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Platná znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Trestní řád  

§ 46 

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit  

a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění; v rámci poučení jej upozorní  

i na možnost žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným 

činem podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. Je-li 

vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, upozorní orgány 

činné v trestním řízení při poučení prováděném v přípravném řízení poškozeného zejména 

na to, že může dojít k sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit 

nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení nejpozději při prvním jednání o takové dohodě. Má-li poškozený postavení oběti 

podle zákona o obětech trestných činů, jsou povinny jej poučit též o právech podle zákona 

o obětech trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění. 

§ 343 

 (1) Předseda senátu nařídí, aby peněžitý trest byl vymáhán, nezaplatí-li jej odsouzený 

a) do patnácti dnů poté, co byl k zaplacení vyzván, 

b) do patnácti dnů poté, co mu bylo oznámeno rozhodnutí, jímž povolený odklad nebo 

povolené splácení byly odvolány, nebo 

c) do uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen. 

 (2) Bylo-li nařízeno vymáhání peněžitého trestu, jehož výkon je zajištěn na majetku 

odsouzeného, na jeho úhradu se přednostně užije zajištěný majetek. 

 (3) Peněžitý trest smí být vymáhán, jen pokud tím nebude zmařeno uspokojení 

přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo 

na vydání bezdůvodného obohacení. Nepřikročí-li poškozený k vymáhání svého nároku do tří 

měsíců ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl peněžitý trest uložen, může být 

peněžitý trest vymáhán bez ohledu na nárok poškozeného. 

 (4) (3) Při správě placení peněžitého trestu se postupuje podle daňového řádu. 

 

Kompetenční zákon (ve znění sněmovního tisku 564) 
 

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

zastupitelství. 

 

(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním 

dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika. 

 

(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu 

podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje 

telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky. 
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(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro probaci 

a mediaci. 
 

(5) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů. 
 

(5) (6) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností 

na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů 

a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech3) a koordinuje provádění 

rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů. 

 (7) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 

a uspokojuje majetkové nároky osob poškozených trestným činem z peněžních 

prostředků pocházejících z majetkových trestních sankcí. 

------- 

3) Uveřejněný pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb. 

 

Rozpočtová pravidla 

§ 3 

Pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního 

fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, 

b) návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo 

Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým 

nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit 

do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu, 

c) jinými peněžními prostředky státu peněžní prostředky státních finančních aktiv, 

příspěvkových organizací, státních fondů a fondů organizačních složek státu, 

d) finančním vypořádáním dotace nebo návratné finanční výpomoci, přehled o čerpání  

a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků, 

e) neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních 

prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, 

státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena 

povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí 

těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky 

poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny 

do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným 

účelem nebo podmínkami vydány; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto 

peněžní prostředky použity, 

f) zadržením peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu porušení povinnosti vrácení prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo 

Národního fondu ve stanoveném termínu, 
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g) správci kapitol státního rozpočtu (dále jen „správci kapitol“) ústřední orgány státní správy  

a další organizační složky státu, stanoví-li zvláštní zákon, že tyto organizační složky státu 

mají samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu nebo že mají postavení ústředního orgánu 

státní správy nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy pro rozpočtové účely, 

h) peněžními prostředky státní pokladny souhrn peněžních prostředků na 

1. příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, 

2. účtech státních finančních aktiv, 

3. účtech ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu,  

s výjimkou účtů, které ministerstvo za tímto účelem zřizuje v bankách a pobočkách 

zahraničních bank4) (dále jen „banka“), 

4. účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou 

následně určeny rozpočtům územních samosprávných celků3), státním fondům, Národnímu 

fondu, rezervním fondům organizačních složek státu, do státních finančních aktiv a na účtech 

určených ke správě peněžních prostředků z vybraných cel určených k odvodům do vlastních 

zdrojů Evropské unie3a), 

5. účtech rezervních fondů organizačních složek státu a účtech fondů kulturních a sociálních 

potřeb organizačních složek státu, 

6. účtech cizích prostředků, účtech, u kterých z povahy příjmů a výdajů dané právním 

předpisem vyplývá, že nejsou součástí příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, zvláštním účtu 

Ministerstva spravedlnosti podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových 

trestních sankcí, samostatných běžných účtech závodního stravování, účtech sdružených 

prostředků (§ 72), 

7. účtech příspěvkových organizací, 

8. účtech státních fondů a Národního fondu, 

9. zvláštních účtech ministerstva podle zákona, kterým se ruší Fond národního majetku České 

republiky, 

10. účtech státní organizace Správa železniční dopravní cesty určených k příjmu dotací  

ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu, 

11. účtech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu 

dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního 

fondu; tyto účty územních samosprávných celků jsou určeny též k příjmu výnosů daní nebo 

podílu na nich, převáděných těmto příjemcům správcem daně podle zákona upravujícího 

rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným 

oznámením ministerstvu a správci daně, 

12. účtech Regionálních rad regionů soudržnosti určených k příjmu dotací a návratných 

finančních výpomocí ze státního rozpočtu a Národního fondu na financování programů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle zákona upravujícího podporu 

regionálního rozvoje, 

13. účtech veřejných výzkumných institucí určených k příjmu podpor výzkumných záměrů 

nebo projektů výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu podle zákonů upravujících veřejné 

výzkumné instituce a podporu výzkumu a vývoje a dotací na další činnost ze státního 

rozpočtu, 
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14. účtech veřejných vysokých škol určených k příjmu příspěvků ze státního rozpočtu  

na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost, k příjmu podpor výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpočtu 

podle zákona upravujícího vysoké školy a dotací ze státního rozpočtu a Národního fondu, 

15. účtech dalších právnických osob vedených se souhlasem ministerstva u České národní 

banky, 

i) financujícími položkami peněžní operace spojené s řízením státního dluhu s výjimkou 

peněžních operací na účtech řízení likvidity státní pokladny; jsou jimi zejména výnosy  

z prodeje státních dluhopisů, úvěry přijaté k překonání pokladního schodku státního 

rozpočtu, krátkodobé i dlouhodobé přijaté úvěry, změna stavu na bankovních účtech, které 

nejsou vkladovými účty, umořování jistiny státního dluhu, a za účelem řízení likvidity 

nákup a prodej cenných papírů nebo vklady, které nejsou vázány na určitou lhůtu, 

j) programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, 

časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropské unie,  

a to orgánů, subjektů a fondů uvedených v článku 175 nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 nebo Fondu evropské pomoci nejchudším osobám4a), 

k) peněžními prostředky státního rozpočtu i peněžní prostředky přijaté organizační složkou 

státu ze zahraničí a vydané prostřednictvím státního rozpočtu, 

l) realizací státní záruky zaplacení zaručené částky státem za dlužníka, jehož ručitelem stát 

byl, věřiteli dlužníka na základě ručitelské smlouvy, kterou stát s věřitelem ve prospěch 

dlužníka uzavřel, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které stát věřiteli 

ve prospěch dlužníka vystavil, nebo zákona, který státu ručitelskou povinnost ukládá, 

m) výdaji na vládní úvěry platby vývozcům na základě smluv o částečné úhradě vyváženého 

zboží a služeb, které s nimi uzavřela Česká republika, a smluv České republiky o vládních 

úvěrech s cizími státy; vývozcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí fyzická osoba  

s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je 

podnikatelem4d) a uskutečňuje vývoz do států, s nimiž má Česká republika smlouvy  

o vládních úvěrech; smlouvou o vládním úvěru se pro účely tohoto ustanovení rozumí 

smlouva České republiky s cizím státem, podle níž je tento stát povinen jí finanční 

prostředky, které na částečné úhrady vydala, splácet, 

n) výdaji na provozní potřeby výdaje organizační složky státu kromě výdajů na programy  

(§ 12 odst. 1), 

o) rozpočtovým systémem informační systém veřejné správy spravovaný ministerstvem,  

v němž se 

1. soustřeďují údaje potřebné pro sestavení státního rozpočtu, střednědobého výhledu  

za oblast státního rozpočtu a rozpočtového provizoria, pro hodnocení plnění státního rozpočtu 

a pro hospodaření v rozpočtovém provizoriu, 

2. sestavuje státní rozpočet, střednědobý výhled za oblast státního rozpočtu a rozpočtové 

provizorium, 

3. mění údaje na základě změny zákona o státním rozpočtu, 

4. provádějí rozpočtová opatření, 

5. stanoví výše finančních prostředků, které je možno vynaložit na úhradu závazků (dále jen 

„rezervace“), 
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6. vedou rozpočty organizačních složek státu a chronologické evidence rozpočtových 

opatření, 

7. zpracovávají údaje předané Českou národní bankou o provedených operacích za státní 

rozpočet, 

8. zobrazuje plnění státního rozpočtu dle rozpočtové skladby a vznik, evidence a snižování 

nároků z nespotřebovaných výdajů. 

-------- 

3) Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

3a) Článek 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému 

vlastních zdrojů Evropské unie. 

4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

4a) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví 

finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení 

nařízení (ES) č. 1080/2006. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 

zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním 

a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) 

č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci 

nejchudším osobám. 

DÍL 1 

Hospodaření organizačních složek státu 

§ 45 

(1) Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví 

správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu. Její 

příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu, nestanoví-li tento 

zákon nebo zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí jinak. 

Rozpočet organizační složky státu může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související  

s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině nebo příjmy a výdaje související s činnostmi 

stanovenými jí zákonem. 

(2) Organizační složka státu je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených 

rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. Prostředky, kterými 
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disponuje, může používat na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních 

předpisech. Prostředky může čerpat jen do výše závazných ukazatelů stanovených jí zákonem 

o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly a v souladu s věcným 

plněním, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 24, 25 a 47). 

(3) Organizační složka státu dále hospodaří s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou 

prostředky fondů organizační složky státu, zisk získaný hospodářskou činností vykonávanou 

na základě zvláštního zákona, peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí podle jejich 

vymezení na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty a prostředky zvláštních účtů  

k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle zvláštního předpisu24b). 

Mimorozpočtové zdroje se používají prostřednictvím rozpočtu. Prostředky fondu kulturních  

a sociálních potřeb se s výjimkou prostředků určených na financování reprodukce 

dlouhodobého hmotného majetku a prostředků zvláštních účtů k financování obměn a záměn 

státních hmotných rezerv používají přímo. 

(4) Organizační složka státu sestavuje rozpočet příjmů a výdajů v členění podle 

rozpočtové skladby. Veškeré rozpočtové příjmy dosažené v rámci svého hospodaření 

soustřeďuje na svém příjmovém účtu státního rozpočtu a uhrazuje všechny rozpočtové výdaje 

ze svého výdajového účtu státního rozpočtu. Zůstatky těchto účtů Česká národní banka 

uspořádá vždy ke dni 31. prosince tak, aby výsledný zůstatek těchto účtů byl nulový. 

(5) Každá organizační složka státu zřídí u České národní banky jeden příjmový a jeden 

výdajový účet státního rozpočtu. Výjimku z důvodu složité vnitřní organizační struktury 

organizační složky státu může povolit ministerstvo. Ministerstvo může zřídit jeden příjmový  

a jeden výdajový účet státního rozpočtu pro každou kapitolu, jejímž je správcem. 

(6) Organizační složky státu dále zřizují účty fondů tvořených podle tohoto zákona, účet 

cizích prostředků, účet sdružených prostředků, a účty, o kterých to stanoví zvláštní právní 

předpis nebo z povahy příjmů a výdajů dané právním předpisem vyplývá, že nejsou součástí 

příjmů nebo výdajů státního rozpočtu25). Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje zvláštní účet 

pro vedení zálohy k zajištění financování vnitřních organizačních jednotek, které jsou 

zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí.  

(7) Organizační složky státu mohou po předchozím souhlasu ministerstva zřizovat  

u bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím 

platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů 

uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem. 

(8) Zůstatky na účtech podle odstavce 6 koncem roku nepropadají. 

(9) Účet cizích prostředků se zřizuje pro oddělené uložení cizích peněžních prostředků, 

zejména pro omylem došlé peněžní prostředky, mzdy pracovníků organizační složky státu 

a s nimi související výdaje za měsíc prosinec, vyplácené v lednu následujícího roku, 

prostředky, které správci kapitol soustřeďují v rámci finančního vypořádání od příjemců 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, peněžní částky pacientů a chovanců  

v léčebných a jiných ústavech a pro prostředky kulturních fondů obyvatel ústavů sociální 

péče. 

(10) Soustřeďovat příjmy na jiných účtech a uhrazovat výdaje z jiných účtů může 

organizační složka státu jen v případech stanovených tímto zákonem. Příjmy státního 

rozpočtu soustředěné na jiných než příjmových účtech je organizační složka státu povinna  

do 30 pracovních dnů po připsání částky na její účet, případně do 5 pracovních dnů 

od okamžiku, kdy je nepochybné, že prostředky mají být příjmem státního rozpočtu nebo je 
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nepochybné, příjmem které organizační složky státu mají být, odvést do státního rozpočtu, 

pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(11) Organizační složka státu je oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů státního 

rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, s výjimkou vybraných pokut, a o prostředky přijaté z rozpočtu územního 

samosprávného celku, od jiné právnické osoby nebo od fyzické osoby pro účely požární 

ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními 

složkami státu zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb. na základě právního aktu, kterým byly 

poskytnuty. 

(12) Ministerstvo zřídí účet u České národní banky, na který budou převáděny peněžní 

prostředky určené jako vlastní zdroje Evropské unie25a). 

------- 

24b) § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv. 

25) Nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování. 

25a) Článek 2 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů 

Evropské unie. 

 

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

vztazích 
 

§ 16 

 (1) Se spornými nároky třetích osob k majetku, který stát nabyl způsoby uvedenými  

v ustanovení § 13 tohoto zákona, odkáže příslušná organizační složka (§ 11) tyto osoby na 

soud. Současně je vyzve, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy prokázaly, že svůj 

nárok u soudu uplatnily. Byla-li podána žaloba, vyčká právní moci rozhodnutí soudu.  

V případě marného uplynutí této lhůty pokračuje organizační složka v postupu podle 

ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona; možnost následného uplatnění nároků třetích osob  

u soudu tím není dotčena. 

 (2) Nabude-li stát v důsledku výroku, jímž soud uložil trest propadnutí majetku,29) věci 

a prostředky, u nichž mohou vzniknout pochybnosti, zda je jich nezbytně třeba k uspokojení 

životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený 

povinen pečovat,30) a jsou-li předpoklady, že by mohla být podána žádost o jejich vynětí,31) 

příslušná organizační složka (§ 11) provádějící trest propadnutí majetku naloží s těmito věcmi 

a prostředky až po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci a jde-li o věci 

nebo prostředky, které byly prováděním trestu propadnutí majetku postiženy teprve později, 

po uplynutí jednoho měsíce od doby, kdy k postižení došlo. Byla-li v uvedených lhůtách 

žádost o vynětí podána, vyčká právní moci rozhodnutí o této žádosti. 

 (3) Nabude-li stát majetek v důsledku rozhodnutí soudu o uznání a výkonu rozhodnutí 

jiného členského státu Evropské unie, jímž bylo vysloveno propadnutí nebo zabrání majetku 

nebo jeho části28a), příslušná organizační složka (§ 11) naloží s tímto majetkem až po uplynutí 

3 měsíců ode dne právní moci tohoto rozhodnutí soudu nebo i před uplynutím této lhůty, byla-

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3XETP8B)



8 

 

li podle jiného právního předpisu31a) soudem vyrozuměna, že není dán důvod bránící 

propadnutí nebo zabraní takového majetku nebo jeho části. Byla-li však organizační složka  

v uvedené lhůtě vyrozuměna soudem o tom, že jej jiný členský stát Evropské unie informoval 

o důvodu bránícím propadnutí nebo zabrání takového majetku nebo jeho části, naloží s ním až 

po doručení rozhodnutí soudu vydaného ohledně dotčeného majetku na základě informace 

jiného členského státu Evropské unie31b). 

(4) Nabude-li stát majetek v důsledku výroku, jímž soud uložil trest propadnutí 

majetku, trest propadnutí věci, trestní opatření propadnutí věci, propadnutí náhradní 

hodnoty, ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty v trestním 

řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou 

újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, a poškozený je jiným subjektem než stát, 

příslušná organizační složka (§ 11) naloží s tímto majetkem až po uplynutí 3 měsíců ode 

dne právní moci tohoto rozhodnutí soudu. Byla-li však organizační složka v uvedené 

lhůtě Ministerstvem spravedlnosti vyrozuměna o tom, že oprávněná osoba podala žádost 

nebo zamýšlí podat žádost o uspokojení svého majetkového nároku podle zákona  

o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, naloží s majetkem 

způsobem stanoveným zákonem o použití peněžních prostředků z majetkových trestních 

sankcí. Ustanovení věty první a druhé se nepoužije, nabude-li stát majetek v důsledku 

rozhodnutí soudu o uznání a výkonu rozhodnutí cizího státu, jímž bylo vysloveno 

propadnutí nebo zabrání majetku nebo jeho části. 

------------ 

29) § 51 trestního zákona. 

30) § 52 trestního zákona. 

31) § 346 odst. 1 trestního řádu, ve znění zákona č. 558/1991 Sb. 

31a) § 460zi odst. 5 trestního řádu, ve znění zákona č. 457/2008 Sb. 

31b) § 460zi odst. 4 trestního řádu, ve znění zákona č. 457/2008 Sb. 
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