Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2
Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Předmět
Tato směrnice stanoví minimální pravidla pro zajištění majetku
za účelem případné pozdější konfiskace a pro konfiskaci majetku
v trestních věcech.
Touto směrnicí nejsou dotčeny postupy, které mohou členské státy
použít ke konfiskaci daného majetku.
40/2009
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
287/2018
1)
„výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či
nepřímo z trestného činu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě,
který zahrnuje všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých
výnosů a všechen ocenitelný užitek;

Čl. 2 odst. 3

„majetkem“ jakýkoli majetek, hmotné nebo nehmotné povahy, movitý 89/2012
nebo nemovitý, jakož i právní listiny nebo nástroje dokládající právní
nárok na takový majetek nebo podíl na něm;
„nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený k 40/2009
použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více trestných 287/2018
činů;

Čl. 2 odst. 4

„konfiskací“ trvalé odnětí majetku nařízené soudem v souvislosti s

Čl. 2 odst. 5
Čl. 2 odst. 6

Čl. 3 písm. a)

trestným činem;
„zajištěním“ dočasný zákaz převodu, zničení či přeměny majetku,
nakládání s ním či jeho přemístění nebo jeho dočasné převzetí do
úschovy či převzetí kontroly nad ním;
„trestným činem“ trestný čin uvedený v některém z nástrojů uvedených 40/2009
v článku 3.

40/2009
Oblast působnosti
Tato směrnice se vztahuje na trestné činy uvedené v:
330/2011
Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo
členských států Evropské unie, vypracované na základě článku K.3 odst.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 135b

§ 495

§ 135a

§ 13

§ 331

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Poznámka

Výnos z trestné činnosti
PT
(1) Výnosem z trestné činnosti se rozumí jakákoli ekonomická výhoda
pocházející z trestného činu.
(2) Bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla
získána trestným činem nebo jako odměna za něj, včetně plodů a užitků.
(3) Zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, včetně
plodů a užitků,
a) která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící bezprostřední výnos z
trestné činnosti,
b) ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, byť
jen zčásti, přeměněna, nebo
c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci
tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti.
Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek.
PT
Nástroj trestné činnosti
PT
Nástrojem trestné činnosti se rozumí věc, která byla určena nebo užita
ke spáchání trestného činu, včetně plodů a užitků.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Trestný čin
PT
1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za
trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění,
nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.
Přijetí úplatku
PT
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním
věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit
úplatek, nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
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Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Úmluva o boji proti
korupci úředníků“);

Čl. 3 písm. b)

40/2009
287/2018

§ 332

40/2009
165/2015
287/2018

§ 333

rámcovém rozhodnutí Rady 2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o 40/2009
zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti
se zaváděním eura;

§ 233

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému značný prospěch.
Podplacení
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí
obecného zájmu, nebo
kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo
jiného,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť
závažný následek, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.
Nepřímé úplatkářství
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme
úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit
na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného z důvodu uvedeného v
odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta.
Padělání a pozměnění peněz
PT
(1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo
pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich
padělání, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo
platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo
kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
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Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
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Právní předpis EU

Citace ustanovení
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
86/2015

§ 235

40/2009
86/2015

§ 236

40/2009

§ 237

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

jako peníze vyšší hodnoty,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(4) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny působící ve více státech, nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(5) Příprava je trestná.
Udávání padělaných a pozměněných peněz
Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako
pravými, udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Výroba a držení padělatelského náčiní
(1) Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě
nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást,
postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového
programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění
peněz nebo prvků sloužících k ochraně peněz proti padělání anebo
vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních
prostředků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu
svého povolání.
Neoprávněná výroba peněz
(1) Kdo neoprávněně, s použitím zařízení nebo materiálů k výrobě peněz
určených a držených v souladu se zákonem, vyrobí peníze nebo prvky
sloužící k ochraně peněz proti padělání, nebo
kdo neoprávněně vyrobené peníze nebo prvky sloužící k ochraně peněz
proti padělání sobě nebo jinému opatří, uvede do oběhu nebo
přechovává,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny
působící ve více státech, nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 3 písm. c)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

rámcovém rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 40/2009
o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků;
86/2015
165/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 230

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
PT
(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup
k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací
a
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na
nosiči informací,
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací
neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží
jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na
nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo
jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato
data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič
informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického
vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo
jiného technického zařízení pro zpracování dat.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
fyzické osoby, která je podnikatelem.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého
rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 3 písm. d)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
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Ustanovení (§,
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40/2009
86/2015

§ 234

rámcovém rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o 40/2009
praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí 287/2018
nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní;

§ 216

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

rozsahu.
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
(1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří,
zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména
nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla,
elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční
šekovou kartu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává
padělaný nebo pozměněný platební prostředek, bude potrestán odnětím
svobody na jeden rok až pět let.
(3) Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej
jako pravý nebo platný, nebo
kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý
nebo platný,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
skupiny působící ve více státech, nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(6) Příprava je trestná.
Legalizace výnosů z trestné činnosti
PT
(1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá
věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České
republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo kdo takovou věc přemění
v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu nebo
ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo kdo se ke spáchání
takového trestného činu spolčí, bude potrestán odnětím svobody až na
čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané
na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo
utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní,
vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo
podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo kdo se
ke spáchání takového trestného činu spolčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým
trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 3 písm. e)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 40/2009
o boji proti terorismu;
330/2011
165/2015
455/2016
287/2018

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 311

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci
pocházející ze zločinu,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného
zločinu,
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
nebo
e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu
podle zákona.
(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého
rozsahu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
Teroristický útok
PT
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo
sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace,
závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby
něco konala, opominula nebo trpěla,
a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo
veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu
na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování
takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem vydat majetek v
nebezpečí škody velkého rozsahu,
b) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného
základního přírodního zdroje s cílem vydat majetek v nebezpečí škody
velkého rozsahu,
c) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy
nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním
prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do
jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž vydá
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
d) vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny
nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného
podobného nebezpečného jednání, nebo takové nebezpečí zvýší nebo
ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, nebo
e) vložením dat do počítačového systému nebo na nosič informací anebo
vymazáním nebo jiným zničením, poškozením, změněním nebo
potlačením dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči
informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich neupotřebitelnými
provede útok proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo
závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost,
hospodářství nebo zajištění základních životních potřeb obyvatel, útok s
dopadem na větší počet počítačových systémů s využitím počítačového
programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo
útok, kterým způsobí značnou škodu,
bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle
tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo
sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace,
závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby
něco konala, opominula nebo trpěla,
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit
smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo
veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu
na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování
takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem ohrozit tím lidské
životy nebo bezpečnost takového prostranství, zařízení, systému nebo
plošiny,
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného
základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo
vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy
nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním
prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo
vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
455/2016

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 312a

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí
život nebo zdraví lidí nebo bezpečnost takového dopravního prostředku
f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či
jinak dodává nebo užije výbušninu, jaderný materiál, jadernou,
biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový prostředek nebo
materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné,
biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo
výbušniny, nebo
g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo
cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár
nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo
jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného
podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší
nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím
svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
d) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
e) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu,
f) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České
republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká
republika členem, nebo
g) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná
Účast na teroristické skupině
(1) Kdo založí teroristickou skupinu nebo kdo se činnosti teroristické
skupiny účastní, bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, nebo
b) jako zakladatel nebo člen teroristické skupiny, která naplňuje znaky
organizované zločinecké skupiny.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32014L0042_190619.srovnávací tabulka.TŘ

str. 8 z 87

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
455/2016

§ 312d

40/2009
455/2016
287/2018

§ 312e

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, která
naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny, nebo
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v
odstavcích 1 až 3 neužijí.
Financování terorismu
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně
podporuje teroristickou skupinu, jejího člena, teroristu nebo spáchání
teroristického trestného činu, trestného činu podpory a propagace
terorismu (§ 312e) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem
(§ 312f) anebo shromažďuje finanční prostředky nebo jiné věci v
úmyslu, aby jich bylo takto užito, bude potrestán odnětím svobody na tři
léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím
majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, nebo
c) ve velkém rozsahu.
Podpora a propagace terorismu
(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu,
nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro
něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody
na dvě léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto
trestu též propadnutím majetku, bude potrestán,
a) kdo ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu
účasti na teroristické skupině (§ 312a) zjedná jiného,
b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo
používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných
obdobných metod nebo technik pro účely spáchání teroristického
trestného činu,
c) kdo získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo
používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných
obdobných metod nebo technik za účelem spáchání teroristického
trestného činu, nebo
d) kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání teroristického
trestného činu poskytne nebo slíbí odměnu nebo odškodnění jinému
nebo pro jiného anebo na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá
sbírku.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,
a) kdo cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem
spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
455/2016

40/2009
455/2016

40/2009
40/2009
40/2009
455/2016

Čl. 3 písm. f)

40/2009
rámcovém rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o 40/2009

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

teroristické skupině (§312a), vyhrožování teroristickým trestným činem
(§312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c),
nebo
b) kdo pro jiného takové cestování organizuje, jiného k němu navádí
anebo jinému umožní nebo usnadní takto cestovat.
(4) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 písm. b) nebo d) tiskem,
filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným způsobem,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
skupiny,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu, nebo
d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) vůči dítěti.
§ 312f
Vyhrožování teroristickým trestným činem
(1) Kdo vyhrožuje spácháním teroristického trestného činu, bude
potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle
tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) se zbraní, nebo
d) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
§ 175 odst. 3 Vydírání
písm. b)
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu
(§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), nebo
§ 175 odst. 4 (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
§ 175 odst. 5 (5) Příprava je trestná.
§ 205 odst. 5 Krádež
písm. b)
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu
(§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
§ 205 odst. 6 Příprava je trestná.
§ 331
Přijetí úplatku
PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

boji proti korupci v soukromém sektoru

Čl. 3 písm. g)

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

330/2011

40/2009
287/2018

§ 332

rámcovém rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, 40/2009
kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových 306/2009
podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s
drogami;

§ 283

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním
věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit
úplatek, nebo
kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému značný prospěch.
Podplacení
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí
obecného zájmu, nebo
kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo
jiného,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť
závažný následek, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními PT
látkami a s jedy
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne,
zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného
přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující
omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo
potrestán,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
86/2015

§ 284

40/2009
86/2015

§ 285

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

c) ve značném rozsahu, nebo
d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči
dítěti mladšímu patnácti let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti
let.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví
nejméně dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
více státech.
(5) Příprava je trestná.
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším
než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo
psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo
jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou
nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství
větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve
větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní
látku
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než
malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest
měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než
malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující
omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až
na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
86/2015

§ 286

40/2009
306/2009

§ 287

Čl. 3 písm. h)

rámcovém rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji
proti organizované trestné činnosti;

40/2009
455/2016

§ 361

Čl. 3 písm. i)

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 40/2009
2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, 306/2009
kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV;
141/2014

§ 168

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším
rozsahu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní
látky a jedu
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor
nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo
psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo
psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět
let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
Šíření toxikomanie
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu
nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak
podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) vůči dítěti, nebo
c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.
Účast na organizované zločinecké skupině
PT
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako
vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny.
(3) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v
odstavcích 1 a 2 neužijí.
Obchodování s lidmi
PT
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje,
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
455/2016

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 361

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání
nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
kdo kořistí z takového jednání,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za
použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo
zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme,
zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo
užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání
nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
kdo kořistí z takového jednání.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo
smrti,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na
zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
více státech.
(5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
smrt.
(6) Příprava je trestná.
Účast na organizované zločinecké skupině
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 3 písm. j)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. 40/2009
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 306/2009
vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje 141/2014
rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV;

§ 168

40/2009
306/2009

§ 185

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako
vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny.
(3) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného
v odstavcích 1 a 2 neužijí.
Obchodování s lidmi
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje,
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání
nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
kdo kořistí z takového jednání,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
…..
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo
smrti,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na
zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
více státech.
(5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
smrt.
(6) Příprava je trestná.
Znásilnění
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
306/2009

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 186

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo
kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem
srovnatelným se souloží,
b) na dítěti, nebo
c) se zbraní.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí
svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo
ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní
svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
Sexuální nátlak
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké
újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému
srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného
zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu
styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému
srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení
a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) na dítěti, nebo
b) nejméně se dvěma osobami.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby,
trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence,
ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována
osobní svoboda, nebo
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
306/2009

§ 187

40/2009
330/2011
141/2014
86/2015

§ 192

40/2009

§ 193

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.
(7) Příprava je trestná.
Pohlavní zneužití
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden
rok až osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let
svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a
z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo
jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo
osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva
roky.
(2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo
komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.
(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně
přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému
opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu,
jež se jeví být dítětem, anebo
kdo kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
Zneužití dítěte k výrobě pornografie
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě
pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 3 písm. k)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009

§ 201

40/2009
141/2014

§ 193a

40/2009
141/2014

§ 193b

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 40/2009
2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového 86/2015
rozhodnutí Rady 2005/222/SVV
165/2015

§ 230

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
Ohrožování výchovy dítěte
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj
dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou
činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou
svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím
přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje
výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem
činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné
pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
Účast na pornografickém představení
Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného
vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až
na dvě léta.
Navazování nedovolených kontaktů s dítětem
Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat
trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný
sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta.
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup
k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
86/2015
165/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 231

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na
nosiči informací,
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací
neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží
jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na
nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo
jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato
data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič
informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického
vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo
jiného technického zařízení pro zpracování dat.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
fyzické osoby, která je podnikatelem.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého
rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému
systému a jiných takových dat
(1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných
zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného
přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 3
Čl. 4 odst. 1

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

jakož i v jiných právních nástrojích, pokud tyto nástroje výslovně

stanoví, že se tato směrnice vztahuje na trestné činy v nich
harmonizované.
Konfiskace
Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní úplnou nebo
částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů nebo majetku v hodnotě
odpovídající těmto nástrojům nebo výnosům v návaznosti na
pravomocné odsouzení za trestný čin, které může být i výsledkem řízení
v nepřítomnosti.

40/2009
86/2015
55/2017
287/2018

§ 70

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí,
zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří
nebo přechovává
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný
prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo
přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických
komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný
podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému
systému nebo jeho části,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím
věci nebo zákazem činnosti.
2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.
Nerelevantní z hlediska transpozice
NT

PT

Propadnutí věci
(1) Soud uloží trest propadnutí věci, která je bezprostředním výnosem
z trestné činnosti.
(2) Soud může uložit trest propadnutí věci,
a) která je nástrojem trestné činnosti, nebo
b) která je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota
věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu
k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti
zanedbatelná
(3) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející
pachateli. Trest propadnutí věci postihuje i plody a užitky takové věci,
které náležejí pachateli.
(4) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc uvedenou
v odstavci 2, ve vztahu k níž je možno uložit propadnutí věci, uloží mu
soud vždy i tento trest.
(5) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci, který
zahrnuje i zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření trestu
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

propadnutí věci.
(6) Propadlá věc připadá státu.

9533
40/2009
86/2015

§ 71

Propadnutí náhradní hodnoty
(1) Jestliže pachatel věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou soud
mohl prohlásit za propadlou podle § 70, před uložením trestu propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí,
zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména
spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří, může mu soud uložit
propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové
věci nebo jiné majetkové hodnoty. Hodnotu věci nebo jiné majetkové
hodnoty, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, může soud stanovit
na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.
(2) Je-li věc nebo jiná majetková hodnota, byť i jen zčásti,
znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou nebo odstraněna, může soud
uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty podle § 70.
(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu.

§ 24 odst. 1
písm. d)

Druhy trestních opatření
(1) Za spáchané provinění může soud pro mládež mladistvému uložit
pouze tato trestní opatření:
….
d) propadnutí věci,

218/2003
41/2009

§ 24 odst. 2

141/1961
57/1965
292/1993
265/2001
459/2011
45/2013
57/2017

§ 202

(2) Trestní opatření uložené podle tohoto zákona v návaznosti na trestní
zákoník musí vzhledem k okolnostem případu a osobě i poměrům
mladistvého napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro další vývoj
mladistvého; výkonem trestního opatření nesmí být ponížena lidská
důstojnost.
Přítomnost při hlavním líčení
(1) Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu,
zapisovatele a státního zástupce. Přítomnost obžalovaného nebo jiných
osob může být zajištěna i prostřednictvím videokonferenčního zařízení;
§ 111a se užije obdobně.
(2) V nepřítomnosti obžalovaného může se hlavní líčení provést, jen
když soud má za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního
řízení dosáhnout i bez přítomnosti obžalovaného, a přitom
a) obžaloba byla obžalovanému řádně doručena a obžalovaný byl
k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán a
b) o skutku, který je předmětem obžaloby, byl obžalovaný už některým
orgánem činným v trestním řízení vyslechnut a bylo dodrženo
ustanovení o zahájení trestního stíhání (§ 160) a obviněný byl upozorněn

9533
218/2003
253/2006
86/2015
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 4 odst. 2

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
265/2001

§ 302

Není-li konfiskace na základě odstavce 1 možná, přijmou členské státy 141/1961
alespoň v případech, kdy je tato nemožnost výsledkem nemoci nebo 265/2001
útěku podezřelé či obviněné osoby, nezbytná opatření umožňující
konfiskaci nástrojů a výnosů v případech, kdy bylo zahájeno trestní
řízení ohledně trestného činu, který může přímo či nepřímo vést
k hospodářskému prospěchu, a takové řízení by mohlo vést k odsouzení
za trestný čin, pokud by podezřelá nebo obviněná osoba byla schopna
účasti v řízení.

§ 302

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování (§
166 odst. 1);
a to a na jiné následky nedostavení (§ 66 a 90) musí být obžalovaný
v předvolání upozorněn.
(3) Nedostaví-li se obžalovaný bez řádné omluvy k hlavnímu líčení a
soud rozhodne o tom, že se hlavní líčení bude konat v nepřítomnosti
obžalovaného, lze v hlavním líčení protokoly o výslechu svědků, znalců
a spoluobviněných přečíst nebo obrazové a zvukové záznamy pořízené o
jejich výslechu provedeném prostřednictvím videokonferenčního
zařízení přehrát za podmínek uvedených v § 211.
(4) Hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li
obžalovaný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jde-li o
trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
hranice převyšuje pět let. V případech nutné obhajoby (§ 36) nelze konat
hlavní líčení bez přítomnosti obhájce.
(5) Ustanovení první věty odstavce 4 se neužije, pokud obžalovaný
požádá, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti. Ustanovení
odstavce 3 se tu užije přiměřeně.
Řízení proti uprchlému
Řízení podle ustanovení tohoto oddílu lze konat proti tomu, kdo se
vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině nebo tím, že se skrývá.
Řízení proti uprchlému
PT
Řízení podle ustanovení tohoto oddílu lze konat proti tomu, kdo se
vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině nebo tím, že se skrývá.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
265/2001
105/2013
163/2016
55/2017
183/2017

§ 11 odst. 1

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

Nepřípustnost trestního stíhání
(1) Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm
pokračovat a musí být zastaveno
a) nařídí-li to prezident republiky, uživ svého práva udílet milost nebo
amnestii,
b) je-li trestní stíhání promlčeno,
c) jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním
řízení (§ 10), nebo o osobu, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba
souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl oprávněným orgánem dán, nejdeli o dočasné vynětí nebo není-li trestní stíhání osoby pro nedostatek
souhlasu oprávněného orgánu nepřípustné pouze dočasně,
d) jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná,
e) proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,
f) proti tomu, jehož těžká choroba trvale vylučuje jeho postavení před
soud,
g) proti tomu, jemuž duševní choroba, která nastala až po spáchání činu,
trvale znemožňuje chápat smysl trestního stíhání,
h) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo
pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo
jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí
nebylo v předepsaném řízení zrušeno,
i) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo
pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání, jestliže rozhodnutí
nebylo v předepsaném řízení zrušeno,
j) proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo
pravomocným rozhodnutím o postoupení věci s podezřením, že skutek
je přestupkem nebo kárným proviněním, jestliže rozhodnutí nebylo v
předepsaném řízení zrušeno,
k) jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo
pravomocným rozhodnutím o přestupku a uplynula-li lhůta pro zahájení
přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být
rozhodnutí o přestupku zrušeno,
l) je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného a souhlas
nebyl dán nebo byl vzat zpět,
m) stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
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Ustanovení (článek,odst.,
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Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
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Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

republika vázána, nebo
n) proti tomu, ohledně něhož bylo trestní řízení pro týž skutek předáno
do cizího státu, pokud mu byl pro tento skutek cizozemským soudem
pravomocně uložen trest nebo ochranné opatření, které vykonává nebo
již vykonal, nebo je nelze podle práva tohoto státu vykonat, nebo bylo
cizozemským soudem pravomocně upuštěno od uložení trestu, anebo
pravomocně rozhodnuto o zproštění obžaloby.

40/2009
86/2015
55/2017
287/2018

§ 101

Zabrání věci
(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a),
může soud uložit, že se taková věc zabírá,
a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo
c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti,
anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.
(2) Soud může uložit zabrání věci, která je bezprostředním výnosem
z trestné činnosti nebo je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti,
pokud hodnota věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není
ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné
činnosti zanedbatelná, a pokud taková věc
a) náleží pachateli, který byl odsouzen za trestný čin, ze kterého věc
pochází,
b) náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
c) náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil,
d) náleží nepříčetné osobě, která spáchala čin jinak trestný,
e) náleží jiné osobě, na kterou pachatel takovou věc převedl nebo která ji
jinak nabyla, nebo
f) je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo obdobném zařízení
(dále jen „svěřenský fond“) anebo v podílovém fondu.
(3) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním
předpisem věc uvedenou v odstavci 1 nebo 2, ve vztahu k níž je možno
uložit zabrání věci, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření.
(4) Soud může místo zabrání věci uložit povinnost
a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 5 odst. 1

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

9533
40/2009
Rozšířená konfiskace
Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující úplnou nebo 55/2017
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví osoby odsouzené za trestný 287/2018
čin, který může přímo či nepřímo vést k hospodářskému prospěchu,
pokud soud na základě okolností případu včetně konkrétních skutečností
a dostupných důkazů, jako například že hodnota tohoto majetku je
neúměrná zákonnému příjmu odsouzené osoby, má za to, že daný
majetek pochází z trestné činnosti.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 102a

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

nebezpečnému účelu,
b) odstranit určité zařízení,
c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo
d) omezit dispozice s věcí a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
(5) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě
splněna, rozhodne soud o zabrání věci.
Zabrání části majetku
PT
(1) Soud může uložit zabrání části majetku pachateli, který byl uznán
vinným úmyslným trestným činem, na který trestní zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři léta, nebo
trestným činem výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192),
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací
(§ 230), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla
k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), pletich při
zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletich při veřejné
dražbě (§ 258), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou
nebo psychotropní látku podle § 285 odst. 2 až 4, šíření toxikomanie
(§ 287), podplacení (§ 332) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333), pokud
pachatel takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného získal nebo
se snažil získat majetkový prospěch a soud má za to, že určitá část jeho
majetku pochází z trestné činnosti vzhledem k tomu, že hodnota
majetku, který pachatel nabyl nebo převedl na jinou osobu nebo do
majetku ve svěřenském fondu v době nejdéle 5 let před spácháním
takového trestného činu, v době jeho páchání nebo po jeho spáchání, je
v hrubém nepoměru k příjmům pachatele nabytým v souladu se
zákonem nebo byly zjištěny jiné skutečnosti odůvodňující takový závěr.
(2) Soud může uložit zabrání části majetku ve vztahu k věci, která by
jinak mohla být zabrána podle odstavce 1, pokud pachatel takovou věc
a) převedl na jinou osobu bezplatně nebo za nápadně výhodných
podmínek a tato osoba věděla nebo mohla a měla vědět, že na
ni takovou věc převedl z toho důvodu, aby se vyhnul jejímu
zabrání, nebo že taková věc byla získána v rozporu se
zákonem,
b)

převedl na osobu blízkou,

c)

převedl na právnickou osobu, ve které má sám nebo ve spojení
s osobami blízkými většinovou majetkovou účast, většinový
podíl na hlasovacích právech nebo rozhodující vliv na řízení, a
takovou věc pachatel bezplatně nebo za nápadně výhodných
podmínek užívá,
převedl do majetku ve svěřenském fondu, nebo

d)

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Pro účely odstavce 1 tohoto článku zahrnuje pojem „trestný čin“
40/2009
alespoň:
330/2011
aktivní a pasivní korupci v soukromém sektoru, jak je stanovena v
článku 2 rámcového rozhodnutí 2003/568/SVV, jakož i aktivní a pasivní
korupci úředníků orgánů Unie nebo členských států, jak je stanovena v
článcích 2 a 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků;

§ 331

40/2009
287/2018

§ 332

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

e)

Čl. 5 odst. 2
písm. a)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Vyhodnocení *

Poznámka

nabyl do společného jmění manželů.

(3) Soud při určení části majetku, jejíž zabrání ukládá, stanoví konkrétní
věci podléhající zabrání. Pokud byl zjištěn hrubý nepoměr mezi
hodnotou majetku a příjmy pachatele nabytými v souladu se zákonem ve
sledovaném období, může takto určit jakékoli věci pachatele v hodnotě
až do výše zjištěného hrubého nepoměru.
(4) Není-li známo, kde se věci, které by mohly být zabrány, nacházejí,
nebo jejich zabrání není vhodné zejména s ohledem na práva třetích
osob, anebo jestliže ten, komu mohla být věc zabrána, ji před
rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí, zcizí, nebo její zabrání jinak
zmaří, může soud uložit zabrání náhradní hodnoty, včetně peněžité
částky, až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci,
jejíž zabrání mohl soud uložit, soud stanoví na základě odborného
vyjádření nebo znaleckého posudku.
Přijetí úplatku
PT
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním
věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit
úplatek, nebo
kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo
jinému značný prospěch.
Podplacení
(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí
obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo
kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo
jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
165/2015
287/2018

Čl. 5 odst. 2
písm. b)

trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení, jak jsou stanoveny 40/2009
v článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV, alespoň v případech, 455/2016
kdy daný trestný čin vedl k hospodářskému prospěchu;

Čl. 5 odst. 2
písm. c)

zapříčinění účasti dítěte na pornografických představeních, najímání 40/2009
dítěte k účasti na pornografických představeních, prospěch z takové 141/2014
účasti dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům, dosáhloli dítě věku pohlavní dospělosti, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 směrnice
2011/93/EU; distribuci, šíření nebo předávání dětské pornografie, jak je
stanoveno v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice; nabízení, dodávání nebo
zpřístupňování dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 5
uvedené směrnice; výrobu dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5
odst. 6 uvedené směrnice;
40/2009

40/2009

40/2009
306/2009
40/2009
330/2011

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

závažný následek, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.
§ 333
Nepřímé úplatkářství
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme
úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit
na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného z důvodu uvedeného v
odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta.
§ 361
Účast na organizované zločinecké skupině
PT
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako
vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny.
(3) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v
odstavcích 1 a 2 neužijí.
§ 168 odst. 1 Obchodování s lidmi
PT
písm. a)
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje,
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání
nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

§ 168 odst. 3 (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku
písm. c)
bude pachatel potrestán,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch, nebo
§ 168 odst. 4 (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku
písm. b)
bude pachatel potrestán,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu, nebo
§ 168 odst. 5 (5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
smrt.
§ 192 odst. 3 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

141/2014
86/2015

40/2009
141/2014

40/2009
141/2014
40/2009

Čl. 5 odst. 2
písm. d)

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Poznámka

přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému
opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu,
jež se jeví být dítětem, anebo
kdo kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
§ 192 odst. 4 4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
písm. c)
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
§ 192 odst. 5 (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
písm. b)
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 193 odst. 1 Zneužití dítěte k výrobě pornografie
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě
pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém
pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
pět let.

40/2009

§ 193 odst. 2 2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
písm. b)
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospě

40/2009

§ 193 odst. 3 (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
písm. b)
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

40/2009
141/2014

§ 193a

neoprávněné zasahování do informačních systémů a neoprávněné 40/2009
zasahování do údajů, jak je stanoveno v článcích 4 a 5 směrnice 86/2015
2013/40/EU, jestliže mělo dopad na velký počet informačních systémů 165/2015
za použití nástroje stanoveného v článku 7 uvedené směrnice,
vytvořeného nebo přizpůsobeného prvotně pro tento účel; úmyslnou
výrobu, prodej, opatření si k užití, dovoz, distribuci nebo jiné formy
zpřístupnění nástrojů použitých pro spáchání trestných činů, pokud se
nejedná o méně závažný případ, jak je stanoveno v článku 7 uvedené
směrnice;

Vyhodnocení *

Účast na pornografickém představení
Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného
vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až
na dvě léta.
§ 230 odst. 1 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
PT
(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup
k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
86/2015
165/2015

40/2009
86/2015
165/2015

40/2009

40/2009

40/2009
86/2015
165/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

§ 230 odst. 2 (2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na
nosiči informací,
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací
neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží
jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na
nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo
jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato
data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič
informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického
vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.
§ 230 odst. 3 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo
písm. a)
propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
§ 230 odst. 4 (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem
písm. d)
bude pachatel potrestán,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
nebo
§ 230 odst. 5 (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
písm. b)
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 231 odst. 1 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému
systému a jiných takových dat
(1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných
zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného
přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1,
2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí,
zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří
nebo přechovává
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný
prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo
přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických
komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný
podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému
systému nebo jeho části,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím
věci nebo zákazem činnosti.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
86/2015
40/2009
Čl. 5 odst. 2
písm. e)

trestný čin, který je postižitelný v souladu s příslušným nástrojem 40/2009
uvedeným v článku 3, nebo v případě, že příslušný nástroj nestanoví 306/2009
určitou trestní hranici, podle příslušného vnitrostátního práva, trestem 141/2014
odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

§ 231 odst. 2 (2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
písm. b)
věci bude pachatel potrestán,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
§ 231 odst. 3 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.
§ 168
Obchodování s lidmi
PT
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje,
přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání
nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
kdo kořistí z takového jednání,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za
použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo
zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme,
zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo
užito
a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního
zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
kdo kořistí z takového jednání.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo
smrti,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na
zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

40/2009
306/2009
40/2009

§ 185 odst. 5 (5) Příprava je trestná.

40/2009

§ 186 odst. 3 Sexuální nátlak
písm. a)
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké
újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému
srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného
zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu
styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému
srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení
a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) na dítěti, nebo
§ 186 odst. 4 (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby,

40/2009

Poznámka

prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
více státech.
(5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
smrt.
(6) Příprava je trestná.
§ 185 odst. 2 Znásilnění
písm. b)
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké
újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo
kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
b) na dítěti, nebo
§ 185 odst. 3 (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí
svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo
ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní
svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
§ 185 odst. 4 (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

40/2009
306/2009

Vyhodnocení *

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
306/2009

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence,
ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována
osobní svoboda, nebo
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.
§ 186 odst. 5 (5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

40/2009
306/2009

§ 186 odst. 6 (6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

40/2009

§ 186 odst. 7 (7) Příprava je trestná.

40/2009
306/2009

§ 187

40/2009
330/2011
141/2014
86/2015

§ 192

Pohlavní zneužití
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden
rok až osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let
svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a
z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo
jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo
osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva
roky.
(2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo
komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.
(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně
přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému
opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu,
jež se jeví být dítětem, anebo
kdo kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
a) jako člen organizované skupiny,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009

§ 193

40/2009

§ 201

40/2009
306/2009

§ 283

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
Zneužití dítěte k výrobě pornografie
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě
pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém
pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
Ohrožování výchovy dítěte
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj
dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou
činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou
svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím
přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje
výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem
činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné
pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
86/2015

40/2009

40/2009

40/2009
306/2009

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného
přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující
omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo
potrestán,
c) ve značném rozsahu, nebo
d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči
dítěti mladšímu patnácti let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti
let.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví
nejméně dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
více státech.
(5) Příprava je trestná.
§ 285 odst. 2 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní
látku
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než
malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující
omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až
na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
§ 285 odst. 3 (3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším
rozsahu.
§ 285 odst. 4 (4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 287

Šíření toxikomanie
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu
nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

40/2009
330/2011
165/2015
455/2016
287/2018

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 311

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) vůči dítěti, nebo
c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.
Teroristický útok
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo
sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace,
závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby
něco konala, opominula nebo trpěla,
a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo
veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu
na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování
takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem vydat majetek v
nebezpečí škody velkého rozsahu,
b) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného
základního přírodního zdroje s cílem vydat majetek v nebezpečí škody
velkého rozsahu,
c) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy
nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním
prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo
vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do
jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž vydá
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
d) vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny
nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného
podobného nebezpečného jednání, nebo takové nebezpečí zvýší nebo
ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, nebo
e) vložením dat do počítačového systému nebo na nosič informací anebo
vymazáním nebo jiným zničením, poškozením, změněním nebo
potlačením dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči
informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich neupotřebitelnými
provede útok proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo
závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost,
hospodářství nebo zajištění základních životních potřeb obyvatel, útok

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

s dopadem
na větší počet počítačových systémů s využitím počítačového programu
vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo útok, kterým
způsobí značnou škodu,
bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle
tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo
sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace,
závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby
něco konala, opominula nebo trpěla,
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit
smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo
veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu
na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování
takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem ohrozit tím lidské
životy nebo bezpečnost takového prostranství, zařízení, systému nebo
plošiny,
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného
základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy,
e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy
nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním
prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo
vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do
jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí
život nebo zdraví lidí nebo bezpečnost takového dopravního prostředku,
f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či
jinak dodává nebo užije výbušninu, jaderný materiál, jadernou,
biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový prostředek nebo
materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné,
biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo
výbušniny, nebo
g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo
cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár
nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo
jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného
podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší
nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím
svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
455/2016

§ 312a

40/2009
455/2016

§ 312d

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

propadnutím majetku.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
d) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
e) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu,
f) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České
republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká
republika členem, nebo
g) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
Účast na teroristické skupině
(1) Kdo založí teroristickou skupinu nebo kdo se činnosti teroristické
skupiny účastní, bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, nebo
b) jako zakladatel nebo člen teroristické skupiny, která naplňuje znaky
organizované zločinecké skupiny.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, která
naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny, nebo
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v
odstavcích 1 až 3 neužijí.
Financování terorismu
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně
podporuje teroristickou skupinu, jejího člena, teroristu nebo spáchání
teroristického trestného činu, trestného činu podpory a propagace
terorismu (§ 312e) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§
312f) anebo shromažďuje finanční prostředky nebo jiné věci v úmyslu,
aby jich bylo takto užito, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až
dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009
455/2016
287/2018

§ 312e

40/2009

§ 312f

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, nebo
c) ve velkém rozsahu.
Podpora a propagace terorismu
(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu,
nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro
něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody
na dvě léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto
trestu též propadnutím majetku, bude potrestán,
a) kdo ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu
účasti na teroristické skupině (§ 312a) zjedná jiného,
b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo
používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných
obdobných metod nebo technik pro účely spáchání teroristického
trestného činu,
c) kdo získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo
používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných
obdobných metod nebo technik za účelem spáchání teroristického
trestného činu, nebo
d) kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání teroristického
trestného činu poskytne nebo slíbí odměnu nebo odškodnění jinému
nebo pro jiného anebo na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá
sbírku.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,
a) kdo cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem
spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na
teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem
(§ 312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c),
nebo
b) kdo pro jiného takové cestování organizuje, jiného k němu navádí
anebo jinému umožní nebo usnadní takto cestovat.
(4) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 písm. b) nebo d) tiskem,
filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným způsobem,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
skupiny,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu, nebo
d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) vůči dítěti.
Vyhrožování teroristickým trestným činem

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

455/2016

40/2009
287/2018

§ 216

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

(1) Kdo vyhrožuje spácháním teroristického trestného činu, bude
potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle
tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) se zbraní, nebo
d) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.".
Legalizace výnosů z trestné činnosti
(1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá
věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České
republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo kdo takovou věc přemění
v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu nebo
ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo kdo se ke spáchání
takového trestného činu spolčí, bude potrestán odnětím svobody až na
čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané
na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo
utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní,
vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo
podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo kdo se
ke spáchání takového trestného činu spolčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým
trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci
pocházející ze zločinu,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného
zločinu,
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
nebo
e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

podle zákona.
(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého
rozsahu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu
Výroba a držení padělatelského náčiní
(1) Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě
nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást,
postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového
programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění
peněz nebo prvků sloužících k ochraně peněz proti padělání anebo
vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních
prostředků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu
svého povolání.
Padělání a pozměnění peněz
(1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo
pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich
padělání, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo
platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo
kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo
jako peníze vyšší hodnoty,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(4) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
skupiny působící ve více státech, nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(5) Příprava je trestná.

40/2009

§ 236 odst. 2

40/2009

§ 233 odst. 3

40/2009

§ 233 odst. 4

40/2009

§ 233 odst. 5

40/2009

§ 234 odst. 2 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
(1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří,
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40/2009

40/2009

40/2009

40/2009
40/2009
455/2016

40/2009
40/2009
455/2016

40/2009
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Poznámka

zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména
nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla,
elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční
šekovou kartu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává
padělaný nebo pozměněný platební prostředek, bude potrestán odnětím
svobody na jeden rok až pět let.

§ 234 odst. 3 (3) Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej
jako pravý nebo platný, nebo
kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije
jako pravý nebo platný,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
§ 234 odst. 4 (4) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
§ 234 odst. 5 (5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
skupiny působící ve více státech, nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
§ 234 odst. 6 (6) Příprava je trestná.
§ 205 odst. 5 Krádež
písm. b)
..
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého
rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu
(§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
§ 205 odst. 6 (6) Příprava je trestná.
§ 175 odst. 3 Vydírání
písm. b)
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§
312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 175 odst. 4 (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
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40/2009

§ 175 odst. 5

40/2009
86/2015

§ 286 odst. 1 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní
látky a jedu

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor
nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo
psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo
psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět
let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Čl. 6 odst. 1

Konfiskace majetku třetích osob
Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující konfiskaci výnosů
nebo jiného majetku, jehož hodnota odpovídá výnosům z trestné
činnosti, který byl přímo či nepřímo převeden podezřelou nebo
obviněnou osobou na třetí osobu, nebo který třetí osoby nabyly od
podezřelé či obviněné osoby, alespoň v případech, kdy tyto třetí osoby
na základě konkrétních skutečností a okolností, včetně toho, že převod
byl proveden nebo k nabytí došlo bezúplatně nebo výměnou za finanční
částku výrazně nižší, než je tržní hodnota, věděly nebo měly vědět, že
účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci.

40/2009

§ 286 odst. 2 (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
písm. d)
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

40/2009
141/2014

§ 193b

40/2009
86/2015
55/2017
287/2018

§ 101

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem
Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat
trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný
sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta.
Zabrání věci
PT
(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm.
a), může soud uložit, že se taková věc zabírá,
a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo
c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti,
anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.
(2) Soud může uložit zabrání věci, která je bezprostředním výnosem
z trestné činnosti nebo je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti,
pokud hodnota věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není
ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné
činnosti zanedbatelná, a pokud taková věc
a) náleží pachateli, který byl odsouzen za trestný čin, ze kterého věc
pochází,
b) náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
c) náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil,
d) náleží nepříčetné osobě, která spáchala čin jinak trestný,
e) náleží jiné osobě, na kterou pachatel takovou věc převedl nebo která ji
jinak nabyla, nebo
f) je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo obdobném zařízení
(dále jen „svěřenský fond“) anebo v podílovém fondu.
(3) Zabrání věci postihuje i plody a užitky věci, které náležejí osobě,
jejíž věc se zabírá.
(4) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním
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9533
40/2009
86/2015

Čl. 6 odst. 2

Odstavcem 1 nejsou dotčena práva třetích osob jednajících v dobré víře.

9533
40/2009

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

předpisem věc uvedenou v odstavci 1 nebo 2, ve vztahu k níž je možno
uložit zabrání věci, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření.
(5) Soud může místo zabrání věci uložit povinnost
a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky
nebezpečnému účelu,
b) odstranit určité zařízení,
c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo
d) omezit dispozice s věcí a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
(6) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 5 ve stanovené lhůtě
splněna, rozhodne soud o zabrání věci.

§ 102

Zabrání náhradní hodnoty
Jestliže ten, komu by mohla být zabrána věc podle § 101 odst. 1 nebo 2,
ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí,
zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména
spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest
propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 5,
popřípadě zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104
odst. 2, může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která
odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud
uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo
znaleckého posudku.

§ 38 odst. 3

Přiměřenost trestních sankcí
PT
…
(3) Při ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným
zájmům osob poškozených trestným činem.
Věc náležející pachateli
Věc náleží pachateli, jestliže ji v době rozhodnutí o ní vlastní, je součástí
jeho majetku nebo s ní fakticky jako vlastník nakládá, aniž je oprávněný
vlastník nebo držitel takové věci znám.

40/2009
86/2015
55/2017

§ 135

89/2012

§ 1043

89/2012

§ 1109

Poznámka

Ochrana domnělého vlastnického práva
(1) Na toho, kdo nabyl držby vlastnického práva poctivě, řádně a
pravým způsobem, se hledí jako na vlastníka proti tomu, kdo mu věc
zadržuje či ho jinak ruší, aniž k tomu má právní důvod, nebo pokud k
tomu má právní důvod stejně silný či slabší.
(2) Nabyl-li někdo držby vlastnického práva bezúplatně a jiný za úplatu,
považuje se bezúplatné nabytí za slabší právní důvod.
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
Vlastníkem věci se stane ten, kdo získal věc, která není zapsána ve
veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v
oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného
titulu, pokud k nabytí došlo
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Poznámka

a) ve veřejné dražbě,
b) od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného
obchodního styku,
c) za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil,
d) od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno,
e) při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou
vystavenými na doručitele, nebo
f) při obchodu na komoditní burze.
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
Získal-li někdo v dobré víře za úplatu použitou movitou věc od
podnikatele, který při své podnikatelské činnosti v rámci běžného
obchodního styku obchoduje takovými věcmi, vydá ji vlastníku, který
prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně a
že od ztráty nebo odnětí věci uplynuly nejvýše tři roky.
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
Získal-li někdo movitou věc za jiných okolností, než které stanoví §
1109 nebo 1110, stane se vlastníkem věci, pokud prokáže dobrou víru v
oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci. To neplatí, pokud
vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného
trestného činu.

89/2012

§ 1110

89/2012

§ 1111

89/2012

§ 1112

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
Vlastnického práva ani dobré víry svého předchůdce se nemůže k svému
prospěchu dovolat ten, kdo získal movitou věc s vědomím, že vlastnické
právo bylo nabyto od neoprávněného.

141/1961
48/1973
25/1993
292/1993
265/2001
55/2017

§ 80

Vrácení a další nakládání s věcí
(1) Není-li věci, která byla vydána nebo odňata, k dalšímu řízení už
třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se tomu,
kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Jestliže na ni uplatňuje právo osoba
jiná, vydá se tomu, o jehož právu na věc není pochyb. Při pochybnostech
se věc uloží do úschovy a osoba, která si na věc činí nárok, se upozorní,
aby jej uplatnila v řízení ve věcech občanskoprávních. Pokud osoba,
která má na věc právo, ji přes opakovanou výzvu nepřevezme, bude věc
prodána a částka za ni stržená bude uložena do úschovy soudu; věc
bezcenná se zničí.
(2) Je-li nebezpečí, že se věc, která nemohla být vrácena nebo vydána
podle odstavce 1, zkazí, prodá se a částka za ni stržená se uloží do
úschovy soudu.
(3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 činí předseda senátu, v přípravném
řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Proti rozhodnutí o vrácení a
vydání věci, jakož i o uložení do úschovy, je přípustná stížnost, jež má
odkladný účinek.
(4) Věc na základě rozhodnutí o prodeji podle odstavců 1 a 2 prodá ten,
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Poznámka

kdo ji má ve správě nebo ten, kdo je pověřen jejím prodejem, postupem
podle zvláštního právního předpisu.

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti
PT
(1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je nástrojem
trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a
v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o
zajištění takové věci. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje
předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního
zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu.
Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své
rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas,
nebo je zruší. Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost.
(2) V rozhodnutí o zajištění nebo v připojených listinách je zapotřebí
náležitě a nezaměnitelně vymezit věci podléhající zajištění. Je-li
zajišťováno právo, může být zajištěno i právo teprve v budoucnu
vzniklé. V rozhodnutí o zajištění se tomu, komu byla věc zajištěna,
zakáže, aby po oznámení rozhodnutí takovou věc převedl na jiného nebo
ji zatížil, a je-li zajištěna hmotná věc, také, aby ji záměrně poškozoval
nebo ničil. Je-li to zapotřebí pro účely zajištění nebo správy zajištěné
věci, lze v rozhodnutí o zajištění věci nebo i v dodatečném rozhodnutí
zakázat nebo omezit také výkon dalších práv souvisejících se zajištěnou
věcí, a to včetně práv teprve v budoucnu vzniklých, jakož i vyzvat k
vydání všech listin nebo jiných hmotných nosičů, jejichž předložení je
nutné k uplatnění určitého práva k zajištěné věci, s upozorněním na
následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66 a 79). Na
dodatečné rozhodnutí o zákazu nebo omezení výkonu dalších práv
souvisejících se zajištěnou věcí se ustanovení o rozhodnutí o zajištění
použijí přiměřeně.
(3) V rozhodnutí o zajištění se tomu, komu byla věc zajištěna, dále
uloží, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do
15 dnů od oznámení rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží
k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní
nakládat, a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou
povinnou poskytnout odpovídající plnění, s upozorněním na následky
nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66).
(4) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, učiní
všechny úkony nezbytné k výkonu takového rozhodnutí.
(5) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost.
§ 79b odst. 1 Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm
§ 79a

(1) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, bezodkladně
doručí rozhodnutí o zajištění orgánu nebo osobě, které jsou příslušné k
provedení zajištění, a poté, co orgán nebo osoba provedou zajištění, i
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osobě, jíž byla věc zajištěna. Současně orgány nebo osoby příslušné
k provedení zajištění vyzve, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla
zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, mu
tuto skutečnost neprodleně oznámily. Orgán nebo osoba příslušná
k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o
zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo
k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Provedení zajištění věci
(1) Kdo má u sebe movitou věc, která může podléhat zajištění, je
povinen takovou věc na vyzvání předsedy senátu a v přípravném řízení
státního zástupce nebo policejního orgánu vydat; pokud ji nevydá, může
mu být odňata. Na postup při vydání a odnětí movité věci se použijí
obdobně § 78 a 79.
(2) Orgán činný v trestním řízení příslušný k vydání příkazu k odnětí
věci může při posouzení všech rozhodných okolností ponechat movitou
věc na místě, kde se nachází, pokud
a) odnětí takové věci by vedlo k jejímu znehodnocení nebo
k znehodnocení věci, s níž je funkčně spojena,
b) odnětí takové věci by bylo spojeno s nepřiměřenými technickými
obtížemi,
c) jde o věc vyžadující zvláštní péči nebo je péče o ni spojena
s nepřiměřenými náklady, nebo
d) jde o věc nepatrné hodnoty.
(3) Pokud je movitá věc ponechána na místě, kde se nachází, tato
skutečnost se spolu s důvodem takového postupu uvede do protokolu a
movitá věc se náležitě vymezí tak, aby nebyla zaměnitelná s jinými.
Orgán příslušný k vydání příkazu k odnětí věci zároveň vydá příkaz k
zdržení se nakládání s věcí, v němž movitou věc náležitě
a nezaměnitelně vymezí a zakáže, aby s ní bylo jakkoli právně jednáno
nebo fakticky nakládáno způsobem, který by vedl k zmaření účelu jejího
zajištění, zejména aby byla převedena na jiného, zatížena, poškozena
nebo zničena. Zákaz působí vůči všem a je účinný okamžikem vyvěšení
příkazu na místě, kde se movitá věc nachází; v tomto smyslu musí
příkaz obsahovat poučení, včetně upozornění na následky spojené
s porušením zákazu. Právní jednání učiněné v rozporu se zákazem
uvedeným v příkazu je neplatné, přičemž soud k neplatnosti přihlédne i
bez návrhu. Movitá věc ponechaná na místě se označí tak, aby bylo
zřejmé, že se na ni vztahuje příkaz k zdržení se nakládání s věcí.
(4) Ponechání movité věci na místě, kde se nachází, nebrání tomu, aby
orgán činný v trestním řízení příslušný k rozhodování o takové věci
následně kdykoli vyzval k vydání takové věci nebo vydal příkaz k
jejímu odnětí, má-li za to, že je to potřebné z hlediska účelu zajištění.
Orgán činný v trestním řízení příslušný k rozhodování o vydané nebo
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odňaté movité věci může kdykoli rozhodnout, že ji ponechá z důvodů
uvedených v odstavci 2 u osoby, které byla zajištěna; při tom postupuje
přiměřeně podle odstavce 3. Proti takovému rozhodnutí není stížnost
přípustná.
(5) Rozhodnutí o zajištění podle § 79a ohledně movité věci, která byla
vydána nebo odňata podle odstavce 1 anebo která byla ponechána na
místě podle odstavce 2, musí být vydáno do 96 hodin od takového
úkonu.
(6) Odstavce 1 až 5 se přiměřeně použijí i na zjištěné stroje nebo jiná
upevněná zařízení, která jsou součástí nemovité věci a jsou oddělitelná.
Účinky zajištění
(1) Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v
rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je
neplatné; o tom je třeba tuto osobu poučit. Soud k neplatnosti přihlédne i
bez návrhu.
(2) S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci
výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení
nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném
řízení státního zástupce; to neplatí, je-li výkon rozhodnutí prováděn
nebo je-li s touto věcí v exekučním nebo insolvenčním řízení anebo ve
veřejné dražbě nakládáno k uspokojení pohledávky státu. Na úhradu
pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby,
exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená
rozhodnutím o zajištění.
(3) Je-li k převodu nebo ke zřízení práva k zajištěné věci nutný zápis do
evidence vedené podle jiných právních předpisů, orgán nebo osoba,
které vedou takovou evidenci, mohou po doručení rozhodnutí o zajištění
provést zápis k takové věci na základě právního jednání osoby, jíž byla
věc zajištěna, jen s předchozím souhlasem předsedy senátu a v
přípravném řízení státního zástupce.
(4) Byl-li podle katastrálního zákona podán návrh na zápis práv
k nemovité věci do katastru nemovitostí na základě právního jednání
osoby, jíž byla nemovitá věc zajištěna, před vydáním usnesení o jejím
zajištění, a do doby vydání usnesení o jejím zajištění o něm nebylo
příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto, ztrácí podaný návrh své
právní účinky ke dni nabytí právní moci usnesení o jejím zajištění.
(5) Je-li zajištěna pohledávka na účtu, zajištění se vztahuje na peněžní
prostředky, které se nacházejí na účtu v okamžiku, v němž je bance nebo
jinému subjektu, který vede účet pro jiného, doručeno rozhodnutí o
jejich zajištění, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího
příslušenství. Převyšuje-li částka uvedená v rozhodnutí o zajištění
zůstatek peněžních prostředků na účtu, vztahuje se zajištění i na peněžní
prostředky, které na účet dodatečně dojdou, a to do výše částky uvedené
v rozhodnutí, včetně jejího příslušenství. Nestanoví-li tento zákon jinak,
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od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance
nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného je zakázáno
jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až
do výše zajištění.
Zajištění náhradní hodnoty
(1) Nelze-li zajistit věc, která je nástrojem trestné činnosti nebo
výnosem z trestné činnosti, může být místo ní zajištěna náhradní
hodnota, která odpovídá, byť jen zčásti, její hodnotě; přitom se
postupuje obdobně podle příslušných ustanovení upravujících zajištění
věci, která je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti
(§ 79a až 79f). Náhradní hodnotu lze zajistit osobě, která měla povinnost
strpět zajištění původní věci.
(2) Z důležitých důvodů může předseda senátu a v přípravném řízení
státní zástupce povolit na návrh osoby, které byla náhradní hodnota
zajištěna, provedení úkonu, který se týká zajištěné náhradní hodnoty.
Proti takovému rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný
účinek.

9224
Čl. 7 odst. 2

Majetek ve vlastnictví třetí osoby uvedený v článku 6 může být 141/1961
předmětem opatření k zajištění majetku za účelem jeho případné 55/2017
konfiskace.
287/2018

§ 79a

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti
PT
(1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je nástrojem
trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a
v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o
zajištění takové věci. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje
předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního
zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu.
Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své
rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas,
nebo je zruší. Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost.
(2) V rozhodnutí o zajištění nebo v připojených listinách je zapotřebí
náležitě a nezaměnitelně vymezit věci podléhající zajištění. Je-li
zajišťováno právo, může být zajištěno i právo teprve v budoucnu
vzniklé. V rozhodnutí o zajištění se tomu, komu byla věc zajištěna,
zakáže, aby po oznámení rozhodnutí takovou věc převedl na jiného nebo
ji zatížil, a je-li zajištěna hmotná věc, také, aby ji záměrně poškozoval
nebo ničil. Je-li to zapotřebí pro účely zajištění nebo správy zajištěné
věci, lze v rozhodnutí o zajištění věci nebo i v dodatečném rozhodnutí
zakázat nebo omezit také výkon dalších práv souvisejících se zajištěnou
věcí, a to včetně práv teprve v budoucnu vzniklých, jakož i vyzvat k
vydání všech listin nebo jiných hmotných nosičů, jejichž předložení je
nutné k uplatnění určitého práva k zajištěné věci, s upozorněním na
následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66 a 79). Na
dodatečné rozhodnutí o zákazu nebo omezení výkonu dalších práv

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

32014L0042_190619.srovnávací tabulka.TŘ

str. 48 z 87

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

souvisejících se zajištěnou věcí se ustanovení o rozhodnutí o zajištění
použijí přiměřeně.
(3) V rozhodnutí o zajištění se tomu, komu byla věc zajištěna, dále
uloží, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do
15 dnů od oznámení rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží
k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní
nakládat, a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou
povinnou poskytnout odpovídající plnění, s upozorněním na následky
nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66).
(4) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, učiní
všechny úkony nezbytné k výkonu takového rozhodnutí.
(5) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost.

141/1961
55/2017

§ 79b odst. 1 Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm

141/1961
55/2017

§ 79c

(1) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, bezodkladně
doručí rozhodnutí o zajištění orgánu nebo osobě, které jsou příslušné k
provedení zajištění, a poté, co orgán nebo osoba provedou zajištění, i
osobě, jíž byla věc zajištěna. Současně orgány nebo osoby příslušné
k provedení zajištění vyzve, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla
zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, mu
tuto skutečnost neprodleně oznámily. Orgán nebo osoba příslušná
k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o
zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo
k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Provedení zajištění věci
(1) Kdo má u sebe movitou věc, která může podléhat zajištění, je
povinen takovou věc na vyzvání předsedy senátu a v přípravném řízení
státního zástupce nebo policejního orgánu vydat; pokud ji nevydá, může
mu být odňata. Na postup při vydání a odnětí movité věci se použijí
obdobně § 78 a 79.
(2) Orgán činný v trestním řízení příslušný k vydání příkazu k odnětí
věci může při posouzení všech rozhodných okolností ponechat movitou
věc na místě, kde se nachází, pokud
a) odnětí takové věci by vedlo k jejímu znehodnocení nebo
k znehodnocení věci, s níž je funkčně spojena,
b) odnětí takové věci by bylo spojeno s nepřiměřenými technickými
obtížemi,
c) jde o věc vyžadující zvláštní péči nebo je péče o ni spojena
s nepřiměřenými náklady, nebo
d) jde o věc nepatrné hodnoty.
(3) Pokud je movitá věc ponechána na místě, kde se nachází, tato
skutečnost se spolu s důvodem takového postupu uvede do protokolu a
movitá věc se náležitě vymezí tak, aby nebyla zaměnitelná s jinými.
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Orgán příslušný k vydání příkazu k odnětí věci zároveň vydá příkaz k
zdržení se nakládání s věcí, v němž movitou věc náležitě
a nezaměnitelně vymezí a zakáže, aby s ní bylo jakkoli právně jednáno
nebo fakticky nakládáno způsobem, který by vedl k zmaření účelu jejího
zajištění, zejména aby byla převedena na jiného, zatížena, poškozena
nebo zničena. Zákaz působí vůči všem a je účinný okamžikem vyvěšení
příkazu na místě, kde se movitá věc nachází; v tomto smyslu musí
příkaz obsahovat poučení, včetně upozornění na následky spojené
s porušením zákazu. Právní jednání učiněné v rozporu se zákazem
uvedeným v příkazu je neplatné, přičemž soud k neplatnosti přihlédne i
bez návrhu. Movitá věc ponechaná na místě se označí tak, aby bylo
zřejmé, že se na ni vztahuje příkaz k zdržení se nakládání s věcí.
(4) Ponechání movité věci na místě, kde se nachází, nebrání tomu, aby
orgán činný v trestním řízení příslušný k rozhodování o takové věci
následně kdykoli vyzval k vydání takové věci nebo vydal příkaz k
jejímu odnětí, má-li za to, že je to potřebné z hlediska účelu zajištění.
Orgán činný v trestním řízení příslušný k rozhodování o vydané nebo
odňaté movité věci může kdykoli rozhodnout, že ji ponechá z důvodů
uvedených v odstavci 2 u osoby, které byla zajištěna; při tom postupuje
přiměřeně podle odstavce 3. Proti takovému rozhodnutí není stížnost
přípustná.
(5) Rozhodnutí o zajištění podle § 79a ohledně movité věci, která byla
vydána nebo odňata podle odstavce 1 anebo která byla ponechána na
místě podle odstavce 2, musí být vydáno do 96 hodin od takového
úkonu.
(6) Odstavce 1 až 5 se přiměřeně použijí i na zjištěné stroje nebo jiná
upevněná zařízení, která jsou součástí nemovité věci a jsou oddělitelná.
Účinky zajištění
(1) Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v
rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je
neplatné; o tom je třeba tuto osobu poučit. Soud k neplatnosti přihlédne i
bez návrhu.
(2) S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci
výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení
nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném
řízení státního zástupce; to neplatí, je-li výkon rozhodnutí prováděn
nebo je-li s touto věcí v exekučním nebo insolvenčním řízení anebo ve
veřejné dražbě nakládáno k uspokojení pohledávky státu. Na úhradu
pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby,
exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená
rozhodnutím o zajištění.
(3) Je-li k převodu nebo ke zřízení práva k zajištěné věci nutný zápis do
evidence vedené podle jiných právních předpisů, orgán nebo osoba,
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které vedou takovou evidenci, mohou po doručení rozhodnutí o zajištění
provést zápis k takové věci na základě právního jednání osoby, jíž byla
věc zajištěna, jen s předchozím souhlasem předsedy senátu a v
přípravném řízení státního zástupce.
(4) Byl-li podle katastrálního zákona podán návrh na zápis práv
k nemovité věci do katastru nemovitostí na základě právního jednání
osoby, jíž byla nemovitá věc zajištěna, před vydáním usnesení o jejím
zajištění, a do doby vydání usnesení o jejím zajištění o něm nebylo
příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto, ztrácí podaný návrh své
právní účinky ke dni nabytí právní moci usnesení o jejím zajištění.
(5) Je-li zajištěna pohledávka na účtu, zajištění se vztahuje na peněžní
prostředky, které se nacházejí na účtu v okamžiku, v němž je bance nebo
jinému subjektu, který vede účet pro jiného, doručeno rozhodnutí o
jejich zajištění, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího
příslušenství. Převyšuje-li částka uvedená v rozhodnutí o zajištění
zůstatek peněžních prostředků na účtu, vztahuje se zajištění i na peněžní
prostředky, které na účet dodatečně dojdou, a to do výše částky uvedené
v rozhodnutí, včetně jejího příslušenství. Nestanoví-li tento zákon jinak,
od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance
nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného je zakázáno
jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až
do výše zajištění.
Zajištění náhradní hodnoty
(1) Nelze-li zajistit věc, která je nástrojem trestné činnosti nebo
výnosem z trestné činnosti, může být místo ní zajištěna náhradní
hodnota, která odpovídá, byť jen zčásti, její hodnotě; přitom se
postupuje obdobně podle příslušných ustanovení upravujících zajištění
věci, která je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti
(§79a až 79e). Náhradní hodnotu lze zajistit osobě, která měla povinnost
strpět zajištění původní věci.
(2) Z důležitých důvodů může soud a v přípravném řízení státní zástupce
povolit na návrh osoby, jíž byla náhradní hodnota zajištěna, provedení
úkonu, který se týká zajištěné náhradní hodnoty. Proti takovému
rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

9224
Čl. 8 odst. 1

141/1961
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby osoby 57/1965
dotčené opatřeními podle této směrnice měly právo na účinnou právní 265/2001
ochranu a na spravedlivý proces, aby mohly hájit svá práva.

§ 2 odst. 1

Základní zásady trestního řízení
(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů
a způsobem, který stanoví tento zákon.

141/1961

§ 2 odst. 2

(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina
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vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako
by byl vinen.
(4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v
trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat
urychleně bez zbytečných průtahů; s největším urychlením projednávají
zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn majetek, je-li to
zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní
věci projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou
základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských
právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána; při
provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové
úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě
zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu
petic zasahujících do plnění těchto povinností orgány činné v trestním
řízení nepřihlížejí.
(5) Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a
povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby
byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to
v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Doznání obviněného
nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat
všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné
v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez
návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v
neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem státní
zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a
provádět důkazy. Státní zástupce je povinen dokazovat vinu
obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil
dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí.

141/1961
265/2001
459/2011

§ 2 odst. 4

141/1961
265/2001

§ 2 odst. 5

141/1961

§ 2 odst. 6

141/1961
178/1990
292/1993
218/2003

§ 2 odst. 10

(6) Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního
přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu
jednotlivě i v jejich souhrnu.
(10) Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané
mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a
veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech výslovně
stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně.

141/1961
265/2001

§ 2 odst. 11

(11) Jednání před soudy je ústní; důkaz výpověďmi svědků, znalců a
obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají.

141/1961
459/2011

§ 2 odst. 12

141/1961

§ 2 odst. 13

(12) Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném, vazebním a
neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které
byly při tomto jednání provedeny.
(13) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období
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řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o
tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním
řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv.
(14) Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá
rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český
jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého
mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá.
Práva obviněného
(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost
omezena.
(2) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil
náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení
soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.
Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek
prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně
práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na
návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo
za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených
ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 jsou oprávněny podat kromě
obviněného a jeho obhájce i osoby uvedené v § 37 odst. 1. Návrh na
rozhodnutí podle odstavce 2 včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho
důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím
státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v
prvním stupni. Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost,
jež má odkladný účinek.
(4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 obviněnému
přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou
odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, bude mu obhájce
neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro
rozhodnutí podle odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu a v
přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 a
40a se použijí obdobně.
(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

141/1961
193/2012

141/1961
178/1990
292/1993
265/2001

141/1961

141/1961
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

obviněného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich
uplatnění.

Přípustnost a účinek
(1) Opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně je
odvolání. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu,
lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s
dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.
Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, může
poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro
nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích
nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu
souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové
újmy nebo vydáním bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla
soudem schválena v podobě, s níž souhlasil.
(2) Odvolání má odkladný účinek.
§ 141
Přípustnost a účinek
(1)
Opravným
prostředkem
proti
usnesení
je
stížnost.
(2) Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu. Usnesení
soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v těch případech,
kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním
stupni.
(3) Proti usnesení nejvyššího státního zástupce lze podat stížnost pouze
tehdy, jestliže podle zákona o stížnosti přísluší rozhodnout soudu. O
stížnosti v těchto případech rozhoduje Nejvyšší soud. O stížnosti proti
usnesení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství rozhoduje
nejvyšší státní zástupce.
(4) Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví.
§ 142 odst. 1 Oprávněné osoby
(1) Nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se
usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým
návrhem, k němuž ji zákon opravňuje; proti usnesení soudu může podat
stížnost též státní zástupce, a to i ve prospěch obviněného.
§ 34 odst. 2
Opatrovník obviněného
§ 245

(2) V případě, že je nebezpečí z prodlení a opatrovník nemůže
vykonávat svá práva uvedená v odstavci 1 nebo nebyl-li obviněnému
ustanoven, ačkoli jsou dány důvody pro jeho ustanovení, předseda
senátu a v přípravném řízení státní zástupce ustanoví obviněnému
k výkonu těchto práv opatrovníka. Jinou osobu než advokáta lze
ustanovit opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit
osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na výsledku
řízení nebude řádně hájit zájmy obviněného. Usnesení o ustanovení
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

141/1961
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 42 odst. 3

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li
to povaha věci, též obviněnému. Proti usnesení o ustanovení opatrovníka
je přípustná stížnost.
Zúčastněná osoba
(3) Není-li zúčastněná osoba plně svéprávná nebo je-li omezena
ve svéprávnosti, vykonává její práva podle tohoto zákona její zákonný
zástupce nebo opatrovník. V případě, že je nebezpečí z prodlení a
zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže vykonávat práva uvedená ve
větě první nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody
pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně ustanovit.
Opatrovníka je třeba neprodleně ustanovit také v případě, že je
nebezpečí z prodlení a zúčastněná osoba je právnickou osobou a nemá
osobu způsobilou činit úkony v řízení.

141/1961
55/2017

§ 42 odst. 4

141/1961
55/2017
287/2018

§ 79f

218/2003
55/2017

§ 43 odst. 2

Zúčastněná osoba
(4) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném řízení státní
zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s
jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou
obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy
zúčastněné osoby. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje
tomu, kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též
zúčastněné osobě. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je
přípustná stížnost.
Zrušení nebo omezení zajištění
(1) Zajištění věci se zruší nebo omezí, není-li jej již třeba nebo jej není
třeba ve stanoveném rozsahu. Bylo-li zrušeno zajištění věci, jež byla
ponechána na místě, kde se nachází, odvolá se též příkaz k zdržení se
nakládání s věcí.
(2) Osoba, jíž byla věc zajištěna, má právo kdykoliv po právní moci
usnesení o zajištění žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové
žádosti je třeba neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může
ji tato osoba, neuvede-li nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů
od právní moci rozhodnutí.
(3) O zrušení nebo omezení zajištění rozhoduje předseda senátu a
v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho předchozím souhlasem
policejní orgán.
(4) Proti rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je přípustná
stížnost, která má odkladný účinek.
Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého
(2) V případě, že je nebezpečí z prodlení a opatrovník nemůže
vykonávat svá práva uvedená v odstavci 1 nebo nebyl-li mladistvému

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 8 odst. 2

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

8781
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby příkaz k 141/1961
zajištění byl sdělen dotčené osobě co nejdříve po jeho výkonu. V tomto 292/1993
sdělení by měl být uveden, alespoň stručně, důvod nebo důvody 459/2011
dotyčného příkazu. Je-li to nezbytné, aby se předešlo zmaření
vyšetřování trestného činu, mohou příslušné orgány odložit sdělení
příkazu k zajištění dotčené osobě.

9533
141/1961
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

ustanoven, ačkoli jsou dány důvody pro jeho ustanovení, předseda
senátu a v přípravném řízení státní zástupce ustanoví mladistvému
k výkonu těchto práv opatrovníka. Jinou osobu než advokáta lze
ustanovit opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit
osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na výsledku
řízení nebude řádně hájit zájmy mladistvého. Usnesení o ustanovení
opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li
to povaha věci, též mladistvému. Proti usnesení o ustanovení
opatrovníka je přípustná stížnost.

§ 134

Obsah usnesení
PT
(1) Usnesení musí obsahovat
a) označení orgánu, o jehož rozhodnutí jde,
b) den a místo rozhodnutí,
c) výrok usnesení s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo
použito,
d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a
e) poučení o opravném prostředku.
(2) V odůvodnění je třeba, jestliže to přichází podle povahy věci v
úvahu, zejména uvést skutečnosti, které byly vzaty za prokázané,
důkazy, o něž se skutková zjištění opírají, úvahy, jimiž se rozhodující
orgán řídil při hodnocení provedených důkazů, jakož i právní úvahy, na
jejichž podkladě posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných
ustanovení zákona.

§ 137

Oznamování usnesení
(1) Usnesení je třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i
osobě, která k němu dala svým návrhem podnět; usnesení soudu se
oznámí též státnímu zástupci. Oznámení se děje buď vyhlášením
usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo
doručením opisu usnesení.
(2) Má-li osoba, jíž je třeba usnesení oznámit, obhájce, popřípadě
zmocněnce, stačí, že usnesení bylo vyhlášeno buď oné osobě anebo
jejímu obhájci, popřípadě zmocněnci; oznamuje-li se usnesení
doručením opisu, doručí se jen obhájci, popřípadě zmocněnci. Jde-li o
osobu, která není plně svéprávná nebo jejíž svéprávnost je omezena a
která obhájce, popřípadě zmocněnce nemá, oznámí se usnesení jejímu
zákonnému zástupci nebo opatrovníku.
(3) Oznamuje-li se však obviněnému, jehož svéprávnost je omezena,
usnesení, proti němuž má stížnost, je třeba je oznámit jak jemu, tak i
jeho obhájci a jeho opatrovníku. Je-li obviněný ve vazbě, ve výkonu
trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve zdravotním ústavu, je třeba
takové usnesení oznámit jak obviněnému, tak i jeho obhájci i tehdy, je-li
obviněný osobou, jejíž svéprávnost není omezena.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

9533
141/1961
55/2017

279/2003
86/2015
55/2017

Čl. 8 odst. 3

Platnost příkazu k zajištění musí trvat jen po dobu nezbytně nutnou 141/1961
k obstavení majetku za účelem případné pozdější konfiskace.
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

(4) Usnesení, jímž bylo rozhodnuto o opravném prostředku, se státnímu
zástupci, osobě, které se rozhodnutí přímo dotýká, a osobě, která svým
návrhem dala k usnesení podnět, vždy v opise doručí.

§ 79b odst. 1 Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm

§ 2 odst. 2
věta druhá

§ 79f odst.
1

(1) Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, bezodkladně
doručí rozhodnutí o zajištění orgánu nebo osobě, které jsou příslušné k
provedení zajištění, a poté, co orgán nebo osoba provedou zajištění, i
osobě, jíž byla věc zajištěna. Současně orgány nebo osoby příslušné
k provedení zajištění vyzve, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla
zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, mu
tuto skutečnost neprodleně oznámily. Orgán nebo osoba příslušná
k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o
zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo
k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Obecná opatření
(1) Soud, který rozhodl o zajištění majetku (dále jen „zajištění“), učiní
všechny úkony nezbytné k výkonu takového rozhodnutí, a to i před
nabytím jeho právní moci. Rozhodnutí o zajištění doručí orgánu nebo
osobě, které jsou příslušné k provedení zajištění, a poté, co orgán nebo
osoba provedou zajištění, i osobě, jíž byla věc zajištěna. Současně soud
orgán nebo osobu příslušnou k provedení zajištění vyzve, aby, pokud
zjistí, že se s majetkem, který byl zajištěn, nakládá tak, že hrozí zmaření
nebo ztížení účelu zajištění, mu tuto skutečnost neprodleně oznámily.
Zrušení nebo omezení zajištění
PT
(1) Zajištění věci se zruší nebo omezí, není-li jej již třeba nebo jej není
třeba ve stanoveném rozsahu. Bylo-li zrušeno zajištění věci, jež byla
ponechána na místě, kde se nachází, odvolá se též příkaz k zdržení se
nakládání s věcí.

141/1961
55/2017
287/2018

§ 79f odst. 2 (2) Osoba, jíž byla věc zajištěna, má právo kdykoliv po právní moci
usnesení o zajištění žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové
žádosti je třeba neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může
ji tato osoba, neuvede-li nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů
od právní moci rozhodnutí.

141/1961
55/2017

§ 79f odst. 3 (3) O zrušení nebo omezení zajištění rozhoduje předseda senátu a
v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho předchozím souhlasem
policejní orgán.

141/1961
55/2017

§ 79f odst. 4 (4) Proti rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je přípustná
stížnost, která má odkladný účinek.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
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Čl. 8 odst. 4

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Členské státy poskytnou osobám, o jejichž majetek se jedná, možnost
účinně napadnout příkaz k zajištění u soudu v souladu s postupy
stanovenými vnitrostátním právem. Tyto postupy mohou stanovit, že
pokud byl původní příkaz k zajištění přijat jiným příslušným orgánem,
než je justiční orgán, musí být tento příkaz nejprve předložen k
potvrzení či přezkumu justičnímu orgánu před tím, než jej bude možné
napadnout u soudu.

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
25/1993
292/1993
55/2017

§ 80 odst. 1

Vrácení a další nakládání s věcí
(1) Není-li věci, která byla vydána nebo odňata, k dalšímu řízení už
třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se tomu,
kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Jestliže na ni uplatňuje právo osoba
jiná, vydá se tomu, o jehož právu na věc není pochyb. Při pochybnostech
se věc uloží do úschovy a osoba, která si na věc činí nárok, se upozorní,
aby jej uplatnila v řízení ve věcech občanskoprávních. Pokud osoba,
která má na věc právo, ji přes opakovanou výzvu nepřevezme, bude věc
prodána a částka za ni stržená bude uložena do úschovy soudu; věc
bezcenná se zničí.

§ 146a

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo PT
policejního orgánu
(1) O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce
a) rozhodl o vazbě, nejde-li o rozhodnutí o propuštění obviněného z
vazby bez přijetí některého opatření nahrazujícího vazbu,
b) rozhodl o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu
vycestování do zahraničí, o uložení předběžného opatření (§ 88m
odst. 2), o tom, že se nepovolí setkání obviněného
s poškozeným, osobou mu blízkou nebo jinou osobou (§ 88d odst.
2), nebo o žádosti o zrušení předběžného opatření (§ 88n odst. 3),
c) zajistil věc, o níž nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že je
nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, rozhodl o omezení
takového zajištění nebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení
takového zajištění,
d) zajistil náhradní hodnotu, rozhodl o omezení zajištění náhradní
hodnoty, nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní
hodnoty, nebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového
zajištění,
e) změnil důvod zajištění věci,
f) zajistil majetek pro účely zajištění nároku poškozeného nebo rozhodl
o omezení zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se
zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo
omezení takového zajištění,
g) zajistil majetek obviněného pro účely výkonu peněžitého trestu nebo
trestu propadnutí majetku, rozhodl o omezení zajištění, nepovolil
provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl
žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění,
h) zajistil majetek pro účely výkonu zabrání části majetku, rozhodl o
omezení takového zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se
zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo
omezení takového zajištění,
i) rozhodl o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 1) nebo
j) rozhodl o zničení věci ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku (§ 81b

9533
141/1961
265/2001
394/2005
253/2006
274/2008
197/2010
459/2011
45/2013
86/2015
150/2016
163/2016
55/2017
287/2018

Citace ustanovení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

141/1961
55/2017

Čl. 8 odst. 5

Čl. 8 odst. 6

141/1961
Zajištěný majetek, jenž není následně zkonfiskován, se neprodleně 55/2017
uvolní. Podmínky nebo procesní pravidla pro uvolnění tohoto majetku
stanoví vnitrostátní právní předpisy.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Poznámka

odst. 1),
k) rozhodl o nesplnění podmínek podle § 159c odst. 1,
rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti
všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je činný státní
zástupce, který napadené rozhodnutí vydal,
rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti
všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je činný státní
zástupce, který napadené rozhodnutí vydal.
(2) O stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu, kterým rozhodl o
uložení pořádkové pokuty, změnil důvod zajištění věci, zajistil věc, o níž
nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že je nástrojem nebo výnosem z
trestné činnosti, rozhodl o omezení takového zajištění nebo nevyhověl
žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, zajistil náhradní
hodnotu, rozhodl o omezení zajištění náhradní hodnoty nebo nevyhověl
žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, rozhoduje ve lhůtě
uvedené v odstavci 1 soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce,
který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti
v přípravném řízení. Věc předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce.
§ 79a odst. 5 (5) Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost.

§ 79f odst.
1

Zrušení nebo omezení zajištění
(1) Zajištění věci se zruší nebo omezí, není-li jej již třeba nebo jej není
třeba ve stanoveném rozsahu. Bylo-li zrušeno zajištění věci, jež byla
ponechána na místě, kde se nachází, odvolá se též příkaz k zdržení se
nakládání s věcí.

141/1961
55/2017
287/2018

§ 79f odst. 2 (2) Osoba, jíž byla věc zajištěna, má právo kdykoliv po právní moci
usnesení o zajištění žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové
žádosti je třeba neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může
ji tato osoba, neuvede-li nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů
od právní moci rozhodnutí.

141/1961
55/2017

(3) O zrušení nebo omezení zajištění rozhoduje předseda senátu a
v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho předchozím souhlasem
policejní orgán.

141/1961
55/2017
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby každý 141/1961
příkaz ke konfiskaci majetku byl řádně odůvodněn a aby byl sdělen 178/1990
dotčené osobě. Členské státy poskytnou osobě, proti níž je konfiskace 292/1993

Vyhodnocení *

§ 120

(4) Proti rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je přípustná
stížnost, která má odkladný účinek.
(1) Rozsudek po úvodních slovech "Jménem republiky" musí obsahovat PT
a) označení soudu, o jehož rozsudek jde, i jména a příjmení soudců, kteří
se na rozhodnutí zúčastnili,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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nařízena, možnost účinně napadnout příkaz ke konfiskaci u soudu.

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

41/2009
193/2012

141/1961
181/2011

§ 121

141/1961
41/2009

§ 122

141/1961

§ 64 odst. 1

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

b) den a místo vyhlášení rozsudku,
c) výrok rozsudku s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo
použito,
d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a
e) poučení o opravném prostředku.
(2) Obžalovaný musí být v rozsudku označen údajem svého jména a
příjmení, dne a místa narození, svého zaměstnání a bydliště, popřípadě
jinými údaji potřebnými k tomu, aby nemohl být zaměněn s jinou
osobou. Jde-li o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru,
uvede se i hodnost obžalovaného a útvar, jehož je příslušníkem.
(3) Výrok, jímž se obžalovaný uznává vinným, nebo jímž se obžaloby
zprošťuje, musí přesně označovat trestný čin, jehož se výrok týká, a to
nejen zákonným pojmenováním a uvedením příslušného zákonného
ustanovení, nýbrž i uvedením, zda jde o zločin nebo přečin, a místa, času
a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je
třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i uvedením
všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní
sazbu.
(4) Schvaluje-li soud dohodu o vině a trestu, je součástí rozsudku také
výrok o schválení dohody o vině a trestu.
Do rozsudku, jímž se rozhoduje otázka viny, pojme soud také výrok
a) o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání
bezdůvodného obohacení, jestliže byl nárok na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení
včas uplatněn (§ 43 odst. 3),
b) o ochranném opatření, jestliže o něm bylo v hlavním líčení nebo ve
veřejném zasedání konaném o odvolání rozhodnuto.
(1) Odsuzující rozsudek musí obsahovat výrok o trestu s uvedením
zákonných ustanovení, podle nichž byl trest vyměřen, nebo podle nichž
bylo od potrestání upuštěno, a jde-li o podmíněné upuštění od potrestání
s dohledem, též výrok o stanovení zkušební doby a jejím trvání. Byl-li
nad pachatelem vysloven dohled, musí být z výroku rozsudku zřejmé,
zda dohled má být vykonáván v rozsahu stanoveném trestním zákonem
nebo zda jsou vedle něj pachateli ukládána další přiměřená omezení
nebo povinnosti. Byl-li uložen trest, jehož výkon lze podmíněně odložit,
musí rozsudek obsahovat i výrok o tom, zda byl podmíněný odklad
povolen, popřípadě na jaké podmínky je vázán. Byl-li uložen
nepodmíněný trest odnětí svobody, musí rozsudek obsahovat výrok o
způsobu výkonu tohoto trestu. Je-li odsouzený pachatelem trestného
činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, je nutno
výrok o tom rovněž pojmout do rozsudku.
(2) Ve výroku zprošťujícího rozsudku musí být uvedeno, o který z
důvodů uvedených v § 226 se zproštění obžaloby opírá.
Doručování do vlastních rukou

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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265/2001
193/2012

141/1961
193/2012

§ 245

141/1961
265/2001

§ 314e odst.
1

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

(1) Do vlastních rukou se doručuje
a) obviněnému obžaloba, návrh na schválení dohody o vině a trestu,
návrh na potrestání a předvolání,
b) osobám oprávněným podat proti rozhodnutí opravný prostředek opis
tohoto rozhodnutí,
c) jiná písemnost, jestliže to předseda senátu, státní zástupce nebo
policejní orgán z důležitých důvodů nařídí.
Přípustnost a účinek
(1) Opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně je
odvolání. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu,
lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s
dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.
Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, může
poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro
nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích
nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu
souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové
újmy nebo vydáním bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla
soudem schválena v podobě, s níž souhlasil.
(2) Odvolání má odkladný účinek.
(1) Samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní
příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy,
a to i ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném
řízení

9601
141/1961
152/1995
41/2009
86/2015

§ 314e odst.
2 písm. f)

(2) Trestním příkazem lze uložit
…
f) trest propadnutí věci,

141/1961
292/1993
218/2003
41/2009
193/2012
55/2017

§ 314e odst.
6

(6) Trestní příkaz nelze vydat
a) v řízení proti osobě, jejíž svéprávnost je omezena,
b) jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření,
c) jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a předchozí
trest byl uložen rozsudkem.

141/1961
292/1993
41/2009
193/2012

§ 314e odst.
7

(7) Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s
vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu
obviněnému.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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141/1961
292/1993
265/2001

§ 314g

141/1961
55/2017

§ 230

141/1961
292/1993
459/2011

§ 134
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Vyhodnocení *

Poznámka

(1) Obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch
odvolání, a státní zástupce mohou podat proti trestnímu příkazu odpor.
Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od
jeho doručení. Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch
obviněného, s výjimkou státního zástupce, končí lhůta týmž dnem jako
obviněnému. Jestliže se trestní příkaz doručuje jak obviněnému, tak i
jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno později.
Na navrácení lhůty se obdobně užije ustanovení § 61. Po doručení
trestního příkazu může se oprávněná osoba odporu výslovně vzdát.
(2) Byl-li podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě
odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní
líčení; při projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán
právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním
příkazu. Jinak se trestní příkaz stane pravomocným a vykonatelným.
(3) Je-li obviněný stíhán pro trestný čin uvedený v § 163a, může
poškozený vzít souhlas s trestním stíháním zpět až do doby, než je
trestní příkaz doručen některé z osob uvedených v odstavci 1.
Zpětvzetím souhlasu se trestní příkaz ruší a samosoudce trestní stíhání
zastaví.
(4) Byl-li vydán trestní příkaz, může státní zástupce vzít obžalobu zpět
do doby, než je trestní příkaz doručen některé z osob uvedených v
odstavci 1. Zpětvzetím obžaloby se trestní příkaz ruší a věc se tím vrací
do přípravného řízení.
(1) Shledá-li soud u obžalovaného důvod k uložení ochranného opatření,
může je uložit i bez návrhu státního zástupce.
(2) Jestliže soud potřebuje k rozhodnutí o ochranném opatření provést
ještě další dokazování, které nemůže být provedeno ihned, vyhradí
rozhodnutí o ochranném opatření veřejnému zasedání.
(3) Postupovat podle odstavce 2 lze i tehdy, jestliže státní zástupce učinil
návrh na zabrání věci nebo části majetku nenáležející obžalovanému.
Obsah usnesení
(1) Usnesení musí obsahovat
a) označení orgánu, o jehož rozhodnutí jde,
b) den a místo rozhodnutí,
c) výrok usnesení s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito,
d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a
e) poučení o opravném prostředku.
(2) V odůvodnění je třeba, jestliže to přichází podle povahy věci v
úvahu, zejména uvést skutečnosti, které byly vzaty za prokázané,
důkazy, o něž se skutková zjištění opírají, úvahy, jimiž se rozhodující
orgán řídil při hodnocení provedených důkazů, jakož i právní úvahy, na
jejichž podkladě posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných
ustanovení zákona.

9533
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Oznamování usnesení
(1) Usnesení je třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i
osobě, která k němu dala svým návrhem podnět; usnesení soudu se
oznámí též státnímu zástupci. Oznámení se děje buď vyhlášením
usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo
doručením opisu usnesení.
(2) Má-li osoba, jíž je třeba usnesení oznámit, obhájce, popřípadě
zmocněnce, stačí, že usnesení bylo vyhlášeno buď oné osobě anebo
jejímu obhájci, popřípadě zmocněnci; oznamuje-li se usnesení
doručením opisu, doručí se jen obhájci, popřípadě zmocněnci. Jde-li o
osobu, která není plně svéprávná nebo jejíž svéprávnost je omezena a
která obhájce, popřípadě zmocněnce nemá, oznámí se usnesení jejímu
zákonnému zástupci nebo opatrovníku.
(3) Oznamuje-li se však obviněnému, jehož svéprávnost je omezena,
usnesení, proti němuž má stížnost, je třeba je oznámit jak jemu, tak i
jeho obhájci a jeho opatrovníku. Je-li obviněný ve vazbě, ve výkonu
trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve zdravotním ústavu, je třeba
takové usnesení oznámit jak obviněnému, tak i jeho obhájci i tehdy, je-li
obviněný osobou, jejíž svéprávnost není omezena.
(4) Usnesení, jímž bylo rozhodnuto o opravném prostředku, se státnímu
zástupci, osobě, které se rozhodnutí přímo dotýká, a osobě, která svým
návrhem dala k usnesení podnět, vždy v opise doručí.

Přípustnost a účinek
(1)
Opravným
prostředkem
proti
usnesení
je
stížnost.
(2) Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu. Usnesení
soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v těch případech,
kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním
stupni.
(3) Proti usnesení nejvyššího státního zástupce lze podat stížnost pouze
tehdy, jestliže podle zákona o stížnosti přísluší rozhodnout soudu. O
stížnosti v těchto případech rozhoduje Nejvyšší soud. O stížnosti proti
usnesení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství rozhoduje
nejvyšší státní zástupce.
(4) Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví.
§ 142 odst. 1 Oprávněné osoby
(1) Nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se
usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým
návrhem, k němuž ji zákon opravňuje; proti usnesení soudu může podat
stížnost též státní zástupce, a to i ve prospěch obviněného.
§ 33 odst. 1 (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s
§ 141
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55/2017

Čl. 8 odst. 7

Aniž je dotčena směrnice 2012/13/EU a směrnice 2013/48/EU, mají
osoby, jejichž majetek je dotčen příkazem ke konfiskaci, právo na
přístup k obhájci v celém řízení o konfiskaci majetku v souvislosti s
určením výnosů a nástrojů, aby mohly hájit svá práva. Dotčené osoby
musí být o tomto svém právu informovány.

141/1961
253/2006
86/2015
55/2017

§ 42

141/1961
178/1990
558/1991
292/1993
265/2001
283/2004

§ 33
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Poznámka

ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost
omezena.
Zúčastněná osoba
(1) Tomu, jehož věc nebo část majetku byla zabrána nebo podle návrhu
má být zabrána (zúčastněná osoba), musí být poskytnuta možnost, aby
se k věci vyjádřil; může být přítomen při hlavním líčení a veřejném
zasedání, činit při nich návrhy, nahlížet do spisů (§ 65) a podávat v
případech tímto zákonem stanovených opravné prostředky.
(2) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny zúčastněnou osobu o
jejích právech poučit a poskytnout jí možnost jejich uplatnění.
(3) Není-li zúčastněná osoba plně svéprávná nebo je-li omezena
ve svéprávnosti, vykonává její práva podle tohoto zákona její zákonný
zástupce nebo opatrovník. V případě, že je nebezpečí z prodlení a
zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže vykonávat práva uvedená ve
větě první nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody
pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně ustanovit.
Opatrovníka je třeba neprodleně ustanovit také v případě, že je
nebezpečí z prodlení a zúčastněná osoba je právnickou osobou a nemá
osobu způsobilou činit úkony v řízení.
(4) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném řízení státní
zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s
jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou
obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy
zúčastněné osoby. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje
tomu, kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též
zúčastněné osobě. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je
přípustná stížnost.
(5) Byla-li zabrána nebo má-li podle návrhu být zabrána věc, která je
součástí ve svěřenském fondu nebo v obdobném zařízení anebo v
podílovém fondu, má v trestním řízení postavení zúčastněné osoby
svěřenský správce, správce zařízení obdobného svěřenskému fondu nebo
obhospodařovatel podílového fondu.
(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu PT
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o
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tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost
omezena.
(2) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil
náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení
soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.
Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek
prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně
práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na
návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo
za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených
ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 jsou oprávněny podat kromě
obviněného a jeho obhájce i osoby uvedené v § 37 odst. 1. Návrh na
rozhodnutí podle odstavce 2 včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho
důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím
státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v
prvním stupni. Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost,
jež má odkladný účinek.
(4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 obviněnému
přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou
odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, bude mu obhájce
neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro
rozhodnutí podle odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu a v
přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 a
40a se použijí obdobně.
(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy
obviněného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich
uplatnění. Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též o
právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po kterou
může být omezen na svobodě, než bude odevzdán soudu, a o právu
nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou
fyzickou osobu, u nichž uvede údaje potřebné k vyrozumění.
(6) Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení,
předá obviněnému bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho
právech; obviněnému musí být umožněno si toto poučení přečíst;
obviněný má právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu
omezení nebo zbavení osobní svobody.
Zúčastněná osoba
(1) Tomu, jehož věc nebo část majetku byla zabrána nebo podle návrhu
má být zabrána (zúčastněná osoba), musí být poskytnuta možnost, aby
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55/2017

Čl. 8 odst. 8

V řízení podle článku 5 musí mít dotčená osoba možnost účinně
napadnout okolnosti případu včetně konkrétních skutečností a
dostupných důkazů, na jejichž základě je dotčený majetek považován za
majetek, který byl získán z trestné činnosti.

141/1961
45/2013
55/2017

§ 50

141/1961
178/1990
558/1991
292/1993
55/2017

§ 33 odst. 1

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

se k věci vyjádřil; může být přítomen při hlavním líčení a veřejném
zasedání, činit při nich návrhy, nahlížet do spisů (§ 65) a podávat v
případech tímto zákonem stanovených opravné prostředky.
(2) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny zúčastněnou osobu o
jejích právech poučit a poskytnout jí možnost jejich uplatnění.
(3) Není-li zúčastněná osoba plně svéprávná nebo je-li omezena
ve svéprávnosti, vykonává její práva podle tohoto zákona její zákonný
zástupce nebo opatrovník. V případě, že je nebezpečí z prodlení a
zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže vykonávat práva uvedená ve
větě první nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody
pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně ustanovit.
Opatrovníka je třeba neprodleně ustanovit také v případě, že je
nebezpečí z prodlení a zúčastněná osoba je právnickou osobou a nemá
osobu způsobilou činit úkony v řízení.
(4) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném řízení státní
zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s
jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou
obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy
zúčastněné osoby. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje
tomu, kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též
zúčastněné osobě. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je
přípustná stížnost.
(5) Byla-li zabrána nebo má-li podle návrhu být zabrána věc, která je
součástí ve svěřenském fondu nebo v obdobném zařízení anebo v
podílovém fondu, má v trestním řízení postavení zúčastněné osoby
svěřenský správce, správce zařízení obdobného svěřenskému fondu nebo
obhospodařovatel podílového fondu.
(1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat
zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je třeba je
poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle
zákona o obětech trestných činů.
(2) Je-li zmocněncem zúčastněné osoby nebo poškozeného fyzická
osoba, nesmí jím být osoba, která není plně svéprávná nebo jejíž
svéprávnost je omezena; při hlavním líčení a veřejném zasedání nemůže
být zmocněncem ten, kdo je k němu předvolán jako svědek, znalec nebo
tlumočník.
(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu PT
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci
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Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
253/2006
86/2015
55/2017

§ 42 odst. 1

141/1961
193/2012

§ 245

141/1961
181/2011
55/2017

§ 246

141/1961
292/1993
265/2001

§ 314g

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li zbaven způsobilosti k
právním úkonům nebo je-li jeho svéprávnost omezena.
Zúčastněná osoba
(1) Tomu, jehož věc nebo část majetku byla zabrána nebo podle návrhu
má být zabrána (zúčastněná osoba), musí být poskytnuta možnost, aby
se k věci vyjádřil; může být přítomen při hlavním líčení a veřejném
zasedání, činit při nich návrhy, nahlížet do spisů (§ 65) a podávat v
případech tímto zákonem stanovených opravné prostředky.
Přípustnost a účinek
(1) Opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně je
odvolání. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu,
lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s
dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.
Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, může
poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro
nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích
nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu
souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové
újmy nebo vydáním bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla
soudem schválena v podobě, s níž souhlasil.
(2) Odvolání má odkladný účinek.
Oprávněné osoby
(1) Rozsudek může odvoláním napadnout
a) státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku,
b) obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká,
c) zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci nebo zabrání
části majetku,
d) poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, pro nesprávnost výroku
o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání
bezdůvodného obohacení.
(2) Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost některého jeho
výroku může jej napadat také proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož
i pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto
porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo že chybí.
(1) Obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch
odvolání, a státní zástupce mohou podat proti trestnímu příkazu odpor.
Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od
jeho doručení. Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch
obviněného, s výjimkou státního zástupce, končí lhůta týmž dnem jako
obviněnému. Jestliže se trestní příkaz doručuje jak obviněnému, tak i

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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141/1961
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292/1993
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141/1961

Čl. 8 odst. 9

Třetí osoby jsou oprávněny uplatňovat vlastnické právo nebo jiná 141/1961
majetková práva, a to i v případech uvedených v článku 6.
25/1993
292/1993
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno později.
Na navrácení lhůty se obdobně užije ustanovení § 61. Po doručení
trestního příkazu může se oprávněná osoba odporu výslovně vzdát.
(2) Byl-li podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě
odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní
líčení; při projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán
právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním
příkazu. Jinak se trestní příkaz stane pravomocným a vykonatelným.
(3) Je-li obviněný stíhán pro trestný čin uvedený v § 163a, může
poškozený vzít souhlas s trestním stíháním zpět až do doby, než je
trestní příkaz doručen některé z osob uvedených v odstavci 1.
Zpětvzetím souhlasu se trestní příkaz ruší a samosoudce trestní stíhání
zastaví.
(4) Byl-li vydán trestní příkaz, může státní zástupce vzít obžalobu zpět
do doby, než je trestní příkaz doručen některé z osob uvedených v
odstavci 1. Zpětvzetím obžaloby se trestní příkaz ruší a věc se tím vrací
do přípravného řízení.
§ 141
Přípustnost a účinek
(1)
Opravným
prostředkem
proti
usnesení
je
stížnost.
(2) Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu. Usnesení
soudu a státního zástupce lze stížností napadnout jen v těch případech,
kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním
stupni.
(3) Proti usnesení nejvyššího státního zástupce lze podat stížnost pouze
tehdy, jestliže podle zákona o stížnosti přísluší rozhodnout soudu. O
stížnosti v těchto případech rozhoduje Nejvyšší soud. O stížnosti proti
usnesení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství rozhoduje
nejvyšší státní zástupce.
(4) Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví.
§ 142 odst. 1 Oprávněné osoby
(1) Nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se
usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým
návrhem, k němuž ji zákon opravňuje; proti usnesení soudu může podat
stížnost též státní zástupce, a to i ve prospěch obviněného.
§ 80 odst. 1 Vrácení a další nakládání s věcí
PT
(1) Není-li věci, která byla vydána nebo odňata, k dalšímu řízení už
třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se tomu,
kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Jestliže na ni uplatňuje právo osoba
jiná, vydá se tomu, o jehož právu na věc není pochyb. Při pochybnostech
se věc uloží do úschovy a osoba, která si na věc činí nárok, se upozorní,
aby jej uplatnila v řízení ve věcech občanskoprávních. Pokud osoba,
která má na věc právo, ji přes opakovanou výzvu nepřevezme, bude věc
prodána a částka za ni stržená bude uložena do úschovy soudu; věc
bezcenná se zničí.
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9533
89/2012

141/1961
55/2017
Čl. 8 odst. 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.

141/1961
279/2003
253/2006
181/2011
45/2013
86/2015
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

§ 1042

Ochrana vlastnického práva
Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do
jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc
zadržuje.
§ 77b odst. 5 (5) Nestanoví-li zákon jinak, lze práva třetích osob k zajištěné věci
důležitá pro trestní řízení uplatnit pouze v řízení ve věcech
občanskoprávních.
§ 47
Zajištění nároku poškozeného
PT
(1) Byla-li poškozenému způsobena trestným činem škoda nebo
nemajetková újma, nebo získal-li obviněný takovým trestným činem na
jeho úkor bezdůvodné obohacení, lze nárok až do pravděpodobné výše
škody nebo nemajetkové újmy nebo až do pravděpodobného rozsahu
bezdůvodného obohacení zajistit na majetku obviněného. Zajišťovat
nelze nárok, který nelze v trestním řízení uplatnit. K zajištění nelze užít
majetek, který je podle zvláštního právního předpisu vyloučen z výkonu
rozhodnutí o zajištění.
(2) O zajištění podle odstavce 1 rozhoduje soud na návrh státního
zástupce nebo poškozeného, v přípravném řízení státní zástupce na
návrh poškozeného. V přípravném řízení může státní zástupce nárok
zajistit i bez návrhu poškozeného, vyžaduje-li to ochrana jeho zájmů,
zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(3) Je-li poškozenému známo, že obviněný je vlastníkem nemovité věci
nebo má některou movitou věc umístěnu mimo místo jeho trvalého nebo
jiného pobytu, uvede podle možností již v návrhu na zajištění svého
nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení, kde taková věc je.
(4) Soud a v přípravném řízení státní zástupce v usnesení o zajištění
zakáže obviněnému, aby majetek uvedený v rozhodnutí o zajištění a
případně též majetek, který bude při výkonu takového rozhodnutí
sepsán, po oznámení usnesení převedl na jiného nebo jej zatížil anebo
aby jej záměrně poškozoval nebo ničil. Dále mu uloží, aby předsedovi
senátu a v přípravném řízení státnímu zástupci do 15 dnů od oznámení
usnesení a u následně sepsaného majetku v jimi stanovené lhůtě sdělil,
zda a kdo má k zajištěnému majetku předkupní nebo jiné právo nebo zda
je jiným způsobem omezen výkon práva s ním nakládat, a bylo-li
zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytnout
odpovídající plnění, s upozorněním na následky nevyhovění takové
výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66). Je-li to zapotřebí pro účely zajištění, lze
v usnesení o zajištění nebo i v dodatečném usnesení zakázat nebo omezit
také výkon dalších práv souvisejících se zajištěným majetkem, a to
včetně práv teprve v budoucnu vzniklých. Právní jednání učiněné v
rozporu se zákazy uvedenými ve větě první a třetí je neplatné, přičemž
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Celex:
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Čl. 9

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
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Právní předpis EU

Citace ustanovení

Účinná konfiskace a výkon
Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující určit a vysledovat
majetek, který má být zajištěn a zkonfiskován, a to i po pravomocném
odsouzení za trestný čin nebo v návaznosti na řízení podle čl. 4 odst. 2 a
k zajištění účinného výkonu příkazu ke konfiskaci, pokud již byl takový

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

40/2009

§ 38 odst. 3

40/2009
86/2015
55/2017

§ 135

59/2017

§ 7 odst. 1
písm. a)

9533
9224
141/1961
178/1990
558/1991
292/1993
265/2001

§8

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu; o tom je třeba obviněného
poučit.
(5) S majetkem obviněného, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění
podle odstavců 1 a 2, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby,
exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu
soudu a v přípravném řízení státního zástupce; to neplatí, je-li výkon
rozhodnutí prováděn nebo je-li s tímto majetkem v exekučním nebo
insolvenčním řízení anebo ve veřejné dražbě nakládáno k uspokojení
pohledávky státu. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu
rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se
přednostně použije majetek nedotčený rozhodnutím o zajištění.
(6) Práva třetích osob k zajištěnému majetku lze uplatnit podle
zvláštního právního předpisu.
(7) Poškozený musí být o zajištění jeho nároku vždy vyrozuměn s
upozorněním na důvody, pro něž se zajištění podle § 48 odst. 1 zruší.
(8) Výkon rozhodnutí o zajištění nároku poškozeného a postup při
správě zajištěného majetku stanoví zvláštní právní předpis. Při vrácení,
vydání a jiném nakládání se zajištěnou věcí, která byla vydána nebo
odňata, se postupuje přiměřeně podle ustanovení o vrácení, vydání a
jiném nakládání s věcí důležitou pro trestní řízení.
Přiměřenost trestních sankcí
(3) Při ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným
zájmům osob poškozených trestným činem.
Věc náležející pachateli
Věc náleží pachateli, jestliže ji v době rozhodnutí o ní vlastní, je součástí
jeho majetku nebo s ní fakticky jako vlastník nakládá, aniž je oprávněný
vlastník nebo držitel takové věci znám.
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 v níže uvedeném pořadí
užijí
a) k uspokojení majetkových nároků oprávněných osob, jejichž
majetkové nároky vznikly v důsledku spáchání trestného činu, o
němž se vedlo označené trestní řízení, a
b) ve výši stanovené tímto zákonem pro Probační a mediační službu na
poskytování pomoci obětem trestných činů.

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez PT
zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty
vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich
úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu
zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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283/2004
413/2005
177/2008
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)
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spáchán trestný čin.
(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, k zjištění povahy,
rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich zajištění, k zjištění
majetkových poměrů obviněného nebo pro účely zajištění výkonu trestní
sankce, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na
potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem
bankovního tajemství, a údaje z evidence investičních nástrojů
a zaknihovaných cenných papírů. V řízení o trestném činu podle
§ 180 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat
individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely.
V trestním řízení, ve kterém lze uložit ochranné opatření zabrání části
majetku, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na
potrestání předseda senátu žádat od správce daně informace
z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů pro účely posouzení splnění
podmínek pro uložení tohoto ochranného opatření nebo pro účely
zajištění jeho výkonu; poskytnutí informací podle tohoto ustanovení
není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.
Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje
získané při správě daní pro jiné účely, stanoví zvláštní zákon. Údaje
získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro
trestní řízení, v jehož rámci byly vyžádány.
(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v
přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce nařídit sledování
bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních
nástrojů nebo zaknihovaných cenných papírů podle jiných právních
předpisů, a to nejvýše po dobu šesti měsíců. Trvá-li účel, pro který bylo
sledování účtu nařízeno, i po této době, může toto sledování prodloužit
na základě příkazu soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení
na návrh státního zástupce soudce krajského soudu o dalších šest
měsíců, a to i opakovaně. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze
využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly získány.
(4) Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na
povinnost zachovávat tajnost utajovaných informací chráněných
zvláštním zákonem nebo státem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti; to neplatí,
a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila
nebezpečí trestního stíhání pro neoznámení nebo nepřekažení trestného
činu, nebo
b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném
činu, kde dožádaná osoba je současně oznamovatelem trestného činu.
Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona
nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen zákonem, ale
vyplývá z právního úkonu učiněného na základě zákona.
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(5) Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely
trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona
utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto
informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce.
Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona
o advokacii.
(6) Ustanovením odstavců 1 a 5 není dotčena povinnost zachovávat
mlčenlivost uložená na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou
je Česká republika vázána.
(7) Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v
souvislosti se součinností požadovanou podle odstavců 1 až 3;
povinností mlčenlivosti není vázán pro účely řízení před soudem nebo
jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo
pro výkon jeho povinností. O této povinnosti a o následcích spojených s
jejím porušením musí být poučen.
Důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky a prohlídky jiných
prostor a pozemků
(1) Domovní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že v bytě
nebo jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostorách k nim
náležejících (obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení.
(2) Z důvodů uvedených v odstavci 1 lze vykonat i prohlídku prostor
nesloužících k bydlení (jiných prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně
přístupné.
(3) Osobní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že někdo má
u sebe věc důležitou pro trestní řízení.
(4) U osoby zadržené a u osoby, která byla zatčena nebo která se bere do
vazby, lze vykonat osobní prohlídku též tehdy, je-li tu podezření, že má
u sebe zbraň nebo jinou věc, jíž by mohla ohrozit život nebo zdraví
vlastní nebo cizí.
Zjišťování movitých věcí
(1) Soud je oprávněn ke zjištění movitých věcí pro účely výkonu
rozhodnutí o zajištění nařídit osobní prohlídku obviněného a prohlídku
bytu nebo jiných prostor sloužících k bydlení nebo prostor k nim
náležejících (dále jen „obydlí“) a jiných prostor a pozemků, kde lze
předpokládat, že má obviněný svůj majetek; tyto prohlídky vykoná
orgán, který je nařídil, nebo policejní orgán.
(2) K prohlídce může orgán, který prohlídku provádí, přibrat též osoby,
jejichž účast při prohlídce je potřebná zejména pro účely náležité
identifikace, ocenění a zabezpečení zjištěných movitých věcí.
(3) Ten, kdo provádí prohlídku, sepíše movité věci, jichž se zajištění
týká, a nejsou-li movité věci zjištěné při prohlídce uvedeny v rozhodnutí
o zajištění majetku, sepíše ty z nich, které nejsou podle tohoto zákona ze
zajištění vyloučeny. Sepsané movité věci je třeba náležitě vymezit tak,
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aby nebyly zaměnitelné s jinými.
(4) Pokud není v odstavcích 1 až 3 uvedeno jinak, použijí se na nařízení
a výkon prohlídek přiměřeně ustanovení trestního řádu
o osobní prohlídce, domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor
a pozemků.
(5) Pokud má obviněný právo na vydání nebo dodání movitých věcí,
odevzdají se tyto věci soudu nebo na jeho pokyn tomu, kdo je pověřen
správou zajištěného majetku.
(6) Každý, kdo má u sebe movité věci z majetku obviněného, je poté,
co se o rozhodnutí o zajištění majetku dověděl, povinen bezodkladně
o tom uvědomit soud nebo toho, kdo byl pověřen správou zajištěného
majetku.
(1) K zjištění povahy, rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich
zajištění, k zjištění majetkových poměrů obviněného nebo pro účely
zajištění výkonu trestní sankce může předseda senátu a v přípravném
řízení státní zástupce nebo policejní orgán vyzvat osobu, jejíž majetek je
zjišťován, nebo osobu jí blízkou, aby mu v jím stanovené přiměřené
lhůtě zaslala prohlášení o majetku osoby, jejíž majetek je zjišťován.
Vyzvaná osoba má právo odepřít učinění prohlášení o majetku; přitom
se použijí obdobně § 92 odst. 1, § 100 a § 158 odst. 8. Ve výzvě je třeba
upozornit osobu, která má učinit prohlášení o majetku, na následky
nevyhovění této výzvě a poučit ji o jejím právu odepřít učinění
prohlášení o majetku.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se vyzve, aby v prohlášení o majetku
uvedla v rozsahu, v jakém jsou jí takové skutečnosti známy, údaje
vztahující se k majetku osoby, jejíž majetek je zjišťován, zejména
a) plátce odměny z pracovněprávního vztahu nebo vztahu obdobného
vztahu pracovněprávnímu anebo jiného příjmu a výši takové
odměny nebo jiného příjmu,
b) u které banky, spořitelního a úvěrního družstva, instituce
elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého
rozsahu, platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého
rozsahu nebo obdobné zahraniční osoby má tato osoba účty, výši
pohledávek a čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory podle
zákona
o platebním styku,
c) dlužníky, vůči nimž má tato osoba pohledávky, jejich důvod, výši
a lhůtu splatnosti,
d) přehled věcí ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví této osoby, včetně
výše spoluvlastnického podílu a umístění věcí, a
e) svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která tato osoba zřídila,
nebo u kterých je obmyšleným.
(3) Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní
orgán může vyzvat osobu uvedenou v odstavci 1 k učinění nového
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prohlášení o majetku osoby, jejíž majetek je zjišťován, pokud má
důvodně za to, že došlo ke změně majetkových poměrů osoby, jejíž
majetek je zjišťován.
(4) Nezašle-li osoba, která byla vyzvána k učinění prohlášení o majetku,
toto prohlášení ve stanovené lhůtě nebo má-li orgán činný v trestním
řízení, který ji k učinění prohlášení o majetku vyzval, pochybnosti o
pravdivosti nebo úplnosti jí učiněného prohlášení, může ji předvolat
k podání výpovědi; ustanovení tohoto zákona upravující podání
vysvětlení, výslech obviněného a výslech svědka se použijí přiměřeně.
(1) Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění PT
majetku nebo jeho určené části pro účely výkonu trestu, výkonu
ochranného opatření zabrání části majetku nebo uspokojení nároku
poškozeného v trestním řízení a při správě takového majetku, jakož
i při správě věcí a náhradních hodnot vydaných, odňatých nebo jinak
zajištěných v trestním řízení (dále jen „majetek“).
(2) Podle tohoto zákona se postupuje i při výkonu rozhodnutí o zajištění
majetku vydaného v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech
trestních pro účely uvedené v odstavci 1 a při správě majetku
zajištěného podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních.
Správce zajištěného majetku
(1) Není-li dále uvedeno jinak, podle povahy a rozsahu věcí a práv, které
tvoří zajištěný majetek, vykonává jeho správu po dobu zajištění buď
soud, který o zajištění v prvním stupni rozhodl nebo na který přešla
příslušnost ke správě podle § 1 odst. 5, nebo na základě jeho pověření
a) územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, nebo
b) soudní exekutor,
v jejichž obvodu se zajištěný majetek nachází; jestliže se zajištěný
majetek nachází v obvodech dvou nebo více územních pracovišť Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo dvou nebo více
územních pracovišť soudních exekutorů, může soud výkonem správy
pověřit každé z těchto pracovišť.
(2) Byla-li zajištěna práva související s podílem v obchodní korporaci,
jež umožňují podílet se na řízení obchodní korporace, a je-li zapotřebí
vykonávat správu podílu v obchodní korporaci (dále jen „správa
podílu“), soud uvedený v odstavci 1 pověří správou podílu osobu
zapsanou v seznamu insolvenčních správců, které bylo vydáno zvláštní
povolení podle zákona o insolvenčních správcích; nelze-li takto
postupovat, pověří správou podílu jiného insolvenčního správce. Pokud
zvláštní právní předpis váže vlastnictví podílu nebo výkon funkce
statutárního orgánu v obchodní korporaci na splnění určitých zvláštních
podmínek, tyto podmínky nemusí být u správce podílu splněny; pokud
však některý z insolvenčních správců tyto podmínky splňuje, soud jej
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ustanoví správcem podílu přednostně. Insolvenční správce může
pověření ke správě podílu odmítnout jen z důležitých důvodů, které
posoudí soud uvedený v odstavci 1. Soud uvedený v odstavci 1 nepověří
správou podílu insolvenčního správce, jestliže má důvodné pochybnosti
o jeho nepodjatosti.
(3) Správu zajištěných
a) věcí, o nichž je důvodné podezření, že byly získány v souvislosti s
porušením celních předpisů nebo právních předpisů upravujících správu
spotřebních daní, vykonává Generální ředitelství cel,
b) radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření vykonává Správa
úložišť radioaktivních odpadů,
c) exemplářů rostlin a živočichů, regulovaných kožešin a výrobků z
tuleňů a jiných jedinců chráněných podle zákona o obchodování s
ohroženými druhy a jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů a volně žijících ptáků chráněných podle zákona o ochraně
přírody a krajiny vykonává Česká inspekce životního prostředí,
d) zbraní, střeliva, munice a výbušnin, návykových látek a prekursorů,
včetně zařízení k jejich výrobě, přípravků obsahujících návykové látky a
jiných nebezpečných látek vykonává krajské ředitelství policie, v jehož
územním obvodu se nachází sídlo soudu, který vede trestní řízení.
(4) Nemůže-li ten, kdo má podle odstavce 1 správu zajištěného majetku
vykonávat, zajistit výkon správy sám, zajistí jej podle povahy
zajištěného majetku
a) na základě pověření prostřednictvím organizační složky státu nebo
státní organizace příslušné hospodařit s určitým majetkem státu, nebo
b) na základě smlouvy prostřednictvím jiné osoby podnikající v určité
oblasti nebo dostatečně odborně způsobilé k výkonu správy daného
majetku, a to za sjednanou úplatu, případně bezúplatně.
(5) Obsahem smlouvy podle odstavce 4 písm. b) musí být i ujednání o
odpovědnosti za škodu způsobenou na zajištěném majetku v době
výkonu jeho správy, jinak je smlouva neplatná. Smlouva může být
uzavřena i pro výkon dílčího právního jednání nebo úkonu spojeného se
zajištěným majetkem. Je-li předmětem smlouvy výkon správy
spočívající v prodeji zajištěného majetku, musí v ní být i ujednání o
způsobu stanovení kupní ceny a o postupu při prodeji. Úplatu za výkon
správy hradí soud z prostředků státního rozpočtu.
(6) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo soudní
exekutor neprodleně vyrozumí soud uvedený v odstavci 1 o postupu
podle odstavce 4 písm. a); zajištěný majetek může předat ke správě
smluvnímu správci podle odstavce 4 písm. b) jen po předchozím
souhlasu tohoto soudu.
(7) Pověření ke správě zajištěného majetku je opatření, jež musí mít
písemnou formu a obsahovat zejména označení orgánu, který pověření
vydal, označení pověřeného správce a vymezení práv a povinností

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 10 odst. 2

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Členské státy zajistí, aby opatření uvedená v odstavci 1 zahrnovala 279/2003
86/2015
možnost prodeje či převedení majetku, je-li to třeba.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 12

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

spojených s výkonem správy. V pověření nebo v připojených listinách je
zapotřebí náležitě a nezaměnitelně určit zajištěný majetek, kterého se
pověření týká. Pověření může být vydáno i pro výkon dílčího právního
jednání nebo úkonu spojeného se zajištěným majetkem. Pověření se
nevydává ke správě majetku uvedeného v odstavci 3. Orgán uvedený v
odstavci 1 může pověření kdykoli písemně zrušit a za podmínek
stanovených tímto zákonem pověřit jiného správce, uzavřít smlouvu o
správě, nebo zajištěný majetek spravovat sám.
(8) O pověření ke správě zajištěného majetku podle odstavce 1 písm. b)
a odstavce 2 se vyrozumí osoba, jíž byl zajištěn majetek; o pověření
správou podílu se vyrozumí také tato obchodní korporace. O zrušení
pověření, pověření jiného správce a o uzavření smlouvy o správě se
vyrozumí osoby, které byly vyrozuměny o pověření ke správě
zajištěného majetku podle věty první.
Prodej zajištěného majetku
PT
(1) Soud může rozhodnout o prodeji zajištěného majetku s předchozím
souhlasem obviněného; souhlas k prodeji může být udělen písemně nebo
ústně do protokolu. Obviněný se v takovém případě může závazně
vyjádřit k nejnižší ceně, za kterou lze majetek prodat; o tomto právu
musí být poučen.
(2) Bez souhlasu uvedeného v odstavci 1 může soud rozhodnout o
prodeji zajištěného majetku, lze-li důvodně předpokládat, že
a) podlehne rychlé zkáze nebo jiné těžko odvratitelné škodě,
b) bude rychle ztrácet na tržní hodnotě, zejména jde-li o motorová
vozidla a elektrozařízení,
c) s výkonem správy budou spojeny nepřiměřené náklady, nebo
d) výkon správy bude vyžadovat zvláštní podmínky nakládání nebo
zvláštní odbornou způsobilost, které lze zajistit jen s nepřiměřenými
obtížemi.
(3) V případě splnění podmínek stanovených tímto zákonem je
pověřený nebo smluvní správce povinen navrhnout soudu prodej
zajištěného majetku; o takovém návrhu soud rozhodne neprodleně po
jeho obdržení.
(4) Při stanovení kupní ceny a při prodeji postupuje
a) soud přiměřeně podle zvláštních právních předpisů upravujících
prodej věcí při soudním výkonu rozhodnutí,
b) jiný orgán činný v trestním řízení, územní pracoviště Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, organizační složka státu nebo
státní organizace přiměřeně podle zvláštních právních předpisů, jimiž se
řídí hospodaření s majetkem státu,
c) exekutor přiměřeně podle zvláštních právních předpisů upravujících
exekuci,
d) správce pověřený správou podílu přiměřeně podle zákona o
veřejných dražbách,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 10 odst. 3
Čl. 11 odst. 1
písm. a)

Čl. 11 odst. 1
písm. b)
Čl. 11 odst. 1
písm. c)
Čl. 11 odst. 1
písm. d)
Čl. 11 odst. 2
písm. a)
Čl. 11 odst. 2
písm. b)
Čl. 11 odst. 2
písm. c)
Čl. 11 odst. 3

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Členské státy zváží přijetí opatření umožňujících, aby byl konfiskovaný
majetek využit ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely.
2/1969
Statistika
Členské státy pravidelně sbírají statistické údaje a vedou souhrnné
285/1993
statistiky od příslušných orgánů. Sebrané statistické údaje se každoročně
předkládají Komisi a musí obsahovat:
a)
počet vykonaných příkazů k zajištění;
89/1995

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 11 odst. 1

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

e) smluvní správce způsobem dohodnutým ve smlouvě.
(5) Peněžní částka získaná prodejem se složí do úschovy soudu.
(6) Proti usnesení podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. b) až d) je
přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Na rozhodování o stížnosti
proti usnesení podle odstavce 2 písm. c) nebo d) se obdobně užije § 146a
trestního řádu.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro PT
soudy a státní zastupitelství.

§7

12

§7
Působnost ministerstev
(1) Ministerstva vykonávají státní statistickou službu v rozsahu, který
pro ně vyplývá z programu statistických zjišťování, a dále v rozsahu,
který vyplývá ze statistických zjišťování prováděných ministerstvy
mimo program statistických zjišťování.
(2) Do programu statistických zjišťování Český statistický úřad zahrne
ministerstva po dohodě s nimi.
(3) Ministerstva mohou provádět statistická zjišťování mimo program
statistických zjišťování pouze v oboru své působnosti a po předchozím
projednání s Českým statistickým úřadem.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

počet vykonaných příkazů ke konfiskaci;
odhadovanou hodnotu zajištěného majetku, alespoň majetku zajištěného
za účelem případné pozdější konfiskace v okamžiku zajištění;
odhadovanou hodnotu vyhledaného majetku z trestné činnosti v
okamžiku konfiskace.
Členské státy rovněž předají každoročně Komisi následující statistiky,
jsou-li tyto statistiky dostupné na ústřední úrovni v dotyčném členském
státě:
a) počet žádostí o výkon příkazů k zajištění v jiném členském státě;
počet žádostí o výkon příkazů ke konfiskaci v jiném členském státě;

Nerelevantní z hlediska transpozice.

hodnotu či odhadovanou hodnotu majetku vyhledaného na základě
výkonu příkazu v jiném členském státě.;
Členské státy sbírají údaje uvedené v odstavci 2 pokud možno na 2/1969
ústřední úrovni.
285/1993

Nerelevantní z hlediska transpozice.

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

§ 11 odst. 1

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro PT
soudy a státní zastupitelství.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 12 odst. 1
Čl. 12 odst. 2
Čl. 12 odst. 3
Čl. 13

Čl. 14 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii
Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

89/1995

§7

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto směrnicí do 4.10.2016. Neprodleně o nich
uvědomí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Do 4.10.2019 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu,
v níž posoudí dopad stávajícího vnitrostátního práva na konfiskaci a
navrácení majetku z trestné činnosti a kterou doplní případnými
vhodnými návrhy.
V této zprávě Komise rovněž posoudí, zda je třeba revidovat seznam
trestných činů uvedený v čl. 5 odst. 2.
Nahrazení společné akce 98/699/SVV a některých ustanovení
rámcových rozhodnutí 2001/500/SVV a 2005/212/SVV
Společná akce 98/699/SVV, čl. 1 písm. a), články 3 a 4 rámcového
rozhodnutí 2001/500/SVV a článek 1 první čtyři odrážky a článek 3
rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV se touto směrnicí nahrazují ve
vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí, aniž jsou
dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení těchto
rámcových rozhodnutí ve vnitrostátním právu.
Ve vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí, se 104/2013
odkazy na společnou akci 98/699/SVV a na ustanovení rámcových 55/2017
rozhodnutí 2001/500/SVV a 2005/212/SVV uvedené v odstavci 1
považují za odkazy na tuto směrnici.
104/2013
86/2015
55/2017

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

§7
Působnost ministerstev
(1) Ministerstva vykonávají státní statistickou službu v rozsahu, který
pro ně vyplývá z programu statistických zjišťování, a dále v rozsahu,
který vyplývá ze statistických zjišťování prováděných ministerstvy
mimo program statistických zjišťování.
(2) Do programu statistických zjišťování Český statistický úřad zahrne
ministerstva po dohodě s nimi.
(3) Ministerstva mohou provádět statistická zjišťování mimo program
statistických zjišťování pouze v oboru své působnosti a po předchozím
projednání s Českým statistickým úřadem.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

§ 278 odst. 2 (2) Podle tohoto dílu se postupuje také při uznání a výkonu PT
pravomocného rozhodnutí soudu jiného členského státu vydaného
v trestním řízení, kterým bylo uloženo zabrání části majetku25).
§ 292 odst. 1 (1) Podle tohoto dílu lze zaslat jinému členskému státu
písm. c)
k uznání a výkonu pravomocné rozhodnutí soudu, kterým
a) byl uložen trest propadnutí majetku,
b) byl uložen trest propadnutí věci nebo propadnutí náhradní hodnoty za
výnos z trestné činnosti, nebo
c) bylo vysloveno zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty za výnos

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci
4.10.2016
Úřední věstník
L 127 2014 Gestor
MSp
32014L0042
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3.4.2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů
z trestné činnosti v Evropské Unii

Celex:
Název:
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 15

Právní předpis EU

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie.
Určení
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

Čl. 16

Zpracovala (jméno+datum): Lenka Trešlová, 19.6.2019
Schválil (jméno+datum): Petr Forejt, 19.6.2019
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

z trestné činnosti, nebo bylo vysloveno zabrání části majetku.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

Číslo.Sb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

40/2009
89/2012
218/2003
141/1961
279/2003
57/1965
178/1990
292/1993

9.

265/2001

10.
11.
12.
13.

459/2011
45/2013
558/1991
283/2004

14.
15.

413/2005
177/2008

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

41/2009
539/2004
253/2006
181/2011
193/2012
48/1973
394/2005
197/2010

Název předpisu

Účinnost předpisu

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.
Zákon č. 57/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád.
Zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o
soudech a soudcích.
Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).
Zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství.
Zákon č. 283/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Zákon č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.
Zákon č. 539/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon č. 181/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 48/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád.
Zákon č. 394/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
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předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších
soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony.
Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů.

24.

152/1995

25.
26.

306/2009
330/2011

27.

86/2015

Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony.

1.6.2015

28.

141/2014

Zákon č. 141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

1.8.2014

29.

25/1993

Zákon ČNR č. 25/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád).

1.1.1993

30.

165/2015

Zákon č. 165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.9.2015

31.

2/1969

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8.1.1969

32.

285/1993

Zákon č. 285/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.

1.1.1994

33.

89/1995

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

15.6.1995

34.

150/2016

Zákon č. 150/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.7.2016

35.

163/2016

Zákon č. 163/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

1.7.2016

36.

301/2016

Zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů.

6.10.2016

37.

455/2016

Zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

1.2.2017

38.

59/2017

Zákon č. 59/2017 Sb. o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů.

1.1.2018

39.

55/2017

Zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

18.3.2017

40.

57/2017

Zákon č. 57/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

1.5.2017

41.

104/2013

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

1.1.2014

42.

183/2017

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

1.7.2017

43.

178/2018

Zákon č. 178/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

16.8. 2018
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44.

287/2018

Zákon č. 287/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

1.2.2019

45.

274/2008

Zákon č. 274/2008 Sb., Zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

1.1.2009

46.

105/2013

Zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

30.4.2013

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1.

8781

MSp

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 1. 12. 2016
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

2.

9224

MSp

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších Před předložením 10/2018
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
do vlády.

1/2021

3.

9533

MSp

19.12.2020

4.

9601

MSp

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.

1. 8. 2018

01.01.2019
Předložen
Poslanecké
sněmovny

31.12.2019
do

11. 6. 2019

1.1.2021

3. Poznámky
Poř.č.

1

Text poznámky

Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii, Úřední věstník C
195, 25.6.1997
Článek 2
Pasivní korupce
1. Pro účely této úmluvy se pasivní korupcí rozumí úmyslné jednání úředníka, který přímo nebo pomocí prostředníka žádá, přijme nebo si dá slíbit jakoukoli výhodu pro sebe nebo pro třetí osobu, aby jednal
nebo se jednání zdržel při výkonu svých povinností nebo svých funkcí v rozporu se svými úředními povinnostmi.
2. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby bylo jednání uvedené v odstavci 1 trestným činem.
Článek 3
Aktivní korupce
1. Pro účely této úmluvy se aktivní korupcí rozumí úmyslné jednání každého, kdo přímo nebo pomocí prostředníka slíbí nebo poskytne jakoukoli výhodu úředníkovi pro něj nebo pro třetí osobu, aby jednal nebo
se jednání zdržel při výkonu svých povinností nebo svých funkcí v rozporu se svými úředními povinnostmi.
2. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby bylo jednání uvedené v odstavci 1 trestným činem.

2

Rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura, úřední věstník L 140, 14.6.2000
Článek 3
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3

4

Obecné trestné činy
1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že následující jednání jsou trestná:
a) jakékoli podvodné jednání spočívající v padělání a pozměňování peněz za použití jakýchkoliv prostředků;
b) podvodné uvedení padělaných peněz do oběhu;
c) dovoz, vývoz, přeprava, přijetí nebo získání padělaných peněz za účelem jejich uvedení do oběhu s vědomím, že se jedná o padělek;
d) padělání, přijetí, získání nebo držení
— nástrojů, předmětů, počítačových programů a veškerých jiných prostředků, které jsou svou povahou určeny k padělání a pozměňování peněz, nebo
— hologramů nebo jiných součástí peněz, které slouží k ochraně proti padělání.
2. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že účast na jednání uvedeném v odstavci 1, návod k němu a pokus o jednání uvedené v odst. 1 písm. a) až c) jsou trestné.
Článek 4
Další trestné činy
Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že jednání uvedená v článku 3 jsou trestná rovněž ve vztahu k bankovkám nebo mincím vyráběným nebo vyrobeným za použití legálních prostředků
nebo materiálů při porušení práv nebo podmínek, za kterých mohou příslušné orgány vydávat peníze, bez souhlasu těchto orgánů.
Článek 5
Peníze dosud nevydané, ale určené do oběhu
Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že jednání uvedená v článcích 3 a 4 jsou trestná, pokud
a) se vztahují k budoucím eurobankovkám a euromincím a dojde k nim před 1. lednem 2002;
b) se vztahují k bankovkám a mincím, které dosud nejsou vydány, ale jsou určeny k oběhu a jedná se o zákonné platidlo.
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků; úřední věstník L149, 2.6.2001
Článek 2
Trestné činy související s platebními nástroji
Každý členský stát přijme opatření nezbytná k tomu, aby zajistil,že alespoň v souvislosti s kreditními kartami, kartami Eurocheque, jinými kartami vydanými finančními institucemi, cestovními šeky, eurošeky,
jinými šeky a směnkami je jako trestný čin kvalifikovánototo úmyslné jednání:
a) krádež nebo jiné neoprávněné přisvojení platebního nástroje;
b) pozměnění či padělání platebního nástroje za účelem podvodného použití;
c) přijetí, získání, přeprava, prodej nebo převod na jinou osobu nebo vlastnictví kradeného či jinak neoprávněně přisvojeného, pozměněného či padělaného platebního nástroje za účelem podvodného použití;
d) podvodné použití kradeného či jinak neoprávněně přisvojeného, pozměněného či padělaného platebního nástroje.
Článek 3
Počítačové trestné činy
Každý členský stát přijme opatření nezbytná k tomu, aby zajistil, že je jako trestný čin kvalifikováno toto úmyslné jednání: uskutečnění převodu peněz či peněžní hodnoty nebo podnět k jejich převodu, kterým
jiné osobě způsobí protiprávní majetkovou ztrátu, s úmyslem zajistit neoprávněný ekonomický prospěch pachateli nebo třetí osobě
— neoprávněným zadáním, pozměněním, vymazáním nebo potlačením počítačových údajů, zejména identifikačních údajů, nebo
— neoprávněným zásahem do počítačového programu či systému.
Článek 4
Trestné činy související se speciálními zařízeními
Každý členský stát přijme opatření nezbytná k tomu, aby zajistil, že je jako trestný čin kvalifikováno toto úmyslné jednání: neoprávněné vyrobení, přijetí, získání, prodej nebo převod na jinou osobu či držení
— nástrojů, předmětů, počítačových programů a jiných prostředků, které byly upraveny výlučně pro spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 2 písm. b),
— počítačových programů, jejichž účelem je spáchání některého z trestných činů uvedených v článku 3.
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní; úřední věstník L
182, 5.7.2001
Článek 1
Výhrady k úmluvě z roku 1990
Za účelem zvýšit účinnost boje proti organizované trestné činnosti přijmou členské státy nezbytná opatření, aby nebyly činěny ani zachovávány žádné výhrady k těmto článkům úmluvy z roku 1990:
….
b) k článku 6, pokud se jedná o závažné trestné činy. Mezi takové trestné činy patří v každém případě trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření omezující svobodu s horní
hranicí sazby přesahující jeden rok, nebo pokud jde o státy, které mají v právním řádu stanovenou dolní hranici trestní sazby, trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření
omezující svobodu.
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Úmluva Rady Evropy z roku 1990 o praní, vysledování, zajištění a propadnutí výnosů z trestné činnosti, č.33/1997 Sb.
Článek 6
Trestné činy praní výnosů zločinu
1. Každá strana přijme legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná k označení jednání jako trestného činu v souladu s jejím vnitrostátním právem, pokud čin byl spáchán úmyslně, v následujících
případech:
a) Přeměny nebo převodu majetku, o němž ten, kdo se ho dopouští, ví, že tento majetek tvoří výnos, a to za účelem zatajení nebo zakrývání nedovoleného původu majetku nebo pomoci jakékoli
osobě, která je zapojena do spáchání předmětného trestného činu, aby unikla právním důsledkům svých činů,
b) Zatajování nebo zakrývání povahy, původu, umístění, nakládání, pohybu nebo skutečného vlastnictví majetku nebo práv s ním souvisejících, o nichž pachatel ví, že vytvářejí výnosy; a s výhradou
ústavních zásad a základních pojmů právního systému strany:
c) Nabytí, držení nebo užívání majetku, o němž ten, kdo jej nabývá, drží nebo používá, ví v okamžiku, kdy jej dostává, že vytváří výnosy,
d) Účasti v některém z trestných činů označených v souladu s tímto článkem, dále sdružení, spolčení, pokusů, návodů, usnadnění a rad ve vztahu k těmto trestným činům.
2. Za účelem uplatnění nebo užití odstavce 1 tohoto článku:
a) Nezáleží na tom, zda předmětný trestný čin je nebo není v trestní pravomoci strany,
b) Může být stanoveno, že trestné činy uvedené v tomto odstavci se nevztahují na pachatele předmětného trestného činu,
c) Potřebná vědomost, úmysl nebo motivace, jako prvky jednoho z trestných činů uvedených v tomto odstavci, mohou být odvozeny z objektivních skutkových okolností.
3. Každá strana může přijmout opatření, která podle svého vnitrostátního práva považuje za potřebná k označení trestního charakteru také všech nebo některých činů zmíněných v odstavci 1 v některém
nebo všech následujících případech, pokud pachatel:
a) Měl předpokládat, že majetek tvoří výnos,
b) Jednal za účelem dosažení zisku,
c) Jednal za účelem pomoci v pokračování další kriminální činnosti.
4. Každá strana může při podpisu nebo uložení své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo listiny o přístupu prohlášeném adresovaným generálnímu tajemníku Rady Evopry prohlásit, že
odstavec 1tohoto článku se vztahuje pouze na předmětné trestné činy nebo jejich kategorii upřesněnou v tomto prohlášení.
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Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu; úřední věstník L 164, 22.6.2002
Článek 1
Teroristické trestné činy a základní práva a zásady
1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby byla za teroristické trestné činy považována úmyslná jednání uvedená níže v písmenech a) až i), vymezená ve vnitrostátních právních předpisech jako trestné
činy, které mohou vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně poškodit zemi nebo
- mezinárodní organizaci, byla-li spáchána s cílem
- závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, nebo
- protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela, nebo
— závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace:
a) útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti;
b) útoky ohrožující tělesnou integritu člověka;
c) únos nebo braní rukojmí;
d) způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných zařízení, dopravního systému, infrastruktury, včetně informačního systému, pevné plošiny na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo
soukromého majetku, které může ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné hospodářské ztráty;
e) zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostředků veřejné či nákladní dopravy;
f) výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití zbraní, výbušnin nebo zbraní jaderných, biologických nebo chemických, jakož i výzkum a vývoj biologických a chemických zbraní;
g) vypouštění nebezpečných látek, zakládání požárů, vyvolání povodní nebo zavinění výbuchů, jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů;
h) narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje, jehož důsledkem je ohrožení lidských životů;
i) výhrůžky spácháním některého jednání uvedeného v písmenech a) až h).
2. Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost respektovat základní práva a základní právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii.
Článek 2
Trestné činy spojené s teroristickými skupinami
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1. Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se "teroristickou skupinou" rozumí: strukturované sdružení více než dvou osob existující po delší dobu, které jedná ve shodě s cílem páchat teroristické trestné činy.
"Strukturovanou skupinou" se rozumí skupina, která není nahodile vytvořena za účelem bezprostředního spáchání trestného činu, její členové nemusejí mít formálně vymezené úlohy, není nezbytná kontinuita
členství ani rozvinutá struktura.
2. Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění trestnosti těchto úmyslných jednání:
a) vedení teroristické skupiny;
b) účast na činnosti teroristické skupiny, včetně dodávání informací nebo materiálních zdrojů, financování činnosti jakýmkoli způsobem s vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti teroristické
skupiny.
Článek 3
Trestné činy spojené s teroristickými činnostmi
Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zařazení těchto jednání mezi trestné činy spojené s terorismem:
a) krádež s přitěžujícími okolnostmi s cílem spáchat některý z činů uvedených v čl. 1 odst. 1;
b) vydírání s cílem spáchat některý z činů uvedených v čl. 1 odst. 1;
c) padělání veřejných listin s cílem spáchat některý z činů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h) a v čl. 2 odst. 2 písm. b).
6

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru, úřední věstník L 192, 31.7.2003
Článek 2
Aktivní a pasivní korupce v soukromém sektoru
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby níže uvedená úmyslná jednání představovala trestný čin, dojde-li k němu přímo nebo pomocí prostředníka při profesionální činnosti:
a) příslib, nabídka nebo poskytnutí osobě v řídícím nebo jiném postavení, jednající pro subjekt činný v soukromém sektoru, neoprávněné výhody jakéhokoliv druhu pro tuto osobu nebo pro třetí osobu tak, aby
taková osoba provedla nějaký úkon nebo se zdržela provedení nějakého úkonu, a tím porušila své povinnosti;
b) požadování nebo získání neoprávněné výhody jakéhokoliv druhu nebo přijetí příslibu takové výhody pro sebe nebo pro třetí osobu osobou v řídícím nebo jiném postavení, jednající pro subjekt činný v
soukromém sektoru, za to, že provede nějaký úkon nebo se zdrží provedení nějakého úkonu, a tím poruší své povinnosti.
2. Odstavec 1 se vztahuje na profesionální činnosti ziskových i neziskových subjektů.
3. Členský stát může prohlásit, že omezí oblast působnosti odstavce 1 na takové jednání, které způsobuje nebo by mohlo způsobit narušení hospodářské soutěže v oblasti nákupu zboží nebo obchodních služeb.
4. Prohlášení podle odstavce 3 se sdělí Radě v okamžiku přijetí tohoto rámcového rozhodnutí a platí po dobu pěti let od 22. Července 2005.
5. Rada přezkoumá tento článek včas před 22. červencem 2010, aby určila, zda bude možné obnovit prohlášení podle odstavce 3.
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Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu
s drogami; úřední věstník L 335, 11.11.2004
Článek 2
Trestné činy související s nedovoleným obchodem s drogami a prekursory
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby dále uvedené úmyslné jednání, je-li protiprávní, bylo trestné:
a) výroba, zhotovování, extrahování, příprava, nabízení, nabízení za účelem prodeje, šíření, prodej, dodávání za jakýchkoliv podmínek, překupnictví, zasílání, tranzitní přeprava,
převážení, dovoz nebo vývoz drog;
b) pěstování opiového máku, keřů koky nebo rostlin Cannabis;
c) držení nebo nákup drog za účelem některýoh činností uvedených pod písmenem a);
d) zhotovování, převážení nebo šíření prekurzorů, pokud je známo, že jsou určeny k použití při nedovolené výrobě nebo zhotovení drog.
2. Jednání uvedené v odstavci 1 nespadá do oblasti působnosti tohoto rámcového rozhodnutí, pokud se ho pachatelé dopustí výhradně pro svou vlastní spotřebu, jak je vymezena vnitrostátními právními
předpisy.
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti; úřední věstník L 300, 11.11.2008
Článek 2
Trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení
Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že za trestné činy budou považovány jeden nebo oba z následujících způsobů jednání související se zločinným spolčením:
a) jednání jakékoli osoby, která se úmyslně a se znalostí buď cíle a obecné činnosti spolčení, nebo záměru spolčení dopustit se předmětných trestných činů aktivně účastní trestné činnosti spolčení, včetně
poskytování informací nebo hmotných prostředků, získávání nových členů i jakékoli formy financování jeho činností, přičemž je jí známo, že tato účast přispěje k uskutečnění trestné činnosti tohoto spolčení;
b) jednání jakékoli osoby, které spočívá v dohodě s jednou nebo několika osobami týkající se výkonu určité činnosti, která by v případě, že by byla provedena, vyústila ve spáchání trestného činu uvedeného v
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článku 1, i když se tato osoba neúčastní vlastního výkonu činnosti.
Směrnici 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; úřední věstník L 101, 15.4.2011
Článek 2
Trestné činy související s obchodováním s lidmi
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti těchto úmyslných jednání za účelem vykořisťování:
najímání, převoz, převod, ukrývání nebo příjem osob, včetně výměny či předání kontroly nad těmito osobami, za použití hrozeb, síly či jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, klamu, zneužití moci či
zranitelného postavení nebo poskytnutím či obdržením platby či výhod s cílem získat souhlas osoby, jež má kontrolu nad jinou osobou.
2. Zranitelným postavením je taková situace, v níž dotčená osoba nemá jinou skutečnou nebo přijatelnou možnost, než podvolit se zneužívání.
3. Vykořisťování zahrnuje přinejmenším zneužívání prostituce jiných osob nebo jiné formy pohlavního vykořisťování, nucenou práci či služby, včetně žebrání, otroctví či praktiky podobné otroctví, nevolnictví
nebo využívání jiných osob k trestné činnosti či odebrání lidských orgánů.
4. Souhlas oběti obchodování s lidmi s vykořisťováním, ať už zamýšleným či skutečným, je nepodstatný, pokud bylo použito kteréhokoli ze způsobů uvedených v odstavci 1.
5. Pokud se jednání uvedené v odstavci 1 týká dítěte, je trestným činem obchodování s lidmi i tehdy, nebylo-li použito žádného ze způsobů uvedených v odstavci 1.
6. Pro účely této směrnice se „dítětem“ rozumí osoba mladší 18 let.
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje
rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV;
Článek 3
Trestné činy pohlavního zneužívání
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 6.
2. Zapříčinění toho, že je dítě, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, za sexuálním účelem svědkem sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se těchto praktik samo neúčastní, se trestá odnětím svobody s
horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok.
3. Zapříčinění toho, že je dítě, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, za sexuálním účelem svědkem pohlavního zneužívání, a to i v případě, kdy se tohoto zneužívání samo neúčastní, se trestá odnětím
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta.
4. Účast na sexuálních praktikách s dítětem, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.
5. Účast na sexuálních praktikách s dítětem, pokud
i) dochází ke zneužití důvěry, autority nebo vlivu vyplývajících ze vztahu pachatele k dítěti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a
odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo, nebo
ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného postavení dítěte, zejména pokud se jedná o dítě s mentálním či tělesným postižením či dítě ve stavu závislosti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby
nejméně osm let nebo, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo, nebo
iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo pohrůžek, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.
6. Donucování dítěte k sexuálním praktikám se třetími osobami za použití násilí nebo pohrůžek se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní
dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.
Článek 4
Trestné činy pohlavního vykořisťování
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 7.
2. Zapříčinění účasti dítěte na pornografických představeních, najímání dítěte k účasti na pornografických představeních, prospěch z takové účasti dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům se
trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, jestliže dítě tohoto věku
dosáhlo.
3. Donucení dítěte násilím k účasti na pornografických představeních nebo pohrůžkou násilí vůči dítěti se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní
dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.
4. Vědomá účast na pornografických představeních, v nichž účinkuje dítě, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní způsobilosti, a odnětím
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.
5. Zapříčinění účasti dítěte na dětské prostituci nebo najímání dítěte za účelem účasti na dětské prostituci a prospěch z takové účasti dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům se trestá odnětím
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.
6. Donucování dítěte k dětské prostituci za použití násilí nebo pohrůžek vůči dítěti se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím
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svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.
7. Účast na sexuálních praktikách s dítětem v případech, kdy se jedná o dětskou prostituci, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a
odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.
Článek 5
Trestné činy dětské pornografie
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 6, jsou-li protiprávní.
2. Pořizování nebo držení dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok.
3. Vědomé získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informačních a komunikačních technologií se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok.
4. Distribuce, šíření nebo předávání dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta.
5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta.
6. Výroba dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky.
7. Členské státy rozhodnou, zda se tento článek použije na případy dětské pornografie uvedené v čl. 2 písm. c) bodě iii), pokud osobě se vzhledem dítěte bylo v době vyobrazení ve skutečnosti již 18 let nebo
více.
8. Členské státy rozhodnou, zda se odstavce 2 a 6 tohoto článku použijí na případy, kdy se zjistí, že pornografický materiál uvedený v čl. 2 písm. c) bodě iv) výrobce vyrobil a vlastní výlučně pro své osobní
použití, pokud k jeho výrobě nebyl použit pornografický materiál uvedený v čl. 2 písm. c) bodech i), ii) nebo iii) a za předpokladu, že nehrozí riziko šíření tohoto materiálu.
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Článek 6
Navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti tohoto úmyslného jednání:
Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím informačních a komunikačních technologií setkání dítěti, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 4 a čl. 5 odst. 6 a
učiní-li po tomto návrhu konkrétní kroky vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento návrh odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok.
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti pokusu dospělé osoby o spáchání trestných činů uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3, pokud se tato osoba snaží navázat prostřednictvím informačních a
komunikačních technologií kontakt s dítětem, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, za účelem pořizování dětské pornografie obsahující vyobrazení tohoto dítěte.
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV, úřední věstník L 218, 14.8.2013
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Článek 3
Neoprávněný přístup k informačním systémům
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby neoprávněný přístup k celému informačnímu systému nebo k některé jeho části je-li spáchán úmyslně, byl trestným činem, je-li tím porušeno
bezpečnostního opatření, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ.
Článek 4
Neoprávněné zasahování do informačních systémů
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úmyslné a neoprávněné závažné narušení nebo přerušení fungování informačního systému vložením počítačových údajů či jejich přenosem,
poškozením, vymazáním, znehodnocením, pozměněním, potlačením nebo znepřístupněním bylo trestným činem, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ.
Článek 5
Neoprávněné zasahování do údajů
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úmyslné a neoprávněné vymazání, poškození, znehodnocení, pozměnění nebo potlačení počítačových údajů v informačním systému, nebo jejich
znepřístupnění bylo trestným činem, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ.
Článek 6
Neoprávněné sledování údajů
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úmyslné a neoprávněné sledování neveřejných přenosů počítačových údajů do, z nebo uvnitř informačního systému prováděné technickými
prostředky, včetně elektromagnetického záření z informačního systému nesoucího takové počítačové údaje, bylo trestným činem, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ.
Článek 7
Nástroje použité k páchání trestných činů
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úmyslná výroba, prodej, opatření si k užití, dovoz, distribuce nebo jiné formy zpřístupnění některého z následujících nástrojů byly trestným činem,
jsou-li provedeny neoprávněně a se záměrem použít tyto nástroje pro účely spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 6, a to alespoň tehdy, pokud se nejedná o méně závažný případ:
a) počítačového programu, který byl vytvořen nebo přizpůsoben prvotně pro účely spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 6;
b) počítačového hesla, přístupového kódu nebo obdobných údajů, které umožňují přístup k celému informačnímu systému nebo k jeho části.
Je upraveno těmito interními předpisy:
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IAŘ P PP č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Police ČR v trestním řízení
IAŘ P PP č. 66/2014 ze dne 31.3.2014, o informačním systému ETŘ
ZP PP č. 174/2011 k provádění finančního šetření v trestním řízení
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