Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony (tisk 699)
(zlepšení postavení poškozených při uplatňování majetkového nároku)
1. V části druhé se za novelizační bod 3 vkládá nový novelizační bod A, který zní:
„A. V § 130 odstavec 1 zní:
„(1) Opis rozsudku soud doručí obžalovanému, státnímu zástupci a zúčastněné osobě.
Poškozenému soud opis rozsudku doručí, pokud v trestním řízení uplatnil nárok na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, anebo
pokud rozsudkem byla uložena majetková trestní sankce podle zákona o použití peněžních
prostředků z majetkových trestních sankcí a poškozený je jinou osobou než stát a je znám.
Rozsudek se těmto osobám doručí, i když byly přítomny při jeho vyhlášení.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
2. V části druhé dosavadní novelizační bod 5 zní:
„5. V § 137 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Opis usnesení, kterým byla uložena
majetková trestní sankce podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových
trestních sankcí, se doručí též poškozenému, jde-li o jinou osobu než stát a je-li znám.“.
3. V části druhé se za dosavadní novelizační bod 11 vkládá nový novelizační bod A, který zní:
„A. V § 314f odstavec 2 zní:
„(2) Trestní příkaz se doručí obviněnému a státnímu zástupci. Obviněnému se doručí
do vlastních rukou. Má-li obviněný obhájce, doručí se trestní příkaz též jemu. Poškozenému se
trestní příkaz doručí, pokud v trestním řízení uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, anebo pokud trestním příkazem
byla uložena majetková trestní sankce podle zákona o použití peněžních prostředků
z majetkových trestních sankcí a poškozený je jinou osobou než stát a je znám.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
4. V části šesté novelizační bod 3 zní:
„3. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „, s výjimkou sankce uložené rozhodnutím
cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, za podmínky, že soud o uložení
takové sankce rozhodl trestním příkazem, v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání,
do něhož si rozhodnutí o jejím uložení vyhradil podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu“
zrušují.“.
5. V části šesté novelizační bod 16 zní:
„16. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „trestního příkazu nebo odsuzujícího rozsudku vydaného
soudem“ nahrazují slovy „výroku o vině, výroku o majetkové trestní sankci a, nejde-li
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o oprávněnou osobu uvedenou v § 2 odst. 4 písm. d), výroku o majetkovém nároku
poškozeného uvedeného v rozhodnutí soudu vydaném“.
6. V části šesté v novelizačním bodě 19 § 8 odstavec 3 zní:
„(3) Oprávněná osoba k žádosti připojí kopii pravomocného trestního příkazu nebo
odsuzujícího rozsudku vydaného o trestném činu, v důsledku jehož spáchání jí vznikl
majetkový nárok, a kopii pravomocného rozhodnutí, kterým byla uložena majetková trestní
sankce, oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 4 písm. a) až c) k žádosti připojí též kopii
pravomocného rozhodnutí soudu, kterým jí byl přiznán její majetkový nárok a oprávněná osoba
uvedená v § 2 odst. 4 písm. d) k žádosti připojí též kopii pravomocného rozhodnutí, kterým
byla odsouzenému stanovena výše vyživovací povinnosti. Oprávněná osoba k žádosti připojí
i další listiny dokládající souvislost uplatněného majetkového nároku s trestným činem,
v důsledku jehož spáchání jí vznikl majetkový nárok, a výši tohoto majetkového nároku, neníli to zřejmé z uvedených rozhodnutí. Pokud oprávněná osoba nemůže ve lhůtě uvedené
v odstavci 1 přiložit k žádosti některou z požadovaných příloh z důvodů na ní nezávislých,
vyrozumí o tom ministerstvo a tuto přílohu zašle, jakmile to bude možné.“.
7. V části šesté v novelizačním bodě 19 v § 8 odst. 4 větě první se slova „ohledně svého
majetkového nároku,“ nahrazují slovy „ohledně svého majetkového nároku;“.
8. V části šesté se za dosavadní novelizační bod 20 vkládá nový novelizační bod A, který zní:
„A. V § 9 odst. 3 se slova „nebo c)“ nahrazují slovy „, c) nebo d)“.
Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění
K části druhé
Předložený vládní návrh správně reaguje na stávající nevyhovující aplikační praxi, kdy
navzdory obecné poučovací povinnosti zakotvené v § 46 tr. ř. se vyskytují nežádoucí případy,
že je poškozený poučen o možnosti žádat o uspokojení svého nároku podle zákona
č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí ze strany soudu
až poté, co mu již uplynula lhůta pro podání žádosti podle zákona č. 59/2017 Sb. Vládní návrh
za účelem odstranění této nežádoucí praxe výslovně jako náležitost odsuzujícího rozsudku,
trestního příkazu a usnesení, pokud ukládají majetkovou trestní sankci, stanoví i poučení
poškozeného o jeho právech podle zákona č. 59/2017 Sb. Tato úprava však není již zcela
důsledně promítnuta do oblasti doručování takového rozsudku, usnesení či trestního příkazu.
Vládní návrh totiž předpokládá jejich doručení pouze poškozenému, který v trestním řízení
uplatnil svůj nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení. Osobou oprávněnou žádat o uspokojení takového svého nároku podle zákona
č. 59/2017 Sb. je však i poškozený, který svůj majetkový nárok uplatnil pouze v civilním řízení,
nebo v případě řízení o trestném činu zanedbání povinné výživy poškozený, vůči němuž má
odsouzený civilním soudem stanovenou vyživovací povinnost, pokud splní zákonné podmínky.
Pokud jsou tyto osoby fyzickými osobami, mohou si informaci o konečném rozhodnutí ve věci
vyžádat podle § 11 zákona č. 45/2013, o obětech trestných činů. Poškozené právnické osoby
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však takovou možnost nemají. Proto se navrhuje doplnit ustanovení o doručení rozsudku,
usnesení a trestním příkazu tak, že pokud je jimi ukládána majetková trestní sankce podle
zákona č. 59/2017 Sb. a poškozenou osobou je jiná osoba než stát (který není osobou
oprávněnou žádat o uspokojení svého nároku podle zákona č. 59/2017 Sb.), doručí se rozsudek,
usnesení a trestní příkaz ukládající majetkovou trestní sankci i takové osobě poškozené
trestným činem, je-li známa.
K části šesté
Vládní návrh přináší změnu v tom smyslu, že nově již lhůta pro podání žádosti o uspokojení
majetkového nároku poškozeného podle zákona č. 59/2017 Sb. neplyne od právní moci
odsuzujícího rozsudku, ale od právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena majetková trestní
sankce, což je logičtější, neboť taková sankce může být uložena až po vydání odsuzujícího
rozsudku v samostatném veřejném zasedání nebo i bez jeho existence ve veřejném zasedání
na samostatný návrh státního zástupce. Nicméně je třeba zohlednit všechny situace, které
mohou nastat, např. že výrok, kterým byla uložena majetková trestní sankce, nabude právní
moci, ale je podáno odvolání do výroku o vině (aniž by bylo zároveň podáno do výroku
o majetkové trestní sankci) nebo do výroku o majetkovém nároku poškozeného (popř. je
podáno z toho důvodu, že takový výrok nebyl učiněn). V takových případech může
v odvolacím řízení dojít ke změnám, které mohou mít vliv i na výrok o majetkové trestní sankci
a může dojít i ke zrušení tohoto výroku, nebo může dojít k tomu, že bude majetkový nárok
poškozeného změněn až v odvolacím řízení. Vzhledem k tomu se navrhuje ještě více zpřesnit
počátek běhu lhůty pro uplatnění žádosti o uspokojení majetkového nároku poškozeného tak,
aby poškozený již znal všechny rozhodné skutečnosti pro podání své žádosti, tj. lhůta počne
běžet až od právní moci všech rozhodných výroků – o vině, majetkové trestní sankci
i o majetkovém nároku poškozeného. V návaznosti na to se pak upřesňují přílohy, které má
poškozený k žádosti připojit.
S ohledem na koncepční změnu běhu počátku lhůty pro podání žádosti poškozeného se jeví být
zbytečně zužující vymezení majetkové trestní sankce v § 2 citovaného zákona v tom směru,
že je zde vyjmenováno, že taková sankce musí být uložena v hlavním líčení, trestním příkazem
nebo ve veřejném zasedání, do něhož si soud rozhodnutí o ní vyhradil. K jejímu uložení totiž
může dojít i v odvolacím řízení nebo v samostatném veřejném zasedání; po změně počátku
běhu lhůty pro podání žádosti podle zákona č. 59/2017 Sb. již není relevantní důvod vymezení
majetkové trestní sankce takto zužovat. Proto se navrhuje toto omezení odstranit tak, aby
poškození dosáhli v co největším okruhu případů na majetek získaný z majetkových trestních
sankcí.
Dále se opravuje legislativně technická chyba v § 9 odst. 3, v němž se stanoví, do kdy je
Ministerstvo spravedlnosti povinno o žádosti oprávněné osoby rozhodnout, a tato lhůta se
stanoví i ve vztahu k žádosti oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 4 písm. d).
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Platné znění trestního řádu a zákona o použití peněžních prostředků z majetkových
trestních sankcí s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Trestní řád
(ve znění sněmovního tisku 699)
§ 130
Doručení rozsudku
(1) Rozsudek se v opise doručí obžalovanému, státnímu zástupci, zúčastněné osobě
a poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo
na vydání bezdůvodného obohacení, a to i když byli při vyhlášení rozsudku přítomni.
(1) Opis rozsudku soud doručí obžalovanému, státnímu zástupci a zúčastněné osobě.
Poškozenému soud opis rozsudku doručí, pokud v trestním řízení uplatnil nárok
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného
obohacení, anebo pokud rozsudkem byla uložena majetková trestní sankce podle zákona
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí a poškozený je jinou
osobou než stát a je znám. Rozsudek se těmto osobám doručí, i když byly přítomny při
jeho vyhlášení.
(2) Má-li obžalovaný obhájce nebo opatrovníka, doručí se opis rozsudku též jim.
(3) Mají-li zúčastněná osoba nebo poškozený zákonného zástupce nebo opatrovníka,
doručí se opis rozsudku jen zákonnému zástupci nebo opatrovníku; mají-li zmocněnce, doručí
se jen zmocněnci.
§ 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. Usnesení, kterým byla uložena majetková trestní sankce podle
zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, se doručí též
poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo
na vydání bezdůvodného obohacení, a v řízení o trestném činu zanedbání povinné výživy též
poškozenému, vůči kterému má pachatel stanovenou vyživovací povinnost. Opis usnesení,
kterým byla uložena majetková trestní sankce podle zákona o použití peněžních
prostředků z majetkových trestních sankcí, se doručí též poškozenému, jde-li o jinou
osobu než stát a je-li znám.
(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 zdravotnickém ústavu, je
4

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.
§ 314f
(1) Trestní příkaz obsahuje
a) označení soudu, který trestní příkaz vydal,
b) den a místo vydání trestního příkazu,
c) označení obviněného (§ 120 odst. 2),
d) výrok o vině (§ 120 odst. 3) a uloženém trestu (§ 122 odst. 1),
e) výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného
obohacení (§ 228 a § 229 odst. 1 a 2), jestliže byl nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení řádně uplatněn (§ 43 odst. 3),
f) poučení o právu podat odpor, včetně upozornění, že v případě, kdy obviněný odpor nepodá,
vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním líčení, a
g) poučení poškozeného o možnosti žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení
získaného trestným činem podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových
trestních sankcí, je-li trestním příkazem ukládána majetková trestní sankce podle zákona
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí.
(2) Trestní příkaz se doručuje obviněnému, státnímu zástupci a poškozenému, který
uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení. Obviněnému se doručuje do vlastních rukou. Má-li obviněný obhájce, doručí se
trestní příkaz též jemu.
(2) Trestní příkaz se doručí obviněnému a státnímu zástupci. Obviněnému se doručí
do vlastních rukou. Má-li obviněný obhájce, doručí se trestní příkaz též jemu.
Poškozenému se trestní příkaz doručí, pokud v trestním řízení uplatnil nárok na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení,
anebo pokud trestním příkazem byla uložena majetková trestní sankce podle zákona
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí a poškozený je jinou
osobou než stát a je znám.
(3) Samosoudce opraví v trestním příkaze kdykoliv i bez návrhu písařské chyby a jiné
zjevné nesprávnosti. Ustanovení § 131 a 133 se užijí přiměřeně.
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Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
(ve znění sněmovního tisku 699)
§2
Vymezení pojmů
(1) Majetkovou trestní sankcí se pro účely tohoto zákona rozumí sankce uložená podle
trestního zákona v trestním řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu
nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, s výjimkou sankce uložené
rozhodnutím cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, za podmínky, že soud
o uložení takové sankce rozhodl trestním příkazem, v hlavním líčení nebo ve veřejném
zasedání, do něhož si rozhodnutí o jejím uložení vyhradil podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního
řádu, a to:
a) trest propadnutí majetku,
b) peněžitý trest a peněžité opatření (dále jen „peněžitý trest“),
c) trest propadnutí věci a trestní opatření propadnutí věci (dále jen „trest propadnutí věci“),
d) propadnutí náhradní hodnoty,
e) ochranné opatření zabrání části majetku,
f) ochranné opatření zabrání věci a
g) zabrání náhradní hodnoty.
(2) Majetkovou trestní sankcí se rozumí také majetková sankce uložená rozhodnutím soudu
jiného členského státu uznaným na území České republiky podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1805, pokud trestným činem, v důsledku jehož spáchání byla
uložena majetková sankce, pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo
jím získal bezdůvodné obohacení. Ostatní majetkové sankce uložené rozhodnutím soudu cizího
státu, které bylo na území České republiky uznáno, se za majetkovou trestní sankci pro účely
tohoto zákona nepovažují.
(2) (3) Majetkovým nárokem se pro účely tohoto zákona rozumí nárok poškozeného
na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy, jež byla poškozenému způsobena
trestným činem, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel na úkor
poškozeného získal. Majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným činem
zanedbání povinné výživy, se pro účely tohoto zákona rozumí i dlužné výživné.
(3) (4) Oprávněnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí poškozený, s výjimkou
státu,
a) který v trestním řízení, ve kterém byla pravomocně uložena majetková trestní sankce nebo
ve kterém si soud rozhodnutí o uložení majetkové trestní sankce vyhradil do veřejného
zasedání podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu, uplatnil majetkový nárok a tento nárok
mu byl přiznán rozhodnutím soudu vydaným v trestním řízení, které nabylo právní moci a je
vykonatelné,
b) který v trestním řízení, ve kterém byla pravomocně uložena majetková trestní sankce nebo
ve kterém si soud rozhodnutí o uložení majetkové trestní sankce vyhradil do veřejného
zasedání podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu, uplatnil majetkový nárok a byl s tímto
nárokem, byť jen zčásti, pravomocným rozhodnutím soudu vydaným v trestním řízení
odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních, a do 60 dnů od právní moci takového

6

rozhodnutí ohledně tohoto majetkového nároku podal návrh na zahájení řízení ve věcech
občanskoprávních,
c) o jehož majetkovém nároku pravomocně rozhodl soud v řízení ve věcech občanskoprávních,
pokud v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání mu tento nárok vznikl,
byla uložena majetková trestní sankce nebo si soud rozhodnutí o uložení majetkové trestní
sankce vyhradil do veřejného zasedání podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu, nebo
d) vůči němuž má pachatel pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu v řízení
ve věcech občanskoprávních stanovenou výši vyživovací povinnosti, pokud v řízení
o trestném činu zanedbání povinné výživy byla pravomocně uložena majetková trestní
sankce., nebo
e) kterému byl rozhodnutím jiného členského státu přiznán majetkový nárok, pokud v jiném
členském státu byla v souvislosti s trestným činem, v důsledku jehož spáchání mu tento nárok
vznikl, uložena majetková trestní sankce podle odstavce 2.
§8
Žádost o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
(1) Ministerstvo uspokojí majetkový nárok oprávněné osoby způsobem a za podmínek
stanovených tímto zákonem na základě její žádosti. Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 4
písm. a), c) nebo d) žádost podá do 60 dnů od nabytí právní moci trestního příkazu nebo
odsuzujícího rozsudku rozhodnutí, kterým byla uložena majetková trestní sankce, vydaného
soudem výroku o vině, výroku o majetkové trestní sankci a, nejde-li o oprávněnou osobu
uvedenou v § 2 odst. 4 písm. d), výroku o majetkovém nároku poškozeného uvedeného
v rozhodnutí soudu vydaném v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání
vznikl oprávněné osobě majetkový nárok, jinak právo na uspokojení jejího majetkového nároku
ze zvláštního účtu zaniká. Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 4 písm. b) žádost podá do 60
dnů od nabytí právní moci rozhodnutí vydaného soudem v řízení ve věcech občanskoprávních,
kterým byl oprávněné osobě přiznán její majetkový nárok, jinak právo na uspokojení jejího
majetkového nároku ze zvláštního účtu zaniká.
(2) V žádosti je třeba kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem uvést
a) výši majetkového nároku, jehož uspokojení je požadováno ze zvláštního účtu, a
b) skutečnost, zda mají být peněžní prostředky oprávněné osobě vyplaceny formou poštovní
poukázky, nebo mají být zaslány na účet, jehož číslo je v žádosti uvedeno, a.
c) skutečnost, že si soud vyhradil rozhodnutí o uložení majetkové trestní sankce do veřejného
zasedání.
(3) Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. a) k žádosti připojí kopii pravomocného
rozhodnutí soudu vydaného v trestním řízení, kterým jí byl přiznán její majetkový nárok.
Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. b) k žádosti připojí kopii pravomocného
rozhodnutí soudu vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních, kterým jí byl přiznán její
majetkový nárok. Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. c) k žádosti připojí kopii
pravomocného trestního příkazu nebo odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním
řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání jí vznikl majetkový nárok, kopii
pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních, kterým jí byl
přiznán její majetkový nárok, a není-li to zřejmé z uvedených rozhodnutí, další listiny
dokládající souvislost uplatněného majetkového nároku s trestným činem, v důsledku jehož
spáchání jí vznikl majetkový nárok, a výši tohoto majetkového nároku. Oprávněná osoba
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uvedená v § 2 odst. 3 písm. d) k žádosti připojí kopii pravomocného trestního příkazu nebo
odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v řízení o trestném činu zanedbání povinné výživy,
a není-li to zřejmé z rozsudku nebo trestního příkazu, další listiny dokládající souvislost
uplatněného majetkového nároku s trestným činem zanedbání povinné výživy a výši tohoto
majetkového nároku.
(4) Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 3 písm. b), která v případě, že jí bude přiznán její
majetkový nárok v řízení ve věcech občanskoprávních, zamýšlí podat žádost o uspokojení svého
majetkového nároku ze zvláštního účtu, je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí
lhůty uvedené v § 2 odst. 3 písm. b) doložit, že ve lhůtě uvedené v § 2 odst. 3 písm. b) podala
návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních ohledně svého majetkového nároku,
a připojit kopii pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v trestním řízení, kterým byla s tímto
majetkovým nárokem odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních; pokud nesplní některou
z těchto povinností ve stanovené lhůtě, právo na uspokojení jejího majetkového nároku ze
zvláštního účtu ministerstva zaniká. Jestliže následně nastanou skutečnosti, v jejichž důsledku
oprávněná osoba uvedená ve větě první předpokládanou žádost podat nemůže nebo ji již podat
nezamýšlí, je povinna o tom ministerstvo neprodleně vyrozumět.
(3) Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 4 písm. a) k žádosti připojí kopii pravomocného
rozhodnutí soudu vydaného v trestním řízení, kterým jí byl přiznán její majetkový nárok,
a kopii pravomocného rozhodnutí, kterým byla uložena majetková trestní sankce. Oprávněná
osoba uvedená v § 2 odst. 4 písm. b) k žádosti připojí kopii pravomocného rozhodnutí soudu
vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních, kterým jí byl přiznán její majetkový nárok,
a kopii pravomocného rozhodnutí, kterým byla uložena majetková trestní sankce. Oprávněná
osoba uvedená v § 2 odst. 4 písm. c) k žádosti připojí kopii pravomocného trestního příkazu
nebo odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním řízení o trestném činu, v důsledku
jehož spáchání jí vznikl majetkový nárok, kopii pravomocného rozhodnutí, kterým byla
uložena majetková trestní sankce, kopii pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v řízení
ve věcech občanskoprávních, kterým jí byl přiznán její majetkový nárok, a není-li to zřejmé
z uvedených rozhodnutí, další listiny dokládající souvislost uplatněného majetkového nároku
s trestným činem, v důsledku jehož spáchání jí vznikl majetkový nárok, a výši tohoto
majetkového nároku. Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 4 písm. d) k žádosti připojí kopii
pravomocného trestního příkazu nebo odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v řízení
o trestném činu zanedbání povinné výživy, kopii pravomocného rozhodnutí, kterým byla
uložena majetková trestní sankce, a není-li to zřejmé z rozsudku nebo trestního příkazu, další
listiny dokládající souvislost uplatněného majetkového nároku s trestným činem zanedbání
povinné výživy a výši tohoto majetkového nároku. Pokud oprávněná osoba nemůže ve lhůtě
uvedené v odstavci 1 přiložit k žádosti některou z požadovaných příloh z důvodů na ní
nezávislých, vyrozumí o tom ministerstvo a tuto přílohu zašle, jakmile to bude možné.
(3) Oprávněná osoba k žádosti připojí kopii pravomocného trestního příkazu nebo
odsuzujícího rozsudku vydaného o trestném činu, v důsledku jehož spáchání jí vznikl
majetkový nárok, a kopii pravomocného rozhodnutí, kterým byla uložena majetková
trestní sankce, oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 4 písm. a) až c) k žádosti připojí též
kopii pravomocného rozhodnutí soudu, kterým jí byl přiznán její majetkový nárok,
a oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 4 písm. d) k žádosti připojí též kopii pravomocného
rozhodnutí, kterým byla odsouzenému stanovena výše vyživovací povinnosti. Oprávněná
osoba k žádosti připojí i další listiny dokládající souvislost uplatněného majetkového
nároku s trestným činem, v důsledku jehož spáchání jí vznikl majetkový nárok, a výši
tohoto majetkového nároku, není-li to zřejmé z uvedených rozhodnutí. Pokud oprávněná
osoba nemůže ve lhůtě uvedené v odstavci 1 přiložit k žádosti některou z požadovaných
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příloh z důvodů na ní nezávislých, vyrozumí o tom ministerstvo a tuto přílohu zašle,
jakmile to bude možné.
(4) Oprávněná osoba uvedená v § 2 odst. 4 písm. b), která v případě, že jí bude přiznán její
majetkový nárok v řízení ve věcech občanskoprávních, zamýšlí podat žádost o uspokojení svého
majetkového nároku ze zvláštního účtu, je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí
lhůty uvedené v § 2 odst. 4 písm. b) doložit, že ve lhůtě uvedené v § 2 odst. 4 písm. b) podala
návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních ohledně svého majetkového nároku,
ohledně svého majetkového nároku; pokud nesplní tuto povinnost ve stanovené lhůtě, právo
na uspokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu ministerstva zaniká. Oprávněná
osoba zároveň připojí kopii pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v trestním řízení,
kterým byla s tímto majetkovým nárokem odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních;
pokud tak nemůže učinit v uvedené lhůtě z důvodů na ní nezávislých, vyrozumí o tom
ministerstvo a kopii rozhodnutí zašle, jakmile to bude možné. Jestliže následně nastanou
skutečnosti, v jejichž důsledku oprávněná osoba uvedená ve větě první předpokládanou žádost
podat nemůže nebo ji již podat nezamýšlí, je povinna o tom ministerstvo neprodleně vyrozumět.
(5) Žadatel je povinen neprodleně vyrozumět ministerstvo o skutečnostech, které mohou
mít vliv na posouzení žádosti o uspokojení majetkového nároku žadatele, zejména
o skutečnosti, že uplatněný majetkový nárok byl zcela nebo zčásti uspokojen jiným způsobem,
a o rozsahu, v jakém se tak stalo.
§9
Řízení o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
(1) Ministerstvo žadateli písemně potvrdí přijetí žádosti a poučí jej o skutečnostech
uvedených v odstavcích 3 a 4.
(2) Ministerstvo řízení přeruší, je-li mezi oprávněnými osobami osoba uvedená
v § 8 odst. 4, až do doby, kdy tato osoba podá žádost, nebo vyrozumí ministerstvo, že ji nepodá,
popřípadě se ministerstvo dozví, že uplynula lhůta stanovená této osobě pro podání žádosti.
Ministerstvo řízení také přeruší, pokud oprávněná osoba z důvodů na ní nezávislých nepřipojila
k žádosti některou z požadovaných příloh, až do doby, než oprávněná osoba tuto přílohu zašle.
Pokud důvod, který bránil připojení přílohy k žádosti, odpadl a oprávněná osoba přílohu
nedoplní ani po opakované výzvě, ministerstvo řízení zastaví.
(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta
stanovená v § 8 odst. 1 pro podání žádosti oprávněné osobě uvedené v § 2 odst. 3 4 písm. a)
nebo c), c) nebo d). Je-li mezi oprávněnými osobami osoba uvedená v § 8 odst. 4, jejíž nárok
nezanikl, počíná lhůta pro vydání rozhodnutí běžet ode dne, kdy tato oprávněná osoba podala
žádost, nebo vyrozuměla ministerstvo, že ji nepodá, popřípadě ode dne, kdy se ministerstvo
dozvědělo, že uplynula lhůta stanovená této osobě pro podání žádosti. Pokud den uvedený
ve větě první nebo druhé předchází dni, kdy jsou na zvláštní účet připsány první peněžní
prostředky z majetkové trestní sankce uložené v trestním řízení o trestném činu, v důsledku
jehož spáchání oprávněné osobě vznikl její majetkový nárok, běží lhůta pro vydání rozhodnutí
až ode dne jejich připsání na zvláštní účet.
(4) Jsou-li peněžní prostředky z označeného trestního řízení na zvláštní účet zasílány
po částech, ministerstvo rozhodne o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
z peněžních prostředků uložených v době vydání rozhodnutí na zvláštním účtu ve lhůtě uvedené
v odstavci 3 a o uspokojení z dalších peněžních prostředků rozhodne vždy do 90 dnů od jejich
připsání na zvláštní účet. Byl-li v označeném trestním řízení uložen peněžitý trest a bylo-li
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povoleno jeho splácení po částkách, ministerstvo rozhodne o uspokojení majetkového nároku
oprávněné osoby ze splátek uložených v době vydání rozhodnutí na zvláštním účtu ve lhůtě
uvedené v odstavci 3 a o uspokojení z dalších splátek rozhodne vždy do 90 dnů od připsání
3 splátek na zvláštní účet.
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