nemovitosti, podíly v obchodních korporacích), takže tento
majetek by soud musel nejprve zpeněžit, aby byly získány peněžní prostředky pro účely
uspokojení nároků poškozených. Pro trestní soud by takový proces zpeněžení byl zcela
novou a zatěžující agendou, kromě toho v případě, že by poškození v mezidobí uspokojili
svůj nárok jiným způsobem (např. exekucí v civilním řízení, formou peněžité pomoci
od státu), musel by být vytvořen mechanismus pro zjišťování této skutečnosti a poměrné
krácení uspokojení nároku, případně pro vracení již vyplacených částek.
- Ke zpeněžení majetku může docházet po částech, stejně tak uložený peněžitý trest může
být vymáhán delší dobu, nebo může být placen po částech, takže soudy by musely
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o uspokojení nároků poškozených rozhodovat opakovaně, sledovat příslušné finanční toky
a přizpůsobit tomu své informační systémy.
- Každý trestní soud by pro tyto účely musel mít vytvořen zvláštní účet.
- Varianta, kdy o uspokojení nároku poškozeného z majetku odčerpaného v trestním řízení
rozhoduje trestní soud, vylučuje uspokojení nároků poškozených, kteří byli se svým
nárokem odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních, taková koncepce tyto poškozené
znevýhodňuje a nemusela by být považována za konformní s Ústavou.
- Trestní řád neřeší otázky nakládání s majetkem odčerpaným v trestním řízení, upravuje
pouze výkon uložených trestních sankcí, takže včlenění této úpravy do trestního řádu je
nesystémové.
- Jde o poměrně náročnou novou agendu, která by soudy významně zatížila.
- Navržená úprava předpokládá i využití majetku odčerpaného v trestním řízení pro účely
zvýšení motivovanosti orgánů činných v trestním řízení vyhledávat, zajišťovat
a odčerpávat majetek v trestním řízení a umožňuje takto využít i majetek odčerpaný
v trestních řízeních, v nichž nejsou poškození, kteří by uplatňovali majetková nároky – to
tato koncepce vylučuje.
Varianta 3
Podle navržené varianty by o uspokojení majetkových nároků poškozených z majetku, který
byl odčerpán v trestním řízení, rozhodoval centrálně ÚZSVM.
Přínosem této varianty by byla centralizace rozhodování na jedno místo. Nelze však
odhlédnout od toho, že primární poslání ÚZSVM je jiné, ÚZSVM v současné době
nerozhoduje o právech a povinnostech konkrétních osob a není k tomu vybaven, takže by tato
varianta oproti ostatním variantám znamenala nejvyšší personální a technické požadavky,
přičemž tato agenda by byla pro ÚZSVM zcela cizí. ÚZSVM má podle platné právní úpravy
zákonem stanovenou působnost při hospodaření s majetkem propadlým nebo zabraným
v trestním řízení, není-li podle § 11 zákona č. 219/2000 Sb. dána působnost jiného orgánu
(zejména Policie ČR), což by mohlo částečně odůvodnit jeho výběr jako rozhodovacího
orgánu, nelze však odhlédnout od toho, že příjmy zvláštního účtu určené k uspokojování
majetkových nároků poškozených, jsou i příjmy z peněžitých trestů, kde už žádná působnost
ÚZSVM není dána.
Varianta 4
Podle navržené varianty by o uspokojení majetkových nároků poškozených z majetku, který
byl odčerpán v trestním řízení, rozhodovalo centrálně ministerstvo (odbor odškodňování).
Přitom by byl zachován mechanismus, kdy uložené peněžité tresty vymáhají příslušné trestní
soudy a propadlý nebo zabraný majetek, jehož povaha to připouští, by zpeněžovala
organizační složka státu, jež započala s tímto majetkem hospodařit podle § 15 zákona
č. 219/2000 Sb. Získané peněžní prostředky by pak soudy a příslušné organizační složky státu
zasílaly na zvláštní účet ministerstva.
Tato varianta se jeví být nejvhodnější, neboť umožňuje tuto agendu soustředit na jednom
místě, což povede k úspoře nákladů, výhodou je i to, že odbor odškodňování ministerstva již
poskytuje peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, takže má zkušenosti s obdobnou agendou
a navíc disponuje potřebnými informacemi týkajícími se této agendy. Tato varianta rovněž
umožňuje zahrnout mezi poškozené oprávněné žádat o uspokojení svého nároku i ty
poškozené, kterým byl jejich nárok přiznán v civilním řízení, na něž byli trestním soudem
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odkázáni. Rovněž lze získané peněžní prostředky využít všemi způsoby, které navržená
úprava předpokládá (tj. i pro zvýšení motivace orgánů činných v trestním řízení).
Závěr:
Byla zvolena varianta 4.
2.2. Okruh oprávněných osob
Varianty:
Varianta 1
O uspokojení majetkového nároku může žádat pouze poškozený, kterému byl tento nárok
pravomocně přiznán v trestním řízení.
Varianta 2
O uspokojení majetkového nároku může žádat poškozený, kterému byl majetkový nárok
pravomocně přiznán v trestním řízení nebo v občanskoprávním řízení a v zákonné lhůtě stihne
podat žádost o uspokojení svého majetkového nároku.
Vyhodnocení:
Varianta 1
Tato varianta vychází z předpokladu, že osobami oprávněnými žádat o uspokojení svého
majetkového nároku podle navržené úpravy by byli pouze ti poškození, jimž byl jejich
majetkový nárok pravomocně přiznán trestním soudem, tj. v trestním řízení. Do okruhu
oprávněných osob tedy nejsou v žádném rozsahu zahrnuti poškození, kterým byl jejich nárok
přiznán civilním soudem. Vyloučení těchto poškozených z okruhu oprávněných osob
nasvědčují zejména praktické obtíže (obtížné ztotožnění přiznané civilní pohledávky
s nárokem vzniklým v důsledku spáchání trestného činu, otázka, zda poškozený nárok
v civilním řízení vůbec uplatní a zda se ministerstvo tuto skutečnost dozví, poškození
s přiznaným nárokem z trestního řízení musejí s uspokojením svého nároku vyčkat
na poškozené, kteří uplatnili nárok v civilním řízení, tj. pozdržení výplaty i na dobu několika
let, aj.). Na druhou stranu však takováto úprava vyvolává otázku její konformity s ústavními
předpisy, zejména z hlediska rovnosti práv poškozených, neboť jedna skupina poškozených
by byla bez dalšího zvýhodněna oproti druhé, přičemž oprávněné zájmy poškozených je třeba
zohlednit na prvním místě.
Uvedenou variantu je tak třeba zhodnotit zejména z hlediska potenciálního porušení ústavní
zásady všeobecné rovnosti před zákonem. Této zásadě je třeba rozumět tak, že právní
rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být projevem libovůle, neplyne z ní však
závěr, že by každému muselo být přiznáno jakékoli právo (viz Pl. ÚS 15/02, podobně
Pl. ÚS 50/06, bod 18). Zákonodárce má určitý prostor k úvaze, zda preferenční zacházení
zakotví. Musí přitom dbát na to, aby zvýhodňující přístup byl založen na objektivních
a rozumných důvodech (legitimní cíl zákonodárce) a aby mezi tímto cílem a prostředky k jeho
dosažení (právní výhody) existoval vztah přiměřenosti (viz Pl. ÚS 15/02). Otázka míry této
přiměřenosti koreluje s tím, jaké právo je poměřováno. Jde-li o základní lidské právo, pak je
nutno posuzovat proporcionalitu striktně, v jiných případech jde o uvedený zákaz libovůle.
24

Uvažovat v kategorii rovnosti lze však pouze v relaci mezi nejméně dvěma osobami
ve stejném, resp. srovnatelném postavení (srov. nález Ústavního soudu ČSFR, sp. zn.
Pl. ÚS 22/92). Základním vodítkem pro posouzení toho, zda jsou dvě situace, s nimiž právo
zachází odlišně, vskutku srovnatelné, tedy zda jsou relevantně podobné, je výčet
objektivizovaných přívlastků, na jejichž základě je nepřípustné jakékoliv rozlišování nebo
odlišné zacházení (viz Pl. ÚS 50/06, bod 19 a Pl. ÚS 42/03, bod 57).
Opačný je pak případ normativního zakotvení nerovnosti, která například odstraní faktickou
nerovnost nebo jiný handicap. Je zřejmé, že by například neodporovalo ústavnímu požadavku
rovnosti normativní zvýhodnění fyzicky handicapovaného člověka před člověkem zdravým
v konkrétní životní situaci (například v oblasti zaměstnávání osob se ztíženým pracovním
uplatněním, zvýhodněný přístup k tzv. bezbariérovým bytům apod.). Hovoří se někdy
o „pozitivní diskriminaci“. (viz Pl. ÚS 42/03, bod 58)
Aplikace výše uvedených premis na variantu 1
Doktrinární nebo teoretický přezkum narušení zásady rovnosti v právech způsobené novou
právní úpravou není jednoduchou záležitostí a v některých případech i podrobné odborné
zkoumání takové právní úpravy vede k opačnému závěru, než který následně přijme Ústavní
soud [srov. Gerloch, A., Tryzna, J. Příliš rovnosti škodí? (k otázce ústavního zakotvení
požadavku na odlišné zacházení v odlišných případech), Soudce, č. 12, 2013, s. 23 an.,
dostupné v ASPI: LIT47605CZ. Autoři dochází k tomu, že v případě zavedení 20 milionové
kauce pro distributory pohonných hmot není princip rovnosti porušen. Ústavní soud nicméně
tuto právní úpravu pro porušení principu rovnosti později zrušil i přes výrazný nesouhlas
některých disentujících soudců – Pl. ÚS 44/13].
Při posouzení navržené právní úpravy odškodnění poškozených je nutné posoudit:
Zda se jedná o srovnatelné skupiny (zda je naplněno kritérium relevance)
V úvahu přicházejí tři skupiny osob poškozených trestným činem - skupina poškozených,
kteří uplatnili svůj nárok v trestním řízení a kterým je majetkový nárok přiznán trestním
soudem, skupina poškozených, kteří uplatnili svůj nárok v trestním řízení a kteří jsou se svým
majetkovým nárokem odkázáni trestním soudem na civilní řízení, a skupina poškozených,
kteří uplatnili svůj nárok v civilním řízení, a tento nárok jim byl přiznán civilním soudem tak,
že v zákonné lhůtě stihnou požádat o uspokojení tohoto nároku. Tyto skupiny spojuje řada
společných znaků (např. vznik škody nebo újmy v důsledku trestného činu, postavení
poškozeného) a jediným odlišujícím kritériem je skutečnost, že došlo k přiznání
majetkového nároku trestním soudem v případě jedné z těchto skupin.
Podle našeho názoru se v tomto případě jedná o srovnatelné skupiny, s nimiž právo zachází
odlišně.
Zda je rozlišné zacházení přiměřené sledovanému cíli
Odlišování uvedených skupin poškozených je odůvodněno zejména tím, že civilní řízení je
příliš dlouhé a že by museli poškození, jimž je jejich majetkový nárok přiznán v trestním
řízení, příliš dlouho čekat na uspokojení tohoto nároku.
Předně je nutno podotknout, že zde nejde o rovnost v uplatnění základních lidských práv,
a proto je v tomto případě dána zákonodárci široká míra uvážení k tomu, zda jedné skupině
poškozených přizná větší právo na odškodnění než ostatním skupinám. Odůvodnění rychlým
odškodněním poškozených, jimž byl jejich majetkový nárok přiznán trestním soudem, se zdá
být legitimní cíl (i vzhledem k potenciální délce civilního řízení). Takový návrh nicméně
podle našeho názoru nemusí splňovat kritérium přiměřenosti. Stojí zde proti sobě dvě situace:
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Relativně brzké odškodnění jedné skupiny poškozených (jimž nárok přiznal trestní soud)
ze státního majetku a nulové odškodnění druhé skupiny poškozených, kterým byl jejich
majetkový nárok přiznán civilním soudem, a jsou schopni podat žádost o uspokojení svého
nároku v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se tedy o v zásadě opačné zacházení (odškodnění
vs. neodškodnění) se srovnatelnými skupinami pouze z důvodu potenciálně delší časové
prodlevy mezi přiznáním nároku trestním soudem a jeho faktickým odškodněním.
Vzhledem k obdobnému postavení uvedených skupin poškozených se nepřiznání práva
(vůbec) dvěma skupinám z důvodu pozdržení odškodnění jedné skupiny v tomto případě jeví
být nepřiměřené, a proto by mohlo být shledáno rozporným s principem rovnosti podle čl. 1
Listiny základních práv a svobod.
Zda se nejedná o odstranění faktické nerovnosti
Pro úplnost je vhodné vyhodnotit, zda neexistuje mezi dvěma skupinami poškozených
faktická nerovnost (v možnosti domoci se náhrady škody), která by odůvodňovala odlišný
přístup k náhradě škody ze státního majetku s cílem tuto faktickou nerovnost napravit.
Je podle našeho názoru zřejmé, že poškození, jimž je nárok na náhradu škody přiznán
v trestním řízení, mají výhodnější postavení už jen proto, že nejsou odkázáni se svým
nárokem na civilní soud. Návrh této varianty způsobu odškodňování jejich výhodné postavení
ještě posiluje státem garantovaným odškodněním. Návrh této varianty tedy nevyrovnává
faktickou nerovnost, ale akcentuje určitým způsobem výhodnější postavení, které poškození,
jimž byl nárok přiznán trestním soudem, již dnes požívají.
Varianta 2
Podle této varianty jsou mezi osoby oprávněné žádat o uspokojení svého majetkového nároku
zahrnuti i poškození, kteří uplatnili svůj nárok v trestním řízení, ale pro složitost věci byli
s tímto nárokem odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních, a poškození, kteří svůj
majetkový nárok uplatnili pouze v civilním řízení a v zákonné lhůtě podali žádost
o uspokojení svého nároku. Tím je odstraněno jejich znevýhodnění oproti poškozeným,
kterým byl jejich majetkový nárok přiznán v trestním řízení, a kteří by jinak měli možnost
rychleji a přednostně dosáhnout uspokojení svého nároku.
Závěr:
Byla zvolena varianta 2.
2.3. Rozsah majetku využívaného k účelům stanoveným navrhovaným zákonem
Varianty:
Varianta 1
K zákonem stanoveným účelům bude využit všechen majetek pocházející z majetkových
trestních sankcí, není-li dána určitá překážka bránící jeho zpeněžení vyplývající z jeho povahy
nebo z oprávněných zájmů státu.
Varianta 2
K zákonem stanoveným účelům budou využity pouze peněžní prostředky, jež byly získány
z uložených majetkových trestních sankcí.
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Vyhodnocení:
Varianta 1
Podle navržené varianty se předpokládá, že pro účely stanovené v návrhu zákona bude využit
všechen majetek pocházející z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení,
s výjimkou:
- věcí, jejichž povaha zpeněžení neumožňuje,
- věcí, které ohrožují život, zdraví a bezpečnost lidí nebo majetku anebo veřejnou
bezpečnost a pořádek, zejména omamných a psychotropních látek, prekursorů, jedů,
radioaktivního materiálu, zbraní, střeliva, munice a výbušnin,
- věcí, jež si organizační složka, která s nimi započala hospodařit, ponechá pro zabezpečení
výkonu své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti,
- předmětů kulturní hodnoty, sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, neperiodických
publikací a periodického tisku, věcí muzejní, galerijní nebo archivní hodnoty a věcí
prohlášených za kulturní památku, pokud je zapotřebí ponechat takovou věc z důvodu
veřejného zájmu nebo její zvláštní povahy ve vlastnictví státu,
- bezcenných věcí.
Tato varianta tedy předpokládá přednostní zpeněžení všech věcí propadlých nebo zabraných
v trestním řízení s výjimkou věcí, u nichž jejich zpeněžení není s ohledem na jejich povahu
možné nebo žádoucí.
Předně jde o věci, jejichž povaha prodej vylučuje, typicky nástroje trestné činnosti, např.
padělané peníze nebo kasařské náčiní. Dále půjde o věci nebezpečné, např. zbraně, omamné
látky, jedy, radioaktivní materiál, a o věci bezcenné (např. provázky, igelitové tašky apod.).
Uvedené skupiny věcí nelze zpeněžit již z povahy věci.
Další skupinu věcí tvoří věci, jež by sice mohly být zpeněženy, nicméně je dán veřejný zájem
nebo oprávněný zájem státu na tom, aby zpeněženy nebyly. Jde o věci, které jsou takové
povahy, že je ve veřejném zájmu, aby zůstaly ve vlastnictví státu a byly např. zpřístupněny
široké veřejnosti (nejde o každé umělecké dílo, např. u některých obrazů není dán žádný
důvod, aby musely být nezbytně ve vlastnictví státu, ale jen o historicky nebo jinak cenná
díla).
V neposlední řadě jde o věci, které si organizační složka státu, jež s nimi započala hospodařit,
ponechá pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti podle
zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, přičemž se
nejedná o běžné (hospodářské) využití majetku, ale o využití majetku k plnění úkolů dané
organizační složky (např. v případě Policie ČR k odhalování trestné činnosti). Z vyjádření
ÚZSVM vyplývá, že pokud jde o věci propadlé nebo zabrané v trestním řízení, s nimiž
ÚZSVM hospodaří, prakticky nejsou organizačními složkami státu pro vlastní potřeby
využívány (v případě movitých věcí jde zejména o drogy a zařízení k jejich výrobě, padělky
různého druhu, náčiní používané k trestné činnosti a v minimální míře kradené věci - tyto
movité věci se organizačním složkám státu a státním organizacím nenabízí, většinou se
likvidují, v menší míře se zpeněžují. Nemovitosti propadají či jsou zabrány zcela ojediněle,
zpravidla jde o nemovitosti, které mohou být pro svůj špatný stav jen velmi obtížně užívány).
Ze subjektů příslušných k hospodaření s majetkem státu podle § 11 zákona č. 219/2000 Sb.
dále hospodaří s nejhodnotnějšími věcmi, jejichž povaha umožňuje prodej, krajská ředitelství
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Policie České republiky. Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra si krajská ředitelství
Policie ČR ponechala v letech 2012 – 2013 následující majetek v užívání2
Majetek z trestné činnosti přijatý PČR do užívání v období 2012 – 2013 (Kč)
MT 01
Úč.
Název účetního
Okr
výzbrojní m.
okruhu
uh
2012
2013
410
0
420
0
430
0
440
0
450
0
460
0
470
0
480
0
490
0
500
0
510
0
520
0
530
0
540
0
220
0

KŘP
Středočeský kraj
KŘP Jihočeský
kraj
KŘP Plzeňský
kraj
KŘP
Ústecký
kraj
KŘP
Královéhradeck
ý kraj
KŘP
Jihomoravský
kraj
KŘP Moravskoslezský kraj
KŘP
HL.m.
Praha
KŘP
Karlovarský kraj
KŘP Liberecký
kraj
KŘP Pardubický
kraj
KŘP
kraj
Vysočina
KŘP
Zlínský
kraj
KŘP
Olomoucký kraj
Policejní
prezidium ČR
CELKEM

MT 04

MT 06

MT 07

ženijní m.

spojovací m.

2012

2012

2013

2013

MT 12

chemický m.

MT 08
automobilní
m.

2012

2012

2012

2013

2013

výstrojní m.
2013

215
000

5000
1 500
000

4 500
39 645
26 151

13
500

170
000

105
399

3 000

198
000

231
208

3 890
31
600
30
515

68
073

532
000
245
000

800
2 500
42
001

1 295 627

1 146
000
15 000
484
100

11

1 834 375
300

650

2 000 5 000

95 000
90
000

3 100

20 973
427
876

68
073

1 500
000
0

221

4 930

76
655

76
483

2

0

11

70 000

90 000
210
000
1 082 2 478
000
100
0

1 200

1 200

Do ekonomického informačního systému majetek vstupuje na základě ocenění soudním znalcem
nebo na základě komisionálního ocenění dle čl. 6 NMV č. 19/2008 o hospodaření a nakládání s movitým
majetkem ve zvláštních případech.
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Majetek z trestné činnosti přijatý PČR do užívání v období 2012 – 2013 (Kč)
MT 13
Úč.
Název účetního
Okru
proviantní
oruhu
h
2012 2013

MT 18
stavebně
ubytov.

MT 20

MT 21

MT 22

foto

výp. technika

zab.a nástr.tech.

2012

2012

2012

2013

2012

3 500

3 000

2013

2013

KŘP
4100 Středočeský kraj
KŘP Jihočeský
4200 kraj
KŘP Plzeňský
4300 kraj
KŘP
Ústecký
4400 kraj
KŘP
Královéhradeck
4500 ý kraj
KŘP
Jihomoravský
4600 kraj
KŘP
Moravskoslezsk
4700 ýkraj
KŘP
HL.m.
4800 Praha
KŘP
4900 Karlovarský kraj
KŘP Liberecký
5000 kraj
KŘP Pardubický
5100 kraj
KŘP
kraj
5200 Vysočina
KŘP
Zlínský
5300 kraj
KŘP
5400 Olomoucký kraj
Policejní
2200 prezidium ČR
CELKEM

4 300

2013

16 000

82 500

136 800
9 500

1 000

50

12 400

44 100

5 500

89 500

13 250

28 390

26 500

6 830

786

4 000

3 000

2 000
400

0

400

18 600

2 200

27 300

15 250

1 250

0

1 250

25 500

2 050

17 700

38 540

47 735

358 260

286 021

4 000

0

Celkem tedy byl takto využit v roce 2012 majetek v hodnotě 3 450 841 Kč a v roce 2013
majetek v hodnotě 4 429 238 Kč. Byť se jedná o majetek, který by mohl být využit pro účely
podle navržené právní úpravy, je třeba zohlednit, že Policie ČR jej z větší části využívá
v souvislosti s odhalováním trestné činnosti (typicky užívá ojetá stará vozidla pro účely
sledování osob, neboť tato vozidla je zapotřebí často měnit) nebo pro studijní
a kriminalistické účely a do budoucna lze navíc předpokládat, že se počet takto využívaných
věcí sníží v souvislosti s rozšířením podmínek prodeje věcí, typicky vozidel, již během jejich
zajištění v trestním řízení. Pokud by tedy byla stanovena např. určitá povinnost příslušné
organizační složky státu odvádět na zvláštní účet ministerstva určité protiplnění za věc, jež
si ponechá v užívání, bylo by jednak obtížné určit adekvátní výši takového plnění, jednak pokud by jeho výše byla určena např. v návaznosti na cenu obvyklou určenou podle zákona
č. 151/1997 Sb. - by takový způsob oceňování znamenal další agendu pro příslušné
organizační složky státu a nárůst jejich finančních výdajů. Lze zároveň předpokládat,
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že za takových podmínek by zájem organizační složky státu ponechat si určitou věc v užívání
rapidně poklesl. Cílem navržené úpravy přitom není vytváření nových mechanismů, jež by
organizační složky státu zatěžovaly a vedly k dalšímu nárůstu finančních nákladů. S ohledem
na výše uvedené se navrhuje vyloučit z povinnosti zpeněžení i tuto skupinu věcí.
Tato varianta je z hlediska cílů sledovaných návrhem zákona vhodnější než varianta 2, neboť
umožňuje širší využití majetku pocházejícího z trestního řízení pro účely v něm stanovené
a více přispívá k zlepšení postavení poškozených při uspokojování jejich majetkových
nároků. Z pohledu finančních dopadů na státní rozpočet je naopak tato varianta méně výhodná
– viz část 3 – finanční hledisko by však nemělo být to hlavní, které o přínosnosti navržené
právní úpravy rozhoduje, je-li koncepčně správná a v zájmu spravedlnosti. Z pohledu
odsouzeného vycházejí obě varianty nastejno, protože tak jako tak je mu majetek na základě
uložených majetkových trestních sankcí odčerpán a přechází do vlastnictví státu, přičemž
z jeho hlediska již není rozhodné, jak stát tento majetek použije (vůči odsouzenému se mění
snad jen to, že pokud stát uspokojí majetkový nárok poškozeného, přechází tento nárok
z poškozeného na stát, tudíž jej po odsouzeném nevymáhá poškozený, ale stát).
Varianta 2
Navržená varianta počítá s tím, že by pro účely stanovené navrhovaným zákonem byly
využity pouze peněžní prostředky, které byly získány výkonem peněžitého trestu, nebo
propadly či byly zabrány v trestním řízení, tj. nepočítá s využíváním jiného typu věcí
(nemovitosti, automobily, počítačová technika). Tato varianta by měla výhodu v tom, že by
odpadl časově náročný proces zpeněžování propadlého a zabraného majetku (nutno však
uvést, že organizační složky státu podle zákona č. 219/2000 Sb. stejně tento majetek zpravidla
zpeněžují, připouští-li to jeho povaha a žádná složka jej nevyužije pro své potřeby)
a k uspokojení majetkových nároků poškozených by v některých případech docházelo rychleji
(to neplatí v případě, že se s uspokojením nároků vyčkává na poškozeného, který uplatnil svůj
nárok v civilním řízení, nebo pokud je uložený peněžitý trest placen ve splátkách či je
exekučně vymáhán). Hlavní výhodou jsou nižší finanční dopady této varianty – viz část 3.
Na druhou stranu je tato varianta nejméně výhodná z hlediska cílů sledovaných navrženou
úpravou, neboť podle ní bude pro účely stanovené v zákoně využit nejmenší objem peněžních
prostředků.
Závěr:
Byla zvolena varianta 1.
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
S navrženou právní úpravou jsou spojeny finanční dopady, jejichž výše se liší podle zvolené
varianty v části 2. 3. V případě zvolené varianty 1 jde o následující finanční dopady:
1. Úbytek příjmů státního rozpočtu v důsledku odvedení peněžních prostředků
získaných výkonem peněžitých trestů na zvláštní účet ministerstva
Ze statistických údajů ministerstva za roky 2011 až 2013 lze zjistit počet uložených
peněžitých trestů a jejich výši v členění dle určitých finančních pásem:
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Počet uložených trestů
Částka peněžitého trestu

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

do 4 999 Kč

99

96

83

5 000 Kč

129

169

138

6 000 Kč

107

97

84

7 000 Kč

27

13

21

8 000 Kč

128

120

83

9 000 Kč

25

20

22

10 000 Kč

535

529

498

12 000 Kč

133

129

125

15 000 Kč

504

447

408

15 001 až 16 999 Kč

74

93

74

18 000 Kč

109

111

105

20 000 Kč

724

691

576

25 000 Kč

430

433

374

25 001 až 29 999 Kč

83

71

64

30 000 Kč

499

464

391

30 001 až 34 999 Kč

26

13

17

35 000 Kč

68

68

49

40 000 Kč

142

145

113

50 000 Kč

120

131

116

50 001 až 99 999 Kč

80

76

52

100 000 Kč

26

37

27

100 001 až 199 999 Kč

15

19

15

200 000 Kč

11

18

17

200 001 až 499 999 Kč

16

20

21

500 000 Kč

11

10

4

700 000 Kč

1

1

0

1 000 000 Kč

8

7

5

1 500 000 Kč

1

1

3

2 000 000 Kč

2

1

2

2 001 000 Kč

0

0

1

5 000 000 Kč

0

0

1

Z výkazů justičních pohledávek ministerstva
se vymahatelnosti peněžitých trestů:
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vyplývají

následující

údaje

týkající

Peněžité tresty předepsané před novelou provedenou zákonem č. 152/1995 Sb.
Před účinností novely č. 152/1995 Sb. (do 31. 8. 1995) platilo pravidlo, podle kterého
v případě nezaplacení peněžitého trestu ve stanovené lhůtě následovalo vymáhání
pohledávky. K 1. 1. 2012 byly do evidence aktivních pohledávek zařazeny peněžité tresty
předepsané před novelou zákona č. 152/1995 Sb.
Během I. pololetí 2013 nebyly soudy ČR předepsány žádné tyto pohledávky. Z celkového
objemu těchto pohledávek byly platbami zlikvidovány pohledávky v částce 1,5 tis. Kč.
K 30. 6. 2013 jsou všemi soudy evidovány dosud neuhrazené pohledávky v celkové částce
328,4 tis. Kč. Vymahatelnost u tohoto druhu pohledávek v daném období dosahovala 0,5 %.
Na celkovém objemu všech vymáhaných daňových pohledávek se peněžité tresty předepsané
před novelou zákona č. 152/1995 Sb. podílejí jen nepatrně, jedná se o zanikající agendu.
Peněžité tresty předepsané po novele provedené zákonem č. 152/1995 Sb.
Novela č. 152/1995 Sb. zavedla od 1. 9. 1995 pravidlo, podle kterého v případě nezaplacení
peněžitého trestu následovalo nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody, tedy nikoliv
vymáhání peněžitého trestu, jako tomu bylo před účinností této novely.
Z celkového objemu byly platbami zlikvidovány pohledávky v částce 0,9 mil. Kč a odpisy
pohledávky v částce 4,9 mil. Kč. K 30. 6. 2013 jsou všemi soudy evidovány dosud
neuhrazené pohledávky v celkové částce 10,5 mil. Kč. Vymahatelnost u tohoto druhu
pohledávek v daném období dosahovala 5,9 %. Na celkovém objemu všech vymáhaných
daňových pohledávek se peněžité tresty předepsané po novele zákona č. 152/1995 Sb. podílejí
z 0,3 %.
Peněžité tresty předepsané po novele provedené zákonem č. 41/2009 Sb.
Na základě zákona č. 41/2009 Sb. bylo znovu zavedeno pravidlo, podle kterého v případě
nezaplacení peněžitého trestu následuje vymáhání pohledávky. Teprve pokud se vymáhání
ukáže jako neúspěšné, je nařízen náhradní výkon trestu odnětí svobody.
Během I. pololetí 2013 byly všemi soudy předepsány pohledávky tohoto typu v hodnotě
60,3 mil. Kč. Z celkového objemu peněžitých trestů byly platbami zlikvidovány pohledávky
v částce 46,2 mil. Kč a odpisy pohledávky v částce 7,4 mil. Kč. K 30. 6. 2013 jsou všemi
soudy evidovány dosud neuhrazené pohledávky v celkové částce 90,8 mil. Kč. Vymahatelnost
u tohoto druhu pohledávek v daném období dosahovala 32 %. Na celkovém objemu všech
vymáhaných daňových pohledávek se peněžité tresty podílejí z 2,6 %.

Výše peněžních prostředků získaných výkonem uložených peněžitých trestů za kalendářní rok
závisí na počtu, výši a vymahatelnosti takto uložených trestů, nicméně na základě dostupných
údajů ji lze odhadnout na cca 48 000 000 Kč za kalendářní rok.
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2. Úbytek majetku ve vlastnictví státu v důsledku využití majetku propadlého
či zabraného v trestním řízení pro účely stanovené návrhem zákona
U této kategorie finančních dopadů nelze výslednou částku chápat jako přímý úbytek příjmů
státního rozpočtu, neboť podle zákona č. 219/2000 Sb. není všechen propadlý nebo zabraný
majetek zpeněžován, ale některé věci si organizační složky státu nebo státní organizace
ponechávají v užívání z důvodu svých potřeb, veřejného zájmu nebo zvláštní povahy
takového majetku. Je tedy přesnější hovořit o odhadované hodnotě majetku, který je využit
pro účely navržené právní úpravy a který by jinak zůstal ve vlastnictví státu.
Z policejních statistik krajských ředitelství Policie ČR lze zjistit údaje o majetku zajištěném
v trestním řízení, o majetku, ohledně něhož bylo zajištění zrušeno, a o škodě, která byla
trestnými činy způsobena. Policejní statistiky evidují také výši majetku odčerpaného
v trestním řízení, tato výše však není pro účely navrhované úpravy průkazná, neboť v sobě
kromě majetku odčerpaného na základě rozhodnutí soudu zahrnuje i majetek, který byl již
během trestního řízení vrácen nebo vydán na základě ustanovení § 80 až 81a trestního řádu,
přičemž z odčerpaného majetku tvoří tento vrácený nebo vydaný majetek drtivou většinu.
V letech 2011 až 2013 byl zajištěn majetek ve výši 1 322 000 000 Kč (zrušeno zajištění
ve výši cca 62 milionů). Celkem byla u těchto kauz způsobena škoda ve výši
2 335 000 000 Kč.
Z poskytnutých statistických údajů lze zjistit, že za období let 2011 až 2013 byl v trestním
řízení odčerpán majetek ve výši 775 000 000 Kč, přičemž na základě rozhodnutí trestního
soudu propadl nebo byl zabrán majetek ve výši 49 600 000 Kč3.
Dále je zapotřebí zohlednit i propadlý a zabraný majetek, s nímž hospodaří ÚZSVM, který
není v policejních statistikách evidován (s výjimkou peněžních prostředků). Níže jsou
uvedeny údaje za roky 2011 a 2012 získané od jednotlivých územních pracovišť ÚZSVM:
Územní pracoviště v Praze uvedeném období realizovalo celkově jen čtyři prodeje; celková
suma získaná z prodeje činila 5 230 Kč. Ostatní movitý majetek byl buď likvidován, nebo
převáděn jiné organizační složce (jde zejména o drogy a jiné nebezpečné látky, které nelze
zpeněžit).
Územní pracoviště Střední Čechy a Ostrava movitý majetek většinou likviduje,
ve sledovaném období nedošlo k zpeněžení žádného majetku.
Územní pracoviště Brno movitý majetek ve většině případů likviduje, neboť je většinou
nepatrné nebo nulové hodnoty – věci porušující ochrannou známku nebo věci určené
3

Kalkulace finančních dopadů je zkreslena v důsledku několika faktorů:
-

V době výpočtu nebyla skončena všechna trestní řízení, která jsou pro potřebné výpočty relevantní, lze
očekávat, že dojde k nárůstu propadlého a zabraného majetku,

-

Hodnota věcí propadlých či zabraných (nejde-li o peněžní prostředky) je určována znaleckým
posudkem či odborným vyjádřením, a nejde tedy o cenu, za níž je věc reálně prodána. Navíc se
znalecký posudek provádí v době zajištění věci – od zajištění do doby propadnutí či zabrání může
uběhnout relativně dlouhá doba, hodnota této věci se může v mezidobí výrazně snížit.

-

Do statistických údajů nejsou zahrnuty údaje od policejních útvarů s celorepublikovou působností, takže
konečný údaj o výši majetku propadlého či zabraného v trestním řízení může být o něco vyšší.
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k páchání trestné činnosti (kleště, nože, tašky, aktovky, šroubováky, textilní výrobky, obuv,
nosiče CD apod.); tento majetek je převážně likvidován ve spalovnách, odvozem na skládku
nebo svépomocně.
Nemovitosti propadají státu ojediněle a navíc je jejich zpeněžení problematické (nevyřešené
spoluvlastnické vztahy); stát takto získá řádově jednotky miliónů Kč ročně.
Na základě poskytnutých údajů tak lze hodnotu majetku, o kterou se sníží hodnota majetku
ve vlastnictví státu, odhadem vyčíslit na 53 000 000 Kč.
Z hlediska zjištění výše úbytku hodnoty majetku ve vlastnictví státu je zapotřebí od této
částky odečíst hodnotu věcí, jež si organizační složky státu, které započaly s takovými věcmi
hospodařit (uvedené v § 11 zákona č. 219/2000 Sb.), ponechají pro vlastní potřeby – z údajů
uvedených v části 2. 3. u varianty 1 lze odhadnout, že půjde o věci v hodnotě cca
3 940 040 Kč.
Pokud jde o věci muzejní, galerijní nebo archivní hodnoty a věci prohlášené za kulturní
památku, z dostupných poskytnutých údajů nevyplývá, že by docházelo k jejich masivnímu
propadání nebo zabrání, neboť jde o věci zpravidla kradené, jež jsou navráceny jejich majiteli,
nelze nicméně vyloučit, že dojde k jejich propadnutí nebo zabrání (např. pokud jejich
prostřednictvím pachatel propere špinavé peníze) a pokud se tak stane, také jejich hodnotu by
bylo zapotřebí odečíst od částky představující úbytek hodnoty majetku ve vlastnictví státu
(tuto hodnotu nelze s ohledem na neznámý počet případů a rozdílnou cenu takových věcí
kvantifikovat ani odhadem).
Celkově lze tedy uzavřít, že roční úbytek hodnoty majetku ve vlastnictví státu v důsledku
využití majetku propadlého či zabraného v trestním řízení pro účely stanovené návrhem
zákona lze odhadnout (při zohlednění předpokládaného vzrůstajícího trendu s ohledem
na aktuálně běžící kauzy) přibližně na 49 060 000 Kč za kalendářní rok. Je však třeba vzít
v úvahu, že majetek odčerpaný v trestních řízeních, v nichž je jediným poškozeným stát, nebo
v nichž není žádný poškozený, bude využit výlučně ve prospěch státu, tj. výsledná částka
představující roční úbytek hodnoty majetku ve vlastnictví státu bude výrazně nižší. Při
předpokladu, že takové kauzy tvoří přibližně třetinu trestních kauz, v nichž dochází k zajištění
majetku, lze výše uvedenou částku snížit přibližně na 32 706 000 Kč za kalendářní rok (tato
částka bude navíc ještě snížena o náklady vynaložené na takovou věc při hospodaření
s ní a na její zpeněžení).
3. Mzdové, personální a technické náklady spojené s navrženou úpravou
S ohledem na výrazný nárůst agendy a administrativy odboru odškodňování (lze očekávat
měsíční nápad cca 700 případů, jen pokud jde o peněžité tresty) je zapotřebí navýšit počet
pracovníků odboru odškodňování o 6 státních zaměstnanců (průměrné roční náklady na
jednoho státního zaměstnance jsou 444 468 Kč) a 1 administrativní pracovnici (průměrné
roční náklady jsou 301 056 Kč). Stejně tak s ohledem na výrazný nárůst agendy spojené
s účtováním příjmů došlých na účet ministerstva bude dále zapotřebí posílit účtárnu o 1 účetní
(účetní operace příjem prostředků na zvláštní účet, oznámení odboru odškodňování, že byla
určitá částka připsána na účet ministerstva, účetní operace výdaje – uspokojení poškozených
atd., průměrné roční náklady jsou 442 800 Kč).
Opakující se roční personální náklady spojené s tímto navýšením tak lze vyčíslit cca na 3 410
664 Kč.
Dále bude zapotřebí vytvořit speciální informační aplikaci umožňující evidovat a sledovat
potřebné údaje o peněžních prostředcích zaslaných na zvláštní účet, jež by měla splňovat řadu
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nároků. Předně by měla být schopna automatizovaně projít údaje o přijatých platbách
za zvláštní účet, které budou ministerstvu zasílány a ze speciálního kódu ke každé platbě
přiřadit následující údaje:
- soud, který majetkovou sankci uložil,
- spisovou značku trestního řízení, v němž byla majetková trestní sankce uložena.
Jelikož správné přiřazení platby bude záviset na korektním vyplnění kódu, bude potřebné, aby
všechny organizační složky státu poukazující peněžní prostředky pocházející z majetkových
sankcí na zvláštní účet (soudy, Policie ČR, ÚZSVM) disponovaly utilitou, která by jim
umožnila správný kód ve správném tvaru vygenerovat.
Aplikace bude muset mít všechny současné funkce spisové služby, včetně tvorby dokumentů
a práce s nimi, komunikace s podatelnou atp. (pokud nebude možné k tomuto účelu využít
spisovou službu jako takovou). V aplikaci budou vedeny údaje pod identifikačními znaky
soudu a trestní věci, o níž běží. Zároveň se u každého záznamu (tj. soud a sp. zn. trestní věci)
budou soustřeďovat údaje o jednotlivých přijatých platbách a o poškozených, kteří žádají
o platbu ze zvláštního účtu (z přijatých plateb), tak, aby bylo možno „spárovat“ údaje o tom,
že v dané trestní věci byla přijata platba, o níž někdo žádá.
Bude zapotřebí, aby aplikace sledovala zákonné lhůty a změny v každém záznamu tak,
aby upozorňovala na nově přijaté platby a na uplynutí zákonných lhůt. V neposlední řadě
bude zapotřebí filtrovat platby, o které v zákonné lhůtě žádný poškozený nepožádá a u nichž
se předpokládá, že se stanou příjmem státního rozpočtu.
Náklady spojené s vytvořením takové aplikace nelze přesně vyčíslit, neboť se budou odvíjet
od nabídek předložených v rámci výběrového řízení na vytvoření takové aplikace. S ohledem
na náročnost a složitost funkcí, které by měla aplikace plnit a na to, že k těmto nákladům je
třeba započítat i výdaje na vytvoření a údržbu rejstříku majetkových nároků oprávněných
osob přešlých na stát, který by byl součástí výše uvedené aplikace, lze však odhadovat,
že náklady dosáhnou výše 5 790 000 Kč.
Rovněž není možné zapomenout na náklady na každoroční podporu aplikace, které lze
odhadovat přibližně na 510 000 Kč za rok.
Celkové dopady jednotlivých navržených variant:
Celkově lze roční úbytek hodnoty majetku ve vlastnictví státu spojený se zvolenou
variantou 1 v části 2. 3 vyčíslit přibližně na 80 706 000 Kč.
Jednorázové náklady spojené s vytvořením informačních agend lze odhadnout na cca
5 790 000 Kč.
Nové opakující se roční náklady spojené s navrženou úpravou (personální náklady a náklady
na údržbu informačních agend) lze vyčíslit zhruba na 3 920 700 Kč za kalendářní rok.
Jiné náklady spojené s navrženou úpravou se nepředpokládají. Náklady vzniklé při
hospodaření s věcmi, kterých se týká režim navrhovaného zákona, včetně nákladů na jejich
zpeněžení, budou hrazeny z výtěžku jejich zpeněžení.
Pokud by byla zvolena varianta 2 v části 2. 3., jež není doporučenou variantou, úbytek
hodnoty majetku ve vlastnictví státu by byl snížen o hodnotu věcí, jež propadly nebo byly
zabrány v trestním řízení a jde o jiné typy věcí než propadlé nebo zabrané peněžní
prostředky. Informační systém ÚZSVM eviduje příslušné informace v účetním modulu, jehož
účetní rozvrh (analytické a syntetické účty) neeviduje odděleně údaje o výši peněžních
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prostředků propadlých nebo zabraných v trestním řízení. Nicméně ÚZSVM na základě
informací poskytnutých územními pracovišti ÚZSVM za roky 2011 až 2013 učinil alespoň
přibližný odhad průměrné výše peněžních prostředků zabavených nebo propadlých v trestním
řízení za kalendářní rok, kdy jde o cca 21 000 000 Kč4. Lze tedy odhadnout, že při zvolení
varianty 2 by byl úbytek hodnoty majetku ve vlastnictví státu snížen přibližně
na 59 706 000 Kč.
Ostatní náklady spojené s variantou 1 by musely být vynaloženy i u této varianty.
4. Implementace doporučené varianty a vynucování
Za implementaci a vynucování nové právní úpravy bude odpovědné:
- Ministerstvo vnitra vůči Policii ČR,
- Ministerstvo vůči státním zastupitelstvím a soudům,
- ÚZSVM vůči svým územním pracovištím,
- ministr spravedlnosti vůči pracovníkům odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti.
5. Přezkum účinnosti regulace
Přezkum účinnosti navrhované úpravy bude v praxi průběžně provádět ministerstvo, policejní
orgány, soudy a ÚZSVM. Využít lze rovněž poznatků Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci získaných v rámci jeho výzkumné činnosti.
6. Konzultace a zdroje dat
Navrhovaná právní úprava byla konzultována s dotčenými odbory v rámci ministerstva,
s Ministerstvem vnitra, Nejvyšším státním zastupitelstvím, Útvarem odhalování korupce
a finanční kriminality SKPV, Ministerstvem financí a ÚZSVM.
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními
zásadami práva Evropské unie a judikaturou ESLP
Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a respektuje
obecná ustanovení Listiny základních práv a svobod (čl. 1 až 4) - k tomu podrobněji
viz zhodnocení v části A., bodu 2. 2. – okruh oprávněných osob.
Z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, se oběťmi trestné činnosti zabývá
komplexněji pouze Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů
ze dne 24. listopadu 1983 (sdělení MZV č. 141/2000 S.m.s.). Uvedená úmluva zavazuje
signatářské státy, aby přispěly k odškodnění obětí, které utrpěly těžké ublížení na těle a na
zdraví následkem úmyslného trestného činu a k odškodnění osob, které byly v péči osoby
zemřelé následkem tohoto trestného činu. Požadavky předmětné úmluvy jsou naplněny
zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon
o obětech trestných činů), který upravuje peněžitou pomoc poskytovanou obětem trestné
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Je však třeba upozornit, že výše peněžních prostředků v sledovaných letech 2011 až 2013 zaznamenává značné
výkyvy a poměrně vysoká celková průměrná výše peněžních prostředků za kalendářní rok je dosažena zásluhou
vysokých částek peněžních prostředků zabavených nebo propadlých v roce 2013.
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činnosti v souladu s principy obsaženými v citované úmluvě, přičemž tento systém by měl
fungovat paralelně vedle navržené právní úpravy.
Vedle této úmluvy byla na poli Rady Evropy vydána celá řada doporučení týkající se obětí
trestné činnosti, např. Doporučení č. (2006)8 ohledně pomoci obětem trestných činů,
Doporučení č. R (87)21 o pomoci obětem a ochraně před viktimizací, Doporučení č. R (85)11
o postavení oběti v rámci trestního zákona a soudního procesu, žádný z uvedených
dokumentů však neupravuje otázku uspokojování konkrétních majetkových nároků
poškozených z majetku odčerpaného v trestním řízení. Lze proto uzavřít, že mezinárodní
smlouvy problematiku obsaženou v navrženém zákonu neupravují.
Pokud jde o právní předpisy Evropské unie, otázkou odškodňování obětí trestné činnosti
se zabývá směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodnění obětí trestných
činů, jejím primárním cílem je nicméně zejména úprava přeshraniční spolupráce členských
států EU za účelem pomoci a usnadnění přístupu k odškodnění i oběti, která není rezidentem
v členském státu EU, v němž byl vůči ní trestný čin spáchán, a zejména v tomto ohledu jde
nad rámec výše uvedené úmluvy. Tato směrnice se obdobně jako citovaná úmluva zabývá
otázkou odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů a požaduje po členských
státech EU, aby zavedly státem financované systémy odškodnění pro tyto oběti, přičemž výše
odškodnění, které bude jednotlivým obětem vyplaceno, je ponecháno na uvážení členského
státu EU, ve kterém byl trestný čin spáchán. Směrnice navíc oproti výše citované úmluvě
stanoví systém spolupráce pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí trestných činů
v přeshraničních situacích. Také požadavky této směrnice již byly promítnuty do zákona
o obětech trestných činů, který upravuje i poskytování odškodnění v přeshraničních případech
v rámci Evropské unie. Směrnice se v žádném ohledu nezabývá otázkou, z jakých zdrojů mají
být systémy odškodnění financovány, ani otázkou účelového využití majetku odčerpaného
v trestním řízení. Systém odškodnění upravený v předmětné směrnici má jiný okruh příjemců
(oběti násilných trestných činů) a sleduje jiné cíle (jde o včasnou pomoc ze strany státu za
účelem překlenutí tíživé situace oběti způsobené trestným činem do doby, než oběť vymůže
odškodnění na pachateli). Navržená právní úprava s touto směrnicí nekoliduje, jde o paralelní
úpravu řešící jiné otázky.
Jiné právní předpisy Evropské unie upravující práva a povinnosti obětí trestné činnosti
(zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje
rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, a směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu
a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady
2001/220/SVV) se primárně zabývají opatřeními na pomoc, podporu a ochranu obětí trestné
činnosti (tj. zaručují zejména jejich právo na informace, šetrné zacházení, na přístup
ke službám, právo vyjádřit se, a právo na právní pomoc a poradenství, upravují specifická
práva zvlášť zranitelných obětí, právo na zajištění ochrany soukromí apod.) a nezaměřují
se na otázku uspokojování jejich majetkových nároků. Odškodněním oběti trestné činnosti
se citované směrnice zabývají pouze okrajově. Směrnice 2012/29/SVV v článku 16 upravuje
právo oběti trestného činu na vydání rozhodnutí o odškodnění ze strany pachatele v přiměřené
době s tím, že členské státy mají podpořit opatření motivující pachatele k poskytnutí
přiměřeného odškodnění obětem. Směrnice 2011/36/EU pak v článku 17 pouze stanoví,
že členské státy zajistí, aby oběti obchodování s lidmi měly přístup ke stávajícím systémům
odškodnění obětí úmyslně spáchaných násilných trestných činů. Uvedené směrnice zajišťují
pouze minimální práva obětí trestných činů a nebrání členským státům, aby přijaly další
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opatření k ochraně a podpoře obětí nad rámec práv v nich uvedených, naopak k tomu
vyzývají. Navržená právní úprava je s těmito právními předpisy EU v souladu.
Majetkovými trestními sankcemi se zabývá rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne
6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci, rámcové
rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného
uznávání peněžitých trestů a pokut a rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne
24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti.
Uvedené právní předpisy EU se zabývají zejména poskytováním mezinárodní justiční
spolupráce při uznávání a výkonu trestních sankcí, případně stanoví určitá pravidla ohledně
zajištění a konfiskace nástrojů a výnosů trestné činnosti, nijak se však nezabývají otázkou
využití majetku odčerpaného v trestním řízení, neboť tato oblast byla doposud vždy
považována za doménu členských států EU. S ohledem na skutečnost, že uvedené nástroje
částečně předpokládají sdílení majetku odčerpaného v trestním řízení, je majetek odčerpaný
v trestním řízení na základě mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních vyňat
z působnosti navrhovaného zákona.
Teprve v poslední době se na úrovni Evropské unie stává tématem oblast účelového využívání
výnosů trestné činnosti odčerpaných v trestním řízení. Z hlediska navržené právní úpravy
je relevantní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014
o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, která vstoupila
v platnost 30. dubna 2014 a jejíž článek 8 odst. 10 navržená právní úprava zčásti
implementuje (ostatní články, jež nejsou reflektovány ve stávající právní úpravě, budou
implementovány aktuálně připravovaným návrhem zákona). Podle citovaného článku mají
členské státy povinnost přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby konfiskační opatření
nebránilo obětem trestných činů v uplatňování jejich nároků na náhradu škody, pokud mají
oběti vůči osobě, na níž je vydáno konfiskační opatření, nároky na náhradu škody vyplývající
ze spáchání trestného činu touto osobou. Navržená právní úprava by rovněž měla přispět
k zefektivnění sběru statistických údajů týkajících se majetku odčerpaného v trestním řízení,
jejichž poskytování Komisi předpokládá článek 11 citované směrnice.
Skutečnost, že se Evropská unie dosud komplexněji nezabývala otázkou účelového využití
majetku pocházejícího z trestních sankcí uložených v trestním řízení, neznamená, že se tak
nestane v budoucnu, jak ostatně naznačuje výše citovaná zatím poslední směrnice přijatá
v oblasti konfiskací majetku pocházejícího z trestné činnosti a aktivity, jež na tomto poli
Evropská unie vyvíjí.
Návrh zákona je slučitelný i s těmito právními předpisy EU, jakož i s judikaturou ESD.
Pokud jde o zhodnocení souladu navržené právní úpravy s Evropskou úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod, navržená právní úprava se specificky nedotýká žádného
z práv obsažených v Úmluvě, neboť řeší otázku uspokojení majetkových nároků poškozených
státem z majetku, který státu připadl, jakož i případné další využití majetku odčerpaného
v trestním řízení pro zákonem stanovené účely (vybavenost orgánů činných v trestním řízení).
Záruky na dodržení požadavků Úmluvy jsou vztaženy k trestnímu řízení, v němž dojde
k zajištění a odčerpání majetku pachateli trestného činu, popř. třetí osobě, tj. jsou zakotveny
v příslušném procesním předpisu, tj. trestním řádu. Tyto otázky však nejsou řešeny
v navržené právní úpravě.
Navržené právní úpravy se nicméně dotýká článek 1 Protokolu č. 1 Úmluvy, který zaručuje
ochranu majetku, neboť podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva (viz např.
rozsudek č. 39794/98 ve věci Gratzinger a Gratzingerová proti České republice) majetek
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ve smyslu čl. 1 Protokolu č. 1 zahrnuje i majetkové nároky, ohledně kterých může mít
stěžovatel alespoň legitimní očekávání, že budou naplněny.
Lze tedy uzavřít, že navržená právní úprava je v souladu s Úmluvou a návaznou judikaturou
Evropského soudu pro lidská práva.
C. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace
Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen
a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno
z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky, pokud jde o uspokojování majetkových
nároků vzniklých v důsledku spáchání trestného činu.
D. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů, dopadů na podnikatelské prostředí, sociálních dopadů a dopadů na životní
prostředí
Navrhovaná právní úprava se dotýká oblasti ochrany osobních údajů a soukromí v tom směru,
že předpokládá vytvoření rejstříku majetkových nároků oprávněných osob přešlých na stát
vedeného ministerstvem, v němž by měly být evidovány informace o tom, v jakém rozsahu
přešly majetkové nároky oprávněných osob vůči pachatelům trestných činů na stát, přičemž
tento rejstřík by byl neveřejný a přístup dálkovým způsobem s právem nahlížení by do něj
měly zřízeny pouze soudy a exekutoři prostřednictvím Exekutorské komory ČR. Cílem
evidence těchto údajů je zabránit situaci, kdy by byla proti pachateli trestného činu vedena
exekuce ve prospěch poškozeného, přestože již jeho majetkový nárok přešel na stát, a exekuce
by tak byla vedena v podstatě nezákonně, tj. jde o zpracovávání osobních údajů ve prospěch
odsouzeného, neboť má zabránit dvojímu vymáhání téhož nároku po odsouzeném. Dále je
ministerstvo oprávněno v nezbytném rozsahu využívat pro svou činnost podle navržené
právní úpravy údaje ze základních registrů a jiných informačních systémů veřejné správy.
Navržená úprava stanoví mantinely zpracovávání osobních údajů. Kromě toho při využívání
a jiném zpracování osobních údajů musí být dodrženy požadavky stanovené zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí a nemá vliv na životní
prostředí.
Navrhovanou právní úpravu lze z hlediska sociálních dopadů hodnotit pozitivně, neboť
napomáhá tomu, aby osoby poškozené trestným činem dosáhly pokud možno plného
uspokojení svých majetkových nároků a nedostaly se do tíživé životní situace v důsledku
jejich neúspěšného vymáhání. Z pohledu pachatele trestné činnosti a zúčastněných osob
navržená právní úprava nic nemění, protože ve vztahu k jejich sociální situaci je nerozhodné,
zda majetek, který jim byl v trestním řízení odčerpán, bude využit ve prospěch státu nebo
poškozeného (uspokojením nároku poškozeného z tohoto majetku nezaniká povinnost
pachatele uhradit škodu nebo újmu způsobenou trestným činem, nebo vydat bezdůvodné
obohacení).
E. Zhodnocení korupčního rizika
Navrhovaná úprava s sebou nepřináší zvýšení korupčního rizika, neboť sice přináší určité
nové rozhodovací pravomoci ministerstvu, zároveň však přesně a jasně nastavuje pravidla pro
takové rozhodování, které se děje ve správním řízení a musí tak být dodržen procesní postup
upravený ve správním řádu, který přesně upravuje postup při rozhodování a opravné
prostředky proti rozhodnutí.
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I. Obecná kritéria hodnocení korupčních rizik
1. Přiměřenost
Rozsah návrhu je přiměřený množině vztahů, které má upravovat.
Navržená právní úprava byla konzultována s dotčenými odbory ministerstva, Ministerstvem
vnitra, Policií ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím, Ministerstvem financí a ÚZSVM.
Návrh zákona tak vychází z praktických poznatků a zkušeností aplikačních orgánů a jeho
hlavním cílem je zlepšit postavení poškozených při uspokojování jejich majetkových nároků
vzniklých v důsledku spáchání trestného činu.
2. Efektivita
Jak již bylo uvedeno, jedním z hlavních cílů návrhu zákona je zvýšení efektivity v oblasti
uspokojování majetkových nároků poškozených, kteří jsou mnohdy neúspěšní při vymáhání
svého nároku v exekučním řízení, zejména pro nedostatek majetku pachatele trestné činnosti.
Návrh zákona vychází z praktických poznatků aplikační praxe a byl připraven za součinnosti
orgánů aplikujících právo, a proto lze očekávat, že dojde k plné implementaci právních norem
obsažených v tomto návrhu.
3. Odpovědnost
Při poskytování plnění oprávněným osobám a při plnění dalších úkolů stanovených navrženou
právní úpravou se postupuje podle navrženého zákona a podle správního řádu, který je
procesním předpisem, který se vztahuje na rozhodovací činnost ministerstva. Zásady,
na kterých je správní řád vystavěn a které se aplikují i u předkládané právní úpravy řízení,
obsahují jasná pravidla pro postup v řízení a při rozhodování, včetně opravných prostředků,
jež lze využít. K postupu podle navržené právní úpravy bude příslušné ministerstvo (odbor
odškodňování), takže je vždy možné určit osobu, která dané rozhodnutí učinila.
4. Opravné prostředky
Právní normy obsažené ve správním řádu poskytují oprávněným osobám plnou možnost
uplatnění opravného prostředku proti rozhodnutí ministerstva, přičemž navržená úprava
neupravuje v tomto směru žádnou odchylku a žádný opravný prostředek nevylučuje. Poučení
o opravném prostředku je součástí příslušného rozhodnutí.
5. Kontrolní mechanismy
Návrh zákona nevytváří žádnou novou organizační strukturu, která by vyžadovala vytvoření
nových kontrolních mechanismů. Kontrola je zajištěna systémem řádných a mimořádných
opravných prostředků.

Zvláštní část
K části první – použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
K§1
V předmětném ustanovení se vymezuje působnost zákona.
K§2
V odstavci 1 se vymezuje, co se rozumí majetkovou trestní sankcí pro účely navrženého
zákona, přičemž jde o taxativně vypočtené trestní sankce uložené podle trestního zákona.
Podle § 110 trestního zákoníku se trestním zákonem rozumí trestní zákoník a podle povahy
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věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim. Konkrétně jde o následující sankce:
- trest propadnutí majetku podle § 66 tr. zák. a § 17 zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob,
- peněžitý trest podle § 67 a násl. tr. zák. a § 18 zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob,
- peněžité opatření podle § 24 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže (nespadá sem
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu podle § 28 zákona o soudnictví
ve věcech mládeže),
- trest propadnutí věci podle § 70 tr. zák. a § 19 zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob,
- trestní opatření propadnutí věci podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona o soudnictví ve věcech
mládeže,
- propadnutí náhradní hodnoty podle § 71 tr. zák.,
- ochranné opatření zabrání věci podle § 101 tr. zák., § 26 zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a § 21 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže,
- zabrání náhradní hodnoty podle § 102 tr. zák. a § 26 zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob.
Majetek odčerpaný státem na základě těchto majetkových trestních sankcí bude využit pro
účely stanovené navrženou právní úpravou, pokud byla majetková trestní sankce uložena
v trestním řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu nebo
nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení. Pokud pachatel trestným činem
takovou škodu nebo újmu nezpůsobil nebo nezískal bezdůvodné obohacení, úprava v tomto
zákoně se neuplatní a majetek získaný výkonem majetkové trestní sankce připadne státu.
Výjimkou jsou také případy, kdy majetkové trestní sankce nejsou uloženy v trestním řízení
vedeném v České republice, ale jsou uloženy rozhodnutím cizího státu, jež bylo uznáno na
území České republiky postupy podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, neboť citovaný zákon předpokládá v některých případech sdílení odčerpaného
majetku s cizím státem, který vedl trestní řízení, v němž byla uložena majetková trestní
sankce, o jejíž uznání a výkon v České republice požádal.
V odstavci 2 se vymezuje pojem majetkový nárok.
V odstavci 3 jsou pak vymezeny osoby oprávněné žádat o uspokojení svých majetkových
nároků podle navržené právní úpravy. Zákon nerozlišuje, zda půjde o fyzické nebo právnické
osoby anebo o územní samosprávné celky, výslovně je vyloučen pouze stát, neboť nemá
smysl, aby postupem podle tohoto zákona docházelo k zpeněžování majetku a uspokojování
majetkového nároku státu prostřednictvím zvláštního účtu, když státu majetek získaný
výkonem majetkových trestních sankcí standardně připadne. Možnost žádat o uspokojení
majetkového nároku se tedy přiznává všem poškozeným, s výjimkou státu, pokud jsou
splněny všechny následující podmínky:
- trestným činem musí být poškozenému způsobena majetková škoda nebo jiná újma, nebo
se jím pachatel musí na jeho úkor obohatit, čímž poškozenému vůči pachateli vznikne
majetkový nárok (nárok na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy, jež mu byla
způsobena trestným činem, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel
na jeho úkor trestným činem získal) – viz odstavec 2 a § 228 odst. 1 trestního řádu,
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- poškozený
a) svůj majetkový nárok uplatnil v trestním řízení a tento nárok mu byl následně přiznán
zcela nebo zčásti trestním soudem,
b) svůj majetkový nárok uplatnil v trestním řízení a byl s ním odkázán do civilního řízení,
přičemž do 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl do
civilního řízení odkázán, uplatnil svůj nárok v civilním řízení (tj. podal návrh na jeho
zahájení ve věci svého nároku), nebo
c) svůj majetkový nárok uplatnil v civilním řízení a civilní soud mu nárok zcela nebo
zčásti přiznal, přičemž poškozený stihnul požádat o uspokojení majetkového nároku
v zákonem stanovené lhůtě,
- v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání poškozenému vznikl
majetkový nárok, byla uložena některá z majetkových trestních sankcí.
K§3
V předmětném ustanovení se vymezuje, které peněžní prostředky tvoří příjmy zvláštního účtu
ministerstva (k tomu viz též odůvodnění k § 4 až 6) a je s nimi nakládáno odchylně
od postupu jinak předpokládaného obecnými právními předpisy - tj. dle rozpočtových
pravidel by došlo k odvodu těchto peněžních prostředků do státního rozpočtu. Jde pouze
o případy, kdy je majetková trestní sankce uložena v řízení o trestném činu, v důsledku jehož
spáchání vznikl poškozenému odlišnému od státu majetkový nárok (a nejde o uznané
rozhodnutí cizího státu). V ostatních případech je majetek získaný výkonem sankcí uložených
v trestním řízení příjmem státního rozpočtu.
V prvé řadě půjde o peněžní prostředky získané výkonem uložených majetkových trestních
sankcí, tj. zejména o peněžní prostředky, jež pachatel dobrovolně uhradil na základě
uloženého peněžitého trestu, nebo na něm byly z téhož důvodu vymoženy, a o peněžní
prostředky, jež propadly nebo byly zabrány na základě trestu propadnutí majetku, trestu
propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty, ochranného opatření zabrání věci nebo zabrání
náhradní hodnoty.
Další kategorii tvoří peněžní prostředky získané zpeněžením věcí propadlých nebo zabraných
v trestním řízení. Návrh předpokládá, že zpeněžovány budou všechny věci, jejichž povaha to
připouští a jež nejsou vyňaty z některého ze zákonem stanovených důvodů. Primárně půjde
o věci hmotné (movité i nemovité), zpeněžení však podléhají i věci nehmotné, jejichž povaha
zpeněžení umožňuje, tj. např. může jít o podíl v obchodní korporaci nebo pohledávku.
Organizační složce státu, která realizuje zpeněžení věci, se zároveň přiznává právo uhradit
z výtěžku prodeje náklady, které vynaložila na péči o takovou věc nebo v souvislosti
s takovou věcí při hospodaření s ní podle zákona č. 219/2000 Sb. od okamžiku započetí
hospodaření s ní do doby jejího zpeněžení, a to včetně nákladů na její zpeněžení.
Vzhledem k tomu, že navržená úprava je založena na koncepci, že poškození mohou
uspokojovat svůj majetkový nárok pouze z peněžních prostředků získaných z majetkových
trestních sankcí uložených v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání jim
vznikl majetkový nárok, je nezbytné zajistit, aby peněžní prostředky docházející na zvláštní
účet byly specifickým způsobem označeny tak, aby bylo možné rozlišit, z jakého trestního
řízení pocházejí – tj. v jakém trestním řízení byla uložena majetková trestní sankce, jejímž
výkonem byly získány, nebo na jejímž základě propadla nebo byla zabrána věc, jež byla
následně zpeněžena.
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Předpokládá se, že způsob označení uvede ministerstvo na svých webových stránkách
a případně též v interních předpisech (např. u jednotlivých plateb by byla uváděna spisová
značka soudu + označení tohoto soudu – tyto údaje jsou patrné z rozhodnutí, kterým byla
uložena majetková trestní sankce a které je zasíláno i organizační složce příslušné
k hospodaření s věcmi propadlými nebo zabranými na základě takové majetkové trestní
sankce podle § 11 zákona č. 219/2000 Sb.).
K§4
Uvedené ustanovení upravuje nakládání s peněžními prostředky získanými výkonem
uloženého peněžitého trestu a peněžitého opatření v řízení o trestném činu, v důsledku jehož
spáchání vznikl poškozenému, který není státem, majetkový nárok, tj. které odsouzený
pachatel dobrovolně uhradil, nebo které na něm byly vymoženy v exekučním řízení.
Vzhledem k tomu, že konečný počet oprávněných osob zjistí až ministerstvo (neboť trestní
soud nemusí znát poškozeného, který svůj majetkový nárok uplatnil pouze v civilním řízení),
závisí nakládání s peněžními prostředky získanými výkonem peněžitého trestu na skutečnosti,
zda ministerstvo ve lhůtě tří měsíců od právní moci odsuzujícího rozsudku, kterým byla
majetková trestní sankce uložena (viz § 12), příslušný soud vyrozumí o existenci oprávněné
osoby, či nikoli.
V kladném případě soud, který je příslušný k zajištění výkonu peněžitého trestu (viz § 315
trestního řádu), zašle peněžní prostředky takto získané (jednorázově nebo postupně, jak jsou
získávány dobrovolným či nuceným výkonem peněžitého trestu) na zvláštní účet a označí je
požadovaným způsobem (viz odůvodnění k § 3).
V záporném případě jsou tyto peněžní prostředky příjmem státního rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že pro odbor odškodňování ministerstva je potřebná informace, zda již
z uloženého peněžitého trestu nebo peněžitého opatření byly jeho výkonem získány všechny
peněžní prostředky, u kterých to přichází v úvahu, nebo zda výkon ještě nebyl ukončen (např.
odsouzený pachatel platí trest ve splátkách, pokračuje exekuce), navržené ustanovení
upravuje okruh relevantních skutečností, ohledně nichž se předsedovi senátu (samosoudci)
stanoví informační povinnost vůči odboru odškodňování ministerstva.
K§5
Uvedené ustanovení upravuje nakládání s peněžními prostředky, jež byly získány výkonem
trestu propadnutí majetku, trestu propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty, ochranného
opatření zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty, tj. peněžitých prostředků, které přímo
propadly nebo byly zabrány v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání
vznikl poškozenému, který není státem, majetkový nárok.
Vzhledem k tomu, že konečný počet oprávněných osob zjistí až ministerstvo, závisí nakládání
s těmito peněžními prostředky na skutečnosti, zda ministerstvo ve lhůtě tří měsíců od právní
moci odsuzujícího rozsudku, kterým byla majetková trestní sankce uložena (viz § 12),
vyrozumí příslušnou organizační složku státu (ÚZSVM) o existenci oprávněné osoby,
či nikoli.
V kladném případě ÚZSVM peněžní prostředky zašle na zvláštní účet zřízený ministerstvem
v jím požadovaném označení (viz odůvodnění k § 3). Pokud propadly nebo byly zabrány
peněžní prostředky v cizí změně, ÚZSVM (který je příslušný k hospodaření s nimi podle
zákona č. 219/2000 Sb.) pohledávky v cizí měně zaúčtuje v českých korunách podle kurzu
měny ke dni vzniku pohledávky. Poté, co budou propadlé či zabrané peněžní prostředky
zaslány na účet ÚZSVM, pohledávka se sníží nebo navýší podle kurzu měny ke dni připsání
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peněžních prostředků na účet (tzv. kurzový rozdíl) a v této výši budou peněžní prostředky
v českých korunách zaslány na zvláštní účet ministerstva.
V záporném případě jsou tyto peněžní prostředky příjmem státního rozpočtu.
K§6
Uvedené ustanovení upravuje nakládání s peněžními prostředky, jež byly získány zpeněžením
věcí, které propadly nebo byly zabrány v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož
spáchání vznikl poškozenému, který není státem, majetkový nárok, a vymezuje okruh věcí,
jež zpeněžení nepodléhají.
Vzhledem k tomu, že konečný počet oprávněných osob zjistí až ministerstvo, závisí nakládání
s propadlými a zabranými věcmi na skutečnosti, zda ministerstvo ve lhůtě tří měsíců
od právní moci odsuzujícího rozsudku, kterým byla majetková trestní sankce uložena
(viz § 12), vyrozumí příslušnou organizační složku státu o existenci oprávněné osoby,
či nikoli.
V kladném případě se ohledně propadlých nebo zabraných věcí v trestním řízení, jež připadly
státu, postupuje odchylně od zákona č. 219/2000 Sb.5, neboť v zásadě platí princip, že tyto
věci vždy musí být zpeněženy, pokud to není vyloučeno z důvodů uvedených v odstavci 2,
neboť cílem navržené právní úpravy je získat maximální možný objem peněžních prostředků
pro účely v ní uvedené. Odlišný postup je odůvodněn tím, že byť se jedná o majetek státu,
navržená úprava předpokládá jeho primární využití pro soukromé subjekty – osoby poškozené
trestným činem - v jejichž zájmu musí být s propadlým nebo zabraným majetkem naloženo.
U těchto věcí tak neplatí povinnost uvedená v § 15 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. rozmístit je
u příslušných organizačních složek státu, pokud to vyžaduje jejich zvláštní povaha (k tomu
srov. § 18 vyhlášky č. 62/2001 Sb.), ani nabídková povinnost vůči jiným organizačním
složkám státu a státním organizacím, zda takovou věc nechtějí převzít pro zabezpečení
výkonu své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, a ani se nepředpokládá, že by si
takové věci organizační složka státu ponechala z důvodu veřejného zájmu. Stejně tak se
vylučuje přednostní nabídnutí propadlých nebo zabraných pozemků tvořících zemědělský
půdní fond Státnímu pozemkovému úřadu podle § 15 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.
Ohledně těchto věcí se neuplatní ani schvalovací postupy uvedené v § 22 a 23 zákona
č. 219/2000 Sb., v § 25a odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. při převodu práva stavby
(předpokládané v návrhu novely zákona č. 219/2000 Sb. nyní předložené vládě k projednání)
a v § 32 při postoupení pohledávky za úplatu, jež bude nižší než 60 % její nominální hodnoty
včetně příslušenství.
Nepředpokládá se ani využití jiných postupů při nakládání s majetkem státu podle zákona
č. 219/2000 Sb., jež nesouvisejí se zpeněžením věci, např. možnost zatížit pozemek
služebností ve prospěch jiného pozemku (§ 19 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.), přenechání
věci k užívání fyzické nebo právnické osobě (§ 27 a 27a zákona č. 219/2000 Sb.), možnost
sjednat plnění pohledávky ve splátkách, prominout dluh nebo upustit od jeho vymáhání (§ 31,
34 a 35 zákona č. 219/2000 Sb. – pohledávka se nevymáhá, ale zpeněží) apod.
Postupy uvedené v zákoně č. 219/2000 Sb. netýkající se zpeněžení věci se však uplatní u věcí,
jež jsou ze zpeněžení vyloučeny podle odstavce 2. Stejně tak se tyto postupy uplatní u věcí,
jež byly zabrány nebo propadly v trestním řízení, pokud ministerstvo organizační složku
v zákonné lhůtě nevyrozumí o existenci oprávněné osoby.
5

Při citaci příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. se vychází ze znění jeho novely v legislativním procesu.
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Jak již bylo uvedeno, zpeněžení podle tohoto ustanovení podléhají všechny věci, jež nejsou
vyňaty podle odstavce 2, a to bez ohledu na to, zda jde o věci hmotné či nehmotné, nebo
movité či nemovité. Zpravidla půjde o věci hmotné (movité a nemovitosti), může však být
zpeněžena i věc nehmotná, např. podíl v obchodní korporaci nebo pohledávka – kritériem pro
to, zda se ohledně nehmotné věci užije postup předpokládaný tímto zákonem, bude zejména
skutečnost, zda její povaha zpeněžení umožňuje (a zároveň nebude dán žádný z jiných
důvodů uvedených v odstavci 3, který by věc ze zpeněžení vyloučil).
Pokud jde o uvedené propadlé nebo zabrané věci, předpokládá se, že je zpeněží organizační
složka státu, která započala s takovou věcí hospodařit podle § 15 zákona č. 219/2000 Sb.,
tj. organizační složka uvedená v § 11 zákona č. 219/2000 Sb.
Při prodeji organizační složka státu postupuje podle příslušných předpisů upravujících
nakládání s majetkem státu, jež rovněž zpeněžení majetku předpokládají (pokud je to
vzhledem k jeho povaze možné). Z výtěžku prodeje věci organizační složka státu nejprve
odečte náklady, jež vynaložila při hospodaření s takovou věcí na tuto věc nebo v souvislosti
s ní od započetí hospodaření s ní až do doby jejího zpeněžení, včetně nákladů na její
zpeněžení, a tuto částku odvede do státního rozpočtu. Zbylé peněžní prostředky pak zašle
v požadovaném označení na zvláštní účet ministerstva.
Náklady vzniklými při hospodaření s věcí na tuto věc nebo v souvislosti s ní se rozumí
zejména náklady na její uskladnění a údržbu, ale i náklady vzniklé převozem takové věci
do skladu a další s péčí o věc spojené náklady, jež by jinak státu nevznikly, včetně nákladů
na úhradu škody nebo jiné újmy, jež je způsobena takovou věcí třetí osobě, aniž by došlo
k zanedbání povinností ze strany státu (např. náklady na náhradu škody osobě, jíž byla škoda
způsobena živým zvířetem).
Náklady na zpeněžení věci se rozumí náklady spojené výlučně se zpeněžením, které by jinak
nebyly vynaloženy, tj. např. náklady na ocenění prodávané věci, na inzerci a na přemístění
prodávané věci na místo prodeje (její vystavení). Do těchto nákladů naopak nespadají
personální náklady („člověkohodiny“).
Z výtěžku prodeje lze uhradit pouze náklady již vzniklé, jejichž výše je známa, tj. náklady, jež
vznikly a jsou vyčísleny do doby zpeněžení věci.
Zpeněžení se nepředpokládá u věcí, jejichž povaha to neumožňuje (např. padělané bankovky,
kasařské náčiní, neznačené cigarety, pornokazety s nedovoleným obsahem), nebezpečných
věcí (drogy, radioaktivní materiál, pyrotechnika, zbraně, aj.) a bezcenných věcí (věci
s nulovou nebo se zcela nepatrnou hodnotu, typicky nástroje trestného činu, např. tašky, pytle,
provazy).
Z důvodů uvedených v obecné části důvodové zprávy (část 2. 3, varianta 1) nepodléhají
zpeněžení ani věci, jež si organizační složka, která s nimi započala hospodařit podle § 15
zákona č. 219/2000 Sb., ponechá pro zabezpečení výkonu své působnosti nebo stanoveného
předmětu činnosti podle zákona č. 219/2000 Sb.
Poslední výjimku tvoří předměty kulturní hodnoty, sbírky muzejní povahy a sbírkové
předměty, neperiodické publikace a periodický tisk, věci muzejní, galerijní nebo archivní
hodnoty a věci prohlášené za kulturní památku, pokud je zapotřebí ponechat takovou věc
z důvodu veřejného zájmu nebo její zvláštní povahy ve vlastnictví státu. Jde o skupinu věcí,
které svojí povahou převážně spadají do okruhu majetku státu zvláštního charakteru, který se
ve vybraných případech rozmisťuje u organizačních složek státu podle § 18 vyhlášky
č. 62/2001 Sb., u nichž mohou obecné zájmy převážit nad zájmem osob poškozených trestnou
činností. Může se jednat např. o historicky cenné unikátní věci, s nimiž by mělo být
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specificky nakládáno, a měly by být zpřístupněny široké veřejnosti (to však neznamená,
že jsou ze zpeněžení automaticky vyňata všechna umělecká díla, řada z nich jistě může být
zpeněžena). Pokud bude mít ÚZSVM nebo jiná příslušná organizační složka státu provádějící
zpeněžení pochybnosti o tom, zda určitá věc splňuje podmínky pro to, aby byla vyloučena
ze zpeněžení, vyžádá si k tomu stanovisko příslušného ministerstva, přičemž pro vydání
stanoviska se stanoví pořádková lhůta, aby bylo zamezeno nedůvodným průtahům.
Pokud jde o jiné věci zvláštní povahy uvedené v § 18 vyhlášky č. 62/2001 Sb., buď jde o věci
spadající do kategorie věcí, jejichž povaha zpeněžení nepřipouští (neznačené cigarety) nebo
do kategorie nebezpečných věcí (zbraně, střelivo, jedy, návykové látky), nebo jde o věci,
u nichž není dán důvod, proč by zpeněžení neměly podléhat, naopak mohou mít
značnou hodnotu (lesy a pozemky určené k plnění funkcí lesa, cenné papíry, podíly
v obchodních korporacích).
Pro účely navržené úpravy se dále vymezuje, kdy lze věc považovat za neprodejnou, neboť
z pohledu všech zúčastněných je zapotřebí určit časový okamžik, kdy již nemá být
o zpeněžení usilováno a s věcí má být naloženo postupem podle zákona č. 219/2000 Sb.
Neprodejnost věci je navázána pouze na časové kritérium, nikoli např. na opakovanost pokusů
zpeněžit věc, neboť takové kritérium u některých věcí nemusí být vyhovující (např. byť
nejsou bezcenné, jsou zatíženy tolika právními vadami, že je zjevné, že jsou neprodejné,
a bylo by zbytečné je opakovaně nabízet k prodeji). Předpokládá se, že příslušná organizační
složka státu učiní vše potřebné k tomu, aby věc zpeněžila za pokud možno co nejvyšší cenu,
což je cílem navržené právní úpravy. Pokud se přes veškeré vynaložené úsilí nepodaří věc
zpeněžit do roka od okamžiku, kdy organizační složka začala plnit své úkoly podle § 15
odstavce 1 zákona č. 219/2000 Sb. (k tomu srov. obdobnou dikci § 15 odst. 4 zákona
č. 219/2000 Sb., pokud jde o povinnost vést majetek v operativní evidenci), lze věc považovat
za neprodejnou a další pokusy o její zpeněžení se již nečiní.
Při nakládání s věcmi nepodléhajícími zpeněžení podle odstavce 3 a s neprodejnými věcmi
se, jak bylo uvedeno výše, postupuje standardně podle zákona č. 219/2000 Sb.
V posledním odstavci je pak opět stanovena informační povinnost příslušné organizační
složky státu vůči odboru odškodňování ministerstva o skutečnostech, jež jsou pro něj
významné. Je přitom zapotřebí, aby k předávání informací docházelo bez zbytečných prodlev.
K§7
V daném ustanovení je vymezeno, na jaký účel mají být použity peněžní prostředky uložené
na zvláštním účtu ministerstva. Návrh vychází z koncepce, že tyto peněžní prostředky budou
rozlišeny podle konkrétních trestních řízení, ze kterých pocházejí, aby byly přiřaditelné
k oprávněným osobám, jejichž majetkový nárok vznikl v důsledku spáchání trestného činu,
o němž se vedlo trestní řízení, ve kterém byla majetková trestní sankce uložena.
Pokud na zvláštním účtu zbydou peněžní prostředky po uspokojení nároků všech oprávněných
osob, jež si o uspokojení nároku tímto způsobem požádaly, odvedou se ve lhůtě stanovené
rozpočtovými pravidly do státního rozpočtu (podle § 45 odst. 10 rozpočtových pravidel
je ministerstvo povinno tyto peněžní prostředky odvést do státního rozpočtu do 5 pracovních
dnů od okamžiku, kdy je nepochybné, že prostředky mají být příjmem státního rozpočtu).
Pokud žádná oprávněná osoba neexistuje (např. daňové trestné činy), nebo pokud žádná
oprávněná osoba o uspokojení majetkového nároku tímto způsobem nepožádá, podle
navržené úpravy se nepostupuje a majetek získaný výkonem majetkových trestních sankcí
připadá státu.
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K§8
V předmětném ustanovení je vymezeno, jaké kroky musí oprávněná osoba učinit za účelem
uspokojení svého majetkového nároku podle navržené právní úpravy a jaké podklady musí
ministerstvu dodat. Řízení o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby je správním
řízením a je zahajováno na základě žádosti (viz § 44 s. ř.). Tato osoba by samozřejmě měla
žádat o uspokojení svého majetkového nároku tímto způsobem pouze v případě, že lze
očekávat, že z uložených majetkových trestních sankcí budou získány nějaké peněžní
prostředky (nikoli pokud propadne nebo je zabrána pouze věc nehodnotná, nebo jejíž povaha
prodej nepřipouští, např. omamná látka).
V navržené úpravě je stanovena propadná lhůta pro podání žádosti pro jednotlivé skupiny
poškozených. Dále jsou vymezeny náležitosti, které musí podaná žádost splňovat kromě
obecných náležitostí stanovených správním řádem. (Ohledně žádosti se podpůrně uplatní § 45
s. ř. ve spojení s § 37 odst. 2 s. ř., tj. ze žádosti musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká
a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla,
popřípadě jinou adresu pro doručování. Žádost musí obsahovat označení správního orgánu,
jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí). Těmito
dalšími náležitostmi jsou údaje týkající se uplatňovaného majetkového nároku a technické
údaje týkající se způsobu výplaty plnění (při zohlednění zákona č. 254/2004 Sb.,
o omezení plateb v hotovosti).
Pro účely ověření podmínek pro uspokojení majetkového nároku je zapotřebí přiložit kopii
odsuzujícího rozsudku trestního soudu, a pokud byl majetkový nárok přiznán rozhodnutím
civilního soudu, též kopii tohoto rozhodnutí (a popřípadě další listiny prokazující nárok
a jeho spojitost s trestným činem). Postačí neověřené kopie, neboť ministerstvo si údaje
uvedené v rozhodnutí může ověřit prostřednictvím informačního systému (ISAS). Uvedené
informace jsou potřebné k tomu, aby bylo identifikováno příslušné trestní řízení, v němž byla
uložena majetková trestní sankce, a aby bylo doloženo, že oprávněné osobě byl její majetkový
nárok zcela nebo zčásti přiznán trestním nebo civilním soudem a jde přitom o nárok, který
vznikl v důsledku spáchání trestného činu, o němž se vedlo trestní řízení, v němž byla uložena
příslušná majetková trestní sankce.
Poškozený, který byl se svým nárokem trestním soudem odkázán na civilní řízení, pak má
stanoveny další povinnosti, jež jej nutí k určité aktivitě, pokud má zájem o uspokojení svého
majetkového nároku prostřednictvím ministerstva. Především musí ministerstvu doložit,
že ve stanovené lhůtě svůj majetkový nárok u civilního soudu skutečně uplatnil, tj. podal
návrh na jeho zahájení. Pokud tuto povinnost poškozený nesplní, nebo nedoloží požadované
listiny, jeho nárok na uspokojení touto cestou zaniká. Tento poškozený je povinen
ministerstvo vyrozumět i o tom, že žádost o uspokojení svého majetkového nároku touto
cestou nepodá, např. proto, že mu nárok nebyl přiznán, nebo že podnikl kroky k jeho
uspokojení jinou cestou.
Vzhledem k tomu, že žadatelé souběžně mohou činit kroky k vymožení svého nároku
v exekučním řízení, nebo jim pachatel může požadovanou částku dobrovolně uhradit, aby
se vyhnul exekuci, jsou povinni o této skutečnosti neprodleně vyrozumět ministerstvo, neboť
taková skutečnost má vliv na výsledné rozhodnutí.
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K§9
V uvedeném ustanovení jsou upraveny odchylky týkající se průběhu řízení. Vzhledem
k tomu, že k vydání konečného rozhodnutí může dojít až za poměrně dlouhou dobu
v závislosti na různých faktorech (na délce civilního řízení, v němž uplatnil svůj nárok
některý z potenciálních žadatelů, době placení peněžitého trestu ve splátkách, délce vymáhání
peněžitého trestu, zpeněžování věcí, aj.), je nastaven odchylně od správního řádu počátek pro
běh lhůty, v níž musí být vydáno rozhodnutí. Pokud byl všem poškozeným přiznán jejich
nárok v trestním řízení, počíná tato lhůta běžet okamžikem, kdy jsou na zvláštní účet připsány
první peněžní prostředky z označeného trestního řízení. Pokud však je mezi oprávněnými
osobami poškozený, který byl se svým nárokem odkázán na civilní řízení a který splnil
povinnosti uvedené v § 8 odst. 4, počíná lhůta pro vydání rozhodnutí běžet až dnem, kdy tato
oprávněná osoba (resp. poslední z nich, je-li jich více) podá žádost, nebo vyrozumí
ministerstvo, že ji nepodá, případně ode dne, kdy se ministerstvo dozví jiným způsobem, že
této osobě lhůta pro podání žádosti uplynula (je-li tato osoba nečinná a nereaguje-li na výzvy
ministerstva, lze informaci o řízení ve věci jejího nároku získat od civilního soudu – viz
obecné ustanovení o součinnosti - § 12). V takto stanovený den počátku běhu lhůty pro
vydání rozhodnutí však teoreticky ještě nemusí být na zvláštním účtu ministerstva žádné
peněžní prostředky z daného trestního řízení, proto se pro tento případ stanoví, že pro počátek
běhu lhůty pro vydání rozhodnutí je rozhodný až den, kdy je na zvláštní účet připsána první
platba.
Zároveň může dojít i k vydávání rozhodnutí v mezidobí v závislosti na tom, jak budou
peněžní prostředky z konkrétního trestního řízení přicházet na zvláštní účet (např. je-li
v trestním řízení uložen peněžitý trest ve výši 50 000 Kč, propadne 1 nemovitost a 1 počítač,
přijde na zvláštní účet platba, jež bude představovat plnění z peněžitého trestu, platba, jež
bude výtěžkem z prodeje nemovitosti, a platba, jež bude výtěžkem z prodeje počítače). Proto
jsou upraveny lhůty i pro vydávání těchto dílčích rozhodnutí, kdy ministerstvo rozhodne
o každé z plateb (v případě, že je uložen peněžitý trest a je povoleno jeho splácení
ve splátkách, rozhodne vždy o třech splátkách zároveň). Žadatele je třeba vždy vyrozumět
o tom, zda jde o dílčí rozhodnutí, nebo o rozhodnutí konečné, aby věděl, zda má usilovat
o uspokojení svého nároku jiným způsobem, nebo zda může očekávat ještě další plnění (vůči
ministerstvu jsou z tohoto důvodu nastaveny informační toky od soudu zajišťujícího výkon
peněžitého trestu a od příslušných organizačních složek státu).
V návaznosti na zkušenosti s agendou poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti
podle zákona o obětech trestné činnosti a shodně s uvedeným zákonem, jakož i s ohledem
na předpokládaný vysoký počet žádostí a počet úkonů, jež bude třeba učinit, se pro vydání
rozhodnutí stanoví odchylně od správního řádu delší devadesátidenní lhůta. Současně se plně
uplatní § 71 s. ř., který vymezuje okruh důvodů, pro které se lhůta pro vydání rozhodnutí
prodlužuje.
Pokud je mezi oprávněnými osobami poškozený, který byl odkázán se svým nárokem
na civilní řízení, nelze peněžní prostředky pocházející z příslušného trestního řízení rozdělit
mezi ostatní žadatele, ale je třeba vyčkat výsledku civilního řízení, které může trvat poměrně
dlouhou dobu. Proto se stanoví, že v takovém případě ministerstvo řízení přeruší až do doby,
kdy tato osoba podá žádost nebo vyrozumí ministerstvo, že ji nepodá, případně kdy se
ministerstvo jiným způsobem dozví, že této osobě uplynula lhůta stanovená pro podání
žádosti.
Pokud jde o opravné prostředky, uplatní se obecná úprava obsažená v správním řádu. Opravu
zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí může ministerstvo provést
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na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí,
vydá o tom opravné rozhodnutí. Proti rozhodnutí vydanému podle navržené úpravy jsou
přípustné všechny řádné i mimořádné opravné prostředky, čímž jsou chráněna práva
oprávněných osob. Těmito opravnými prostředky lze nicméně napadat pouze skutečnosti,
o nichž je ministerstvem rozhodováno ve správním řízení (tj. uspokojení majetkových nároků
v zákonem stanovené výši z peněžních prostředků získaných z daného trestního řízení), jakož
i vady tohoto řízení a rozhodnutí v něm vydaného, nelze jimi napadat postupy státu při
získávání peněžních prostředků pro účely zvláštního účtu (tj. samotný proces zpeněžování
propadlých a zabraných věcí nebo postupy při výkonu majetkových trestních sankcí), neboť
tyto postupy nejsou součástí správního řízení, ve správním řízení se o nich nerozhoduje, ani
v něm nejsou nijak přezkoumávány.
K § 10
V tomto ustanovení je upraveno, jakým způsobem se peněžní prostředky rozdělují mezi
oprávněné osoby. Návrh vychází z koncepce, že nároky oprávněných osob se uspokojují
pouze z peněžních prostředků nacházejících se na zvláštním účtu, jež pocházejí
z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož
spáchání vznikl poškozenému majetkový nárok, nikoli ze všech, jež se na účtu nacházejí.
Pokud je peněžních prostředků dostatek, nároky oprávněných osob se uspokojí ve výši, v jaké
jim byly pravomocně přiznány rozhodnutím soudu, pokud však v mezidobí nárok uspokojily
částečně jiným způsobem, uspokojí se ve zbylém rozsahu. Nepostačují-li peněžní prostředky
k úplnému uspokojení všech uplatněných nároků oprávněných osob, ministerstvo je uspokojí
poměrně. Pokud byl žadatelův majetkový nárok v mezidobí uspokojen jiným způsobem zcela,
ministerstvo jeho žádost zamítne.
Stanoví se i postup pro případ, kdy z daného trestního řízení nejsou na zvláštní účet zaslány
žádné peněžní prostředky. Takový případ je v souladu s § 66 odst. 1 písm. h) s. ř. důvodem
pro zastavení řízení usnesením (usnesení je třeba doručit i osobě uvedené v § 8 odst. 4, neboť
je tímto rozhodnutím přímo dotčena na svých právech).
Rozhodnutí o uspokojení majetkových nároků oprávněných osob je rozhodnutím
konstitutivním, kdy přiznává oprávněným osobám právo na vyplacení peněžních prostředků
ze zvláštního účtu ve stanovené výši. Pro dání příkazu k převedení peněžních prostředků
na účet oprávněné osoby nebo pro jejich poukázání poštovní poukázkou je stanovena
patnáctidenní lhůta od nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o úplném nebo částečném
uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby.
Pokud po nabytí právní moci rozhodnutí o uspokojení majetkových nároků oprávněných osob
dojde na základě mimořádných opravných prostředků ke zrušení nebo změně rozhodnutí
o majetkovém nároku poškozeného, který byl uspokojen ministerstvem, v trestním nebo
civilním řízení, je dán důvod pro obnovu řízení podle § 100 odst. 1 písm. b) s. ř., neboť je
zapotřebí v návaznosti na tuto novou skutečnost upravit výši, ve které budou peněžní
prostředky oprávněné osobě (oprávněným osobám) poskytnuty.
V odstavcích 6 a 7 jsou upraveny další případy, kdy může ministerstvo vydat nové rozhodnutí
ve věci.
K § 11
Vzhledem k tomu, že plnění poskytnuté ministerstvem není koncipováno jako sociální dávka,
ale jako náhradní plnění za odsouzeného pachatele, upravuje se přechod nároku uspokojených
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oprávněných osob na stát v rozsahu poskytnutého plnění. Ministerstvo je následně povinno
vymáhat tento nárok vůči pachateli exekučně v souladu s příslušnými právními předpisy.
Oproti obecné úpravě pohledávek obsažené v občanském zákoníku se navrhuje upravit
specifický postup pro případy, kdy pachatel poskytne poškozenému plnění za účelem
uspokojení jeho majetkového nároku v době, kdy již tento majetkový nárok zcela nebo zčásti
přešel na stát z důvodu jím poskytnutého plnění poškozenému jako oprávněné osobě podle
tohoto zákona, přičemž plnění přijaté poškozeným ve svém souhrnu převýší jeho majetkový
nárok přiznaný soudem. Za této situace se jeví být pro stát výhodnější vymáhat vrácení
neoprávněně přijaté částky po oprávněné osobě. Protože by však podle občanskoprávní
úpravy nebylo v tomto případě ze strany pachatele plněno řádně a včas (za předpokladu, že již
byl o přechodu majetkového nároku na stát vyrozuměn), neboť plnil osobě, jež vůči němu již
majetkový nárok neměla, je třeba stanovit odchylnou úpravu.
K § 12
Vzhledem k tomu, že způsob nakládání s peněžními prostředky získanými z majetkových
trestních sankcí upravený v tomto zákoně se použije pouze v případě, že existuje alespoň
jedna oprávněná osoba požadující uspokojení nároku ze zvláštního účtu, jejíž nárok nazanikl,
je zapotřebí nastavit informační povinnost ministerstva vůči soudům a organizačním složkám
státu příslušným k hospodaření s majetkem, který byl získán výkonem majetkových trestních
sankcí. Jedině ministerstvo bude mít totiž konečnou informaci o tom, zda taková osoba
existuje a zda požaduje uspokojení nároku ze zvláštního účtu. Ministerstvo tak má stanovenou
tříměsíční lhůtu od data nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku (toto datum budou soudy
i jiné organizační složky státu znát) k tomu, aby soudy nebo jiné organizační složky státu
vyrozumělo, že existuje taková oprávněná osoba. Pokud je ve stanovené lhůtě nevyrozumí,
s majetkem se naloží standardním způsobem. Soudy a jiné organizační složky tak s výkonem
majetkové trestní sankce čekají po uvedenou tříměsíční lhůtu a teprve poté začnou s realizací
(k tomu srovnej též novelu zákona č. 219/2000 Sb.).
V daném ustanovení je dále upravena obecná součinnost jiných orgánů a osob s ministerstvem
při postupu podle tohoto zákona a oprávnění úředních osob ministerstva pro účely výkonu
působnosti podle tohoto zákona vyžadovat bezplatné kopie určitých listin ze spisu a nahlížet
do spisu.
K § 13
Uvedené ustanovení umožňuje ministerstvu při postupech podle tohoto zákona a při vymáhání
majetkového nároku, který přešel na stát podle § 11, v civilním řízení využívat v nezbytném
rozsahu údaje obsažené v informačních systémech veřejné správy upravených zákonem
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními
zákony.
Jde o standardní ustanovení, přičemž rozsah využívaných údajů je odvozen
od předpokládaných potřeb ministerstva při plnění jeho úkolů podle navržené právní úpravy
s tím, že ministerstvo je oprávněno tyto údaje využívat jen v nezbytném rozsahu a při
respektování zákona o ochraně osobních údajů. Lze předpokládat, že tyto údaje budou
potřebné zejména při vymáhání majetkového nároku, který přešel na stát, v exekučním řízení.
Využívání údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy
je primárně postaveno na aktivním vytěžování těchto údajů jednotlivými uživateli, přičemž
elektronická forma údajů využívaných ze základních registrů a dalších informačních systémů
veřejné správy a způsob přístupu k těmto údajům vyplývá z § 5 odst. 3 ve spojení
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s § 2 písm. f) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a z § 6g odst. 1 a 3 zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
K § 14
Stanoví se zákonný podklad pro evidování údajů týkajících se peněžních prostředků zaslaných
na zvláštní účet ministerstva, jež ministerstvo potřebuje k plnění svých úkolů podle tohoto
zákona. Jde zejména o výši přijatých peněžních prostředků pocházejících z označeného
trestního řízení, údaje o soudu, který majetkovou trestní sankci, z níž pocházejí peněžní
prostředky, uložil, a o spisovou značku trestního řízení, v němž byla majetková trestní sankce
uložena. Zároveň se u každého záznamu (tj. soud a sp. zn. trestní věci) budou soustřeďovat
údaje o jednotlivých přijatých platbách a o poškozených, kteří žádají o platbu ze zvláštního
účtu, tak, aby bylo možno „spárovat“ údaje o tom, že v dané trestní věci byla přijata platba,
o níž někdo žádá.
Jelikož správné přiřazení platby k trestnímu řízení bude záviset na korektním vyplnění kódu,
kterým budou peněžní prostředky označovány, je zapotřebí, aby všechny organizační složky
státu poukazující peněžní prostředky pocházející z majetkových trestních sankcí na zvláštní
účet (soudy, Policie ČR, ÚZSVM) disponovaly utilitou, která by jim umožnila správný kód
ve správném tvaru vygenerovat.
Evidence bude vedena v elektronické podobě (k tomu viz též zhodnocení finančních dopadů
v obecné části důvodové zprávy), bude se jednat o neveřejný informační systém veřejné
správy podle § 3 odst. 1 ve spojení s § 2 písm. a) a b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy.
Správcem evidence je ministerstvo, které do této evidence zapisuje relevantní údaje, přičemž
tato evidence slouží pouze pro vnitřní potřeby ministerstva.
K § 15 a 16
Navrhuje se vytvořit rejstřík majetkových nároků oprávněných osob přešlých na stát, který
bude provozován a spravován ministerstvem, bude se jednat o neveřejný informační systém
veřejné správy podle § 3 odst. 1 ve spojení s § 2 písm. a) a b) zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy. Správcem rejstříku je ministerstvo, které do něj
zapisuje relevantní údaje. Předpokládá se, že tento rejstřík bude provozován společně
s evidencí podle § 14, kdy technicky bude její součástí (k tomu viz též zhodnocení finančních
dopadů v obecné části důvodové zprávy).
Účelem rejstříku je zabránit možnému paralelnímu vymáhání majetkového nároku
ve prospěch poškozeného a státu po pachateli v exekučním řízení a zajistit informovanost
soudu příslušného k nařízení výkonu rozhodnutí, jímž se přiznává poškozenému majetkový
nárok, a exekutora, kterému byl podán exekuční návrh.
Dálkový přístup k údajům v rejstříku (s právem nahlížení) budou mít jednak civilní soudy
a jednak exekutoři. Kromě toho bude moci údaje z rejstříku využívat odbor odškodňování
ministerstva v souvislosti pro účely navrženého zákona a pro účely vymáhání majetkového
nároku, který přešel na stát, v exekučním řízení.
Zákon stanoví lhůtu, po jejímž uplynutí budou údaje z rejstříku vymazány (lhůta zohledňuje
i možnou délku řízení o uspokojení majetkových nároků oprávněných osob při využití
opravných prostředků, jakož i dobu trvání exekučního řízení, které může trvat desítky let,
lhůta je stanovena obdobně jako u údajů evidovaných v rejstříku zahájených exekucí).

51

V § 16 je pak vymezen rozsah údajů obsažených v rejstříku, přičemž jde o údaje umožňující
jednoznačně identifikovat konkrétní majetkový nárok konkrétní oprávněné osoby vůči
konkrétnímu pachateli trestného činu, jakož i výši, ve které tento nárok přešel na stát
a okamžik, kdy se tak stalo (po přechodu nároku na stát se další vedení exekuce vůči pachateli
trestného činu ve prospěch poškozeného stává nezákonné).
Součástí rejstříku jsou i provozní údaje o zápisu údajů. Provozní údaje jsou vymezeny v § 90
zákona č. 127/2005 Sb., podle něhož se jimi rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby
přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Ve vztahu k rejsříku
může jít např. o údaje umožňující zjistit, kdo do rejstříku nahlížel a po jakou dobu a jaké
informace vyhledával.
K § 17
Předmětné přechodné ustanovení má za cíl jednoznačně stanovit, od kterého okamžiku
se uplatní postupy obsažené v navržené právní úpravě. Nová úprava se uplatní vůči trestním
řízením, v nichž byla majetková trestní sankce uložena pravomocně soudem až po nabytí
účinnosti tohoto zákona. O uspokojení svých majetkových nároků tak mohou žádat
i poškození, jejichž majetkový nárok vznikl před nabytím účinnosti tohoto zákona, pokud
v trestním řízení, ve kterém svoje majetkové nároky uplatnily, byla majetková trestní sankce
pravomocně uložena až po nabytí účinnosti tohoto zákona.
K části druhé – změna trestního řádu
K bodu 1 (§ 46)
Poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení se doplňuje i povinnost poučit
poškozeného o možnosti postupu podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových
trestních sankcí.
K bodu 2 (§ 343 odst. 3)
Vzhledem k tomu, že podle navržené úpravy jsou peněžní prostředky získané výkonem
peněžitého trestu použity k uspokojení majetkových nároků poškozených, navrhuje se zrušit
ustanovení, jež stanoví, že peněžitý trest smí být vymáhán, jen pokud tím nedojde k zmaření
uspokojení majetkových nároků poškozeného.
K části třetí – změna kompetenčního zákona
Do zákona č. 2/1969 Sb. se doplňuje nová kompetence ministerstva uspokojovat majetkové
nároky poškozených z peněžních prostředků pocházejících z majetkových trestních sankcí,
jakož i kompetence poskytovat peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, která v tomto
zákoně rovněž chybí. Při těchto činnostech se ministerstvo řídí příslušnými zákony,
tj. zákonem o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí a zákonem
o obětech trestné činnosti.
K části čtvrté – změna rozpočtových pravidel
K bodu 1 (§ 3)
Za účelem právní jistoty se do výkladového ustanovení vymezujícího prostředky státní
pokladny výslovně doplňují i peněžní prostředky uložené na zvláštním účtu ministerstva
podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí.
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K bodu 2 (§ 45 odst. 1)
Navržená změna reaguje na speciální úpravu obsaženou v zákoně o použití peněžních
prostředků z majetkových trestních sankcí, kdy je třeba umožnit, aby organizační složky státu,
jež na své příjmové účty obdrží peněžní prostředky pocházející z majetkových trestních
sankcí uložených v trestním řízení, mohly tyto peněžní prostředky z příjmového účtu převést
na zvláštní účet ministerstva a nemusely je odvést do státního rozpočtu.
K části páté – změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích
Navržená změna reaguje na novou úpravu, kdy způsob nakládání s majetkem získaným
z majetkových trestních sankcí závisí na skutečnosti, zda existuje oprávněná osoba, která
požaduje uspokojení svého nároku ze zvláštního účtu ministerstva, či nikoli.
V návaznosti na informační povinnost ministerstva podle § 12 zákona o použití peněžních
prostředků z majetkových trestních sankcí, podle něhož má stanovenou tříměsíční lhůtu
od data nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku k tomu, aby organizační složky státu
příslušné k hospodaření s majetkem státu vyrozumělo, že existuje taková oprávněná osoba,
se s realizací majetku získaného z majetkových trestních sankcí vyčká do uplynutí stanovené
lhůty. Pokud ministerstvo organizační složku ve stanovené lhůtě vyrozumí o existenci
oprávněné osoby, organizační složka s majetkem naloží podle zákona o použití peněžních
prostředků z majetkových trestních sankcí. Pokud ministerstvo organizační složku
ve stanovené lhůtě nevyrozumí o existenci oprávněné osoby, organizační složka s majetkem
naloží standardním způsobem podle zákona č. 219/2000 Sb.
K části šesté - účinnost
Datum nabytí účinnosti navržené právní úpravy je stanoveno s ohledem na skutečnost,
že nově navržená právní úprava klade poměrně velké požadavky na aplikační praxi, aby na ni
byla připravena po technické a organizační stránce, zejména je zapotřebí na základě
výběrového řízení vytvořit zcela nové informační aplikace a zajistit jejich funkčnost
a provázanost se stávajícími relevantními aplikacemi. Datum nabytí účinnosti zohledňuje
i finanční dopady navržené právní úpravy pro stát, kdy je zapotřebí tento úbytek státních
příjmů zohlednit v rozpočtové oblasti.
V Praze dne 12. října 2015

Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
předseda vlády

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., v.r.
ministr spravedlnosti
53

Příloha I.

Platná znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Trestní řád
§ 46
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit
a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v rámci poučení jej upozorní
i na možnost žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným
činem podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. Je-li
vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, upozorní orgány
činné v trestním řízení při poučení prováděném v přípravném řízení poškozeného zejména
na to, že může dojít k sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného
obohacení nejpozději při prvním jednání o takové dohodě. Má-li poškozený postavení oběti
podle zákona o obětech trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona
o obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění.
§ 343
(1) Předseda senátu nařídí, aby peněžitý trest byl vymáhán, nezaplatí-li jej odsouzený
a) do patnácti dnů poté, co byl k zaplacení vyzván,
b) do patnácti dnů poté, co mu bylo oznámeno rozhodnutí, jímž povolený odklad nebo
povolené splácení byly odvolány, nebo
c) do uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen.
(2) Bylo-li nařízeno vymáhání peněžitého trestu, jehož výkon je zajištěn na majetku
odsouzeného, na jeho úhradu se přednostně užije zajištěný majetek.
(3) Peněžitý trest smí být vymáhán, jen pokud tím nebude zmařeno uspokojení
přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo
na vydání bezdůvodného obohacení. Nepřikročí-li poškozený k vymáhání svého nároku do tří
měsíců ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl peněžitý trest uložen, může být
peněžitý trest vymáhán bez ohledu na nárok poškozeného.
(4) (3) Při správě placení peněžitého trestu se postupuje podle daňového řádu.
Kompetenční zákon (ve znění sněmovního tisku 564)
(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní
zastupitelství.
(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním
dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika.
(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu
podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje
telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky.
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(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro probaci
a mediaci.
(5) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů.
(5) (6) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností
na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů
a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech3) a koordinuje provádění
rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.
(7) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje peněžitou pomoc obětem trestné činnosti
a uspokojuje majetkové nároky osob poškozených trestným činem z peněžních
prostředků pocházejících z majetkových trestních sankcí.
------3) Uveřejněný pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.

Rozpočtová pravidla
§3
Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního
fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel,
b) návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo
Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým
nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit
do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu,
c) jinými peněžními prostředky státu peněžní prostředky státních finančních aktiv,
příspěvkových organizací, státních fondů a fondů organizačních složek státu,
d) finančním vypořádáním dotace nebo návratné finanční výpomoci, přehled o čerpání
a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků,
e) neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních
prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv,
státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena
povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí
těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky
poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny
do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným
účelem nebo podmínkami vydány; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto
peněžní prostředky použity,
f) zadržením peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu,
státních finančních aktiv nebo Národního fondu porušení povinnosti vrácení prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo
Národního fondu ve stanoveném termínu,
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g) správci kapitol státního rozpočtu (dále jen „správci kapitol“) ústřední orgány státní správy
a další organizační složky státu, stanoví-li zvláštní zákon, že tyto organizační složky státu
mají samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu nebo že mají postavení ústředního orgánu
státní správy nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy pro rozpočtové účely,
h) peněžními prostředky státní pokladny souhrn peněžních prostředků na
1. příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu,
2. účtech státních finančních aktiv,
3. účtech ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu,
s výjimkou účtů, které ministerstvo za tímto účelem zřizuje v bankách a pobočkách
zahraničních bank4) (dále jen „banka“),
4. účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou
následně určeny rozpočtům územních samosprávných celků3), státním fondům, Národnímu
fondu, rezervním fondům organizačních složek státu, do státních finančních aktiv a na účtech
určených ke správě peněžních prostředků z vybraných cel určených k odvodům do vlastních
zdrojů Evropské unie3a),
5. účtech rezervních fondů organizačních složek státu a účtech fondů kulturních a sociálních
potřeb organizačních složek státu,
6. účtech cizích prostředků, účtech, u kterých z povahy příjmů a výdajů dané právním
předpisem vyplývá, že nejsou součástí příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, zvláštním účtu
Ministerstva spravedlnosti podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových
trestních sankcí, samostatných běžných účtech závodního stravování, účtech sdružených
prostředků (§ 72),
7. účtech příspěvkových organizací,
8. účtech státních fondů a Národního fondu,
9. zvláštních účtech ministerstva podle zákona, kterým se ruší Fond národního majetku České
republiky,
10. účtech státní organizace Správa železniční dopravní cesty určených k příjmu dotací
ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu,
11. účtech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu
dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního
fondu; tyto účty územních samosprávných celků jsou určeny též k příjmu výnosů daní nebo
podílu na nich, převáděných těmto příjemcům správcem daně podle zákona upravujícího
rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným
oznámením ministerstvu a správci daně,
12. účtech Regionálních rad regionů soudržnosti určených k příjmu dotací a návratných
finančních výpomocí ze státního rozpočtu a Národního fondu na financování programů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle zákona upravujícího podporu
regionálního rozvoje,
13. účtech veřejných výzkumných institucí určených k příjmu podpor výzkumných záměrů
nebo projektů výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu podle zákonů upravujících veřejné
výzkumné instituce a podporu výzkumu a vývoje a dotací na další činnost ze státního
rozpočtu,
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14. účtech veřejných vysokých škol určených k příjmu příspěvků ze státního rozpočtu
na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost, k příjmu podpor výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpočtu
podle zákona upravujícího vysoké školy a dotací ze státního rozpočtu a Národního fondu,
15. účtech dalších právnických osob vedených se souhlasem ministerstva u České národní
banky,
i) financujícími položkami peněžní operace spojené s řízením státního dluhu s výjimkou
peněžních operací na účtech řízení likvidity státní pokladny; jsou jimi zejména výnosy
z prodeje státních dluhopisů, úvěry přijaté k překonání pokladního schodku státního
rozpočtu, krátkodobé i dlouhodobé přijaté úvěry, změna stavu na bankovních účtech, které
nejsou vkladovými účty, umořování jistiny státního dluhu, a za účelem řízení likvidity
nákup a prodej cenných papírů nebo vklady, které nejsou vázány na určitou lhůtu,
j) programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných,
časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropské unie,
a to orgánů, subjektů a fondů uvedených v článku 175 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 nebo Fondu evropské pomoci nejchudším osobám4a),
k) peněžními prostředky státního rozpočtu i peněžní prostředky přijaté organizační složkou
státu ze zahraničí a vydané prostřednictvím státního rozpočtu,
l) realizací státní záruky zaplacení zaručené částky státem za dlužníka, jehož ručitelem stát
byl, věřiteli dlužníka na základě ručitelské smlouvy, kterou stát s věřitelem ve prospěch
dlužníka uzavřel, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které stát věřiteli
ve prospěch dlužníka vystavil, nebo zákona, který státu ručitelskou povinnost ukládá,
m) výdaji na vládní úvěry platby vývozcům na základě smluv o částečné úhradě vyváženého
zboží a služeb, které s nimi uzavřela Česká republika, a smluv České republiky o vládních
úvěrech s cizími státy; vývozcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí fyzická osoba
s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je
podnikatelem4d) a uskutečňuje vývoz do států, s nimiž má Česká republika smlouvy
o vládních úvěrech; smlouvou o vládním úvěru se pro účely tohoto ustanovení rozumí
smlouva České republiky s cizím státem, podle níž je tento stát povinen jí finanční
prostředky, které na částečné úhrady vydala, splácet,
n) výdaji na provozní potřeby výdaje organizační složky státu kromě výdajů na programy
(§ 12 odst. 1),
o) rozpočtovým systémem informační systém veřejné správy spravovaný ministerstvem,
v němž se
1. soustřeďují údaje potřebné pro sestavení státního rozpočtu, střednědobého výhledu
za oblast státního rozpočtu a rozpočtového provizoria, pro hodnocení plnění státního rozpočtu
a pro hospodaření v rozpočtovém provizoriu,
2. sestavuje státní rozpočet, střednědobý výhled za oblast státního rozpočtu a rozpočtové
provizorium,
3. mění údaje na základě změny zákona o státním rozpočtu,
4. provádějí rozpočtová opatření,
5. stanoví výše finančních prostředků, které je možno vynaložit na úhradu závazků (dále jen
„rezervace“),
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6. vedou rozpočty organizačních složek státu a chronologické evidence rozpočtových
opatření,
7. zpracovávají údaje předané Českou národní bankou o provedených operacích za státní
rozpočet,
8. zobrazuje plnění státního rozpočtu dle rozpočtové skladby a vznik, evidence a snižování
nároků z nespotřebovaných výdajů.
-------3) Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
3a) Článek 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému
vlastních zdrojů Evropské unie.
4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4a) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení
nařízení (ES) č. 1080/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES)
č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám.

DÍL 1
Hospodaření organizačních složek státu
§ 45
(1) Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví
správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu. Její
příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu, nestanoví-li tento
zákon nebo zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí jinak.
Rozpočet organizační složky státu může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související
s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině nebo příjmy a výdaje související s činnostmi
stanovenými jí zákonem.
(2) Organizační složka státu je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených
rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. Prostředky, kterými
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disponuje, může používat na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních
předpisech. Prostředky může čerpat jen do výše závazných ukazatelů stanovených jí zákonem
o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly a v souladu s věcným
plněním, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 24, 25 a 47).
(3) Organizační složka státu dále hospodaří s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou
prostředky fondů organizační složky státu, zisk získaný hospodářskou činností vykonávanou
na základě zvláštního zákona, peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí podle jejich
vymezení na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty a prostředky zvláštních účtů
k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle zvláštního předpisu24b).
Mimorozpočtové zdroje se používají prostřednictvím rozpočtu. Prostředky fondu kulturních
a sociálních potřeb se s výjimkou prostředků určených na financování reprodukce
dlouhodobého hmotného majetku a prostředků zvláštních účtů k financování obměn a záměn
státních hmotných rezerv používají přímo.
(4) Organizační složka státu sestavuje rozpočet příjmů a výdajů v členění podle
rozpočtové skladby. Veškeré rozpočtové příjmy dosažené v rámci svého hospodaření
soustřeďuje na svém příjmovém účtu státního rozpočtu a uhrazuje všechny rozpočtové výdaje
ze svého výdajového účtu státního rozpočtu. Zůstatky těchto účtů Česká národní banka
uspořádá vždy ke dni 31. prosince tak, aby výsledný zůstatek těchto účtů byl nulový.
(5) Každá organizační složka státu zřídí u České národní banky jeden příjmový a jeden
výdajový účet státního rozpočtu. Výjimku z důvodu složité vnitřní organizační struktury
organizační složky státu může povolit ministerstvo. Ministerstvo může zřídit jeden příjmový
a jeden výdajový účet státního rozpočtu pro každou kapitolu, jejímž je správcem.
(6) Organizační složky státu dále zřizují účty fondů tvořených podle tohoto zákona, účet
cizích prostředků, účet sdružených prostředků, a účty, o kterých to stanoví zvláštní právní
předpis nebo z povahy příjmů a výdajů dané právním předpisem vyplývá, že nejsou součástí
příjmů nebo výdajů státního rozpočtu25). Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje zvláštní účet
pro vedení zálohy k zajištění financování vnitřních organizačních jednotek, které jsou
zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí.
(7) Organizační složky státu mohou po předchozím souhlasu ministerstva zřizovat
u bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím
platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů
uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.
(8) Zůstatky na účtech podle odstavce 6 koncem roku nepropadají.
(9) Účet cizích prostředků se zřizuje pro oddělené uložení cizích peněžních prostředků,
zejména pro omylem došlé peněžní prostředky, mzdy pracovníků organizační složky státu
a s nimi související výdaje za měsíc prosinec, vyplácené v lednu následujícího roku,
prostředky, které správci kapitol soustřeďují v rámci finančního vypořádání od příjemců
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, peněžní částky pacientů a chovanců
v léčebných a jiných ústavech a pro prostředky kulturních fondů obyvatel ústavů sociální
péče.
(10) Soustřeďovat příjmy na jiných účtech a uhrazovat výdaje z jiných účtů může
organizační složka státu jen v případech stanovených tímto zákonem. Příjmy státního
rozpočtu soustředěné na jiných než příjmových účtech je organizační složka státu povinna
do 30 pracovních dnů po připsání částky na její účet, případně do 5 pracovních dnů
od okamžiku, kdy je nepochybné, že prostředky mají být příjmem státního rozpočtu nebo je
6

nepochybné, příjmem které organizační složky státu mají být, odvést do státního rozpočtu,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(11) Organizační složka státu je oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů státního
rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, s výjimkou vybraných pokut, a o prostředky přijaté z rozpočtu územního
samosprávného celku, od jiné právnické osoby nebo od fyzické osoby pro účely požární
ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními
složkami státu zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb. na základě právního aktu, kterým byly
poskytnuty.
(12) Ministerstvo zřídí účet u České národní banky, na který budou převáděny peněžní
prostředky určené jako vlastní zdroje Evropské unie25a).
------24b) § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.
25) Nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.
25a) Článek 2 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů
Evropské unie.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích
§ 16
(1) Se spornými nároky třetích osob k majetku, který stát nabyl způsoby uvedenými
v ustanovení § 13 tohoto zákona, odkáže příslušná organizační složka (§ 11) tyto osoby na
soud. Současně je vyzve, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy prokázaly, že svůj
nárok u soudu uplatnily. Byla-li podána žaloba, vyčká právní moci rozhodnutí soudu.
V případě marného uplynutí této lhůty pokračuje organizační složka v postupu podle
ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona; možnost následného uplatnění nároků třetích osob
u soudu tím není dotčena.
(2) Nabude-li stát v důsledku výroku, jímž soud uložil trest propadnutí majetku,29) věci
a prostředky, u nichž mohou vzniknout pochybnosti, zda je jich nezbytně třeba k uspokojení
životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený
povinen pečovat,30) a jsou-li předpoklady, že by mohla být podána žádost o jejich vynětí,31)
příslušná organizační složka (§ 11) provádějící trest propadnutí majetku naloží s těmito věcmi
a prostředky až po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci a jde-li o věci
nebo prostředky, které byly prováděním trestu propadnutí majetku postiženy teprve později,
po uplynutí jednoho měsíce od doby, kdy k postižení došlo. Byla-li v uvedených lhůtách
žádost o vynětí podána, vyčká právní moci rozhodnutí o této žádosti.
(3) Nabude-li stát majetek v důsledku rozhodnutí soudu o uznání a výkonu rozhodnutí
jiného členského státu Evropské unie, jímž bylo vysloveno propadnutí nebo zabrání majetku
nebo jeho části28a), příslušná organizační složka (§ 11) naloží s tímto majetkem až po uplynutí
3 měsíců ode dne právní moci tohoto rozhodnutí soudu nebo i před uplynutím této lhůty, byla7

li podle jiného právního předpisu31a) soudem vyrozuměna, že není dán důvod bránící
propadnutí nebo zabraní takového majetku nebo jeho části. Byla-li však organizační složka
v uvedené lhůtě vyrozuměna soudem o tom, že jej jiný členský stát Evropské unie informoval
o důvodu bránícím propadnutí nebo zabrání takového majetku nebo jeho části, naloží s ním až
po doručení rozhodnutí soudu vydaného ohledně dotčeného majetku na základě informace
jiného členského státu Evropské unie31b).
(4) Nabude-li stát majetek v důsledku výroku, jímž soud uložil trest propadnutí
majetku, trest propadnutí věci, trestní opatření propadnutí věci, propadnutí náhradní
hodnoty, ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty v trestním
řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou
újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, a poškozený je jiným subjektem než stát,
příslušná organizační složka (§ 11) naloží s tímto majetkem až po uplynutí 3 měsíců ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí soudu. Byla-li však organizační složka v uvedené
lhůtě Ministerstvem spravedlnosti vyrozuměna o tom, že oprávněná osoba podala žádost
nebo zamýšlí podat žádost o uspokojení svého majetkového nároku podle zákona
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, naloží s majetkem
způsobem stanoveným zákonem o použití peněžních prostředků z majetkových trestních
sankcí. Ustanovení věty první a druhé se nepoužije, nabude-li stát majetek v důsledku
rozhodnutí soudu o uznání a výkonu rozhodnutí cizího státu, jímž bylo vysloveno
propadnutí nebo zabrání majetku nebo jeho části.
-----------29) § 51 trestního zákona.
30) § 52 trestního zákona.
31) § 346 odst. 1 trestního řádu, ve znění zákona č. 558/1991 Sb.
31a) § 460zi odst. 5 trestního řádu, ve znění zákona č. 457/2008 Sb.
31b) § 460zi odst. 4 trestního řádu, ve znění zákona č. 457/2008 Sb.
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Příloha II.
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU
Návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
Směrnice EP a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
Část první,
§ 7 odst. 1

§7
Výdaje zvláštního účtu

Odpovídající předpis EU
Celex č.

32014L0042

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 8 odst. 10

Článek 8

(1) Peněžní prostředky z majetkových trestních sankcí
uložených v označeném trestním řízení, které byly zaslány na
zvláštní účet, se při splnění podmínek stanovených tímto
zákonem užijí k uspokojení majetkových nároků oprávněných
osob, jejichž majetkové nároky vznikly v důsledku spáchání
trestného činu, o němž se vedlo označené trestní řízení.

Číslo předpisu EU (kód
celex)

32014L0042

Obsah

Ochranná opatření
…
10. Pokud mají oběti vůči osobě, na níž je vydáno konfiskační opatření podle
této směrnice, nároky na náhradu škody vyplývající ze spáchání trestného činu
touto
osobou,
přijmou
členské
státy
nezbytná
opatření
k zajištění toho, aby dané konfiskační opatření nebránilo těmto obětem
v uplatňování jejich nároků na náhradu škody.

Název předpisu EU

Směrnice EP a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii.
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