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Úvod 

Problematika zajištění majetku v trestním řízení patří dlouhodobě k nejdiskutovanějším 

otázkám z oblasti trestního práva, a to jak u odborníků, tak u laické veřejnosti. Tato 

skutečnost není nijak zarážející, neboť jde o citlivé téma, které v sobě obsahuje nejen 

požadavek po náhradě škody způsobené trestnými činy, ale i požadavek na odčerpávání 

výnosů z trestné činnosti. Oba zmíněné aspekty se řadí mezi základní hlediska, ze kterých lze 

posuzovat úspěšnost zásahu státu, resp. jeho orgánů, proti pachatelům trestných činů. Právě 

snaha o odškodnění obětí a o majetkový postih pachatelů vede zákonodárce napříč právními 

kulturami k hledání co nejefektivnějšího způsobu realizace jmenovaných požadavků. 

 

S ohledem na značnou šíři předmětného tématu a předpokládaný rozsah této práce, odvozený 

od jejího účelu, bych chtěla omezit svůj aktuální úkol následujícím způsobem. Ráda bych 

vysvětlila důvody zajištění věcí v českém trestním řízení, poukázala na základní rozdíly mezi 

jednotlivými způsoby zajištění, nastínila okolnosti podstatné pro výběr toho kterého druhu 

zajištění a konečně se blíže věnovala zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní 

hodnoty – tj. hlavě čtvrté, oddílu čtvrtému, pododdílu třetímu trestního řádu. Mám v úmyslu 

pokusit se zpracovat posledně zmíněný důvod zajištění co nejkomplexněji, počínaje možnými 

předměty zajištění, přes samotný rozhodovací proces o zajišťování až po realizaci zajištění 

a účinky zajištění. Ráda bych se zamyslela nad efektivností takového postupu a nastínila 

problémy, které se v této oblasti mohou v praxi vyskytnout. Zajištění věcí v trestním řízení 

k jinému účelu (tj. zejména k účelu důkaznímu a k uspokojení nároku poškozeného, případně 

k zajištění majetku za účelem pozdějšího vymožení majetkových sankcí) bych se tedy 

věnovala spíše okrajově, v souvislosti s vysvětlováním rozdílů mezi jednotlivými 

zajišťovacími instituty, stejně tak jako otázce konfiskace majetku, tj. skutečného odčerpání 

zajištěných hodnot do majetku státu. 

 

Přesto, že moje práce nemá být jakousi náhražkou komentáře k trestnímu řádu, případně 

k trestnímu zákoníku, nevyhnu se z pochopitelných důvodů citacím jak jednotlivých 

zákonných ustanovení, tak jejich komentářů. Jednak se domnívám, že tento způsob pomáhá 

uchopit dané téma srozumitelněji, a jednak považuji za zbytečné vymýšlet vlastní definice či 

vysvětlení tam, kde to za mě již lépe udělali druzí. 
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Po krátkém zamyšlení nad začleňováním majetkových zajišťovacích institutů do trestního 

řízení se budu detailněji zaobírat klíčovými právními pojmy užívanými v dané oblasti nejen 

z důvodu srozumitelnosti dalšího výkladu. Ráda bych jejich vzájemným terminologickým 

srovnáním poukázala na některá úskalí, jež se mohou při jejich nesprávném používání objevit. 

Kromě uceleného shrnutí zjištěných poznatků si zároveň kladu za cíl osvětlit širší právní 

i praktické souvislosti vyplývající z aplikace konkrétních zajišťovacích institutů. 

 

Při své práci budu vycházet jak z řady souvisejících právních předpisů2 a dostupné odborné 

literatury, tak ze svých vlastních profesních zkušeností, které jsem získala během výkonu 

funkce státní zástupkyně se specializací na hospodářskou trestnou činnost a zajišťování 

majetku v trestním řízení. Ráda bych, aby se tato práce stala jakýmsi metodickým návodem, 

který dává odpovědi na nejčastější otázky týkající se zvoleného druhu zajištění a který 

pomůže lépe se v dané problematice orientovat.  

                                                 
2 V případě, že bude níže citován jakýkoliv konkrétní zákon, jedná se o znění zákona platné a účinné k datu 
vypracování práce, není-li uvedeno jinak. 
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1. Začleňování majetkových zajišťovacích institutů do trestního řízení 

Nejprve se pokusím zamyslet nad smyslem zavedení různorodých institutů zajišťujících 

majetkové hodnoty do českého trestního řízení z širšího úhlu pohledu. Souhrnně lze 

konstatovat, že předmětné instituty směřují k zachování zajišťovaných majetkových hodnot 

nejméně v té podobě, resp. v takovém stavu, v jakém se tyto nacházely v okamžiku zajištění, 

a to na dobu trvání zajištění. Využitím zajišťovacích institutů tak fakticky dochází minimálně 

k jakémusi zmrazení stávající situace (status quo) s cílem zabránit nežádoucí dispozici se 

zajišťovaným majetkem3, zejména zabránit jeho odebrání z dispozice orgánů činných 

v trestním řízení (ať už jeho zničením, zašantročením či faktickým spotřebováním). Lze totiž 

předeslat, že ve všech případech, kdy je v českém trestním řízení možné přistoupit k zajištění 

majetku, existuje více či méně pravděpodobné riziko, že osoba, jíž je věc zajišťována, učiní 

jinak vůči takovému majetku kroky, které zhatí konkrétní účel zajištění. 

 

Jak bude podrobněji vysvětleno v kapitole věnované výběru jednotlivých zajišťovacích 

institutů, důvody pro zajištění majetku v českém trestním řízení jsou různorodé. Ponechám-li 

poněkud stranou zajištění věcných důkazů, jehož smyslem je jejich prostřednictvím prokázat 

trestnou činnost jako takovou, mohu zjednodušeně předeslat, že smyslem těchto institutů je, 

v souladu s užitým termínem „zajištění“, zajistit, aby bylo posléze možné odčerpat hodnoty 

nabyté trestnou činností (nebo k této určené či užité), nahradit z prostředků pachatele škodu, 

kterou trestnou činností způsobil, či postihnout osobu pachatele na majetku v podobě 

konkrétní majetkové sankce4 ukládané za trestnou činnost, kterou spáchal. 

 

To znamená, že jejich využití je vedeno snahou v konečném důsledku změnit majetkovou 

situaci osoby, jíž je věc zajišťovaná (nejčastěji pachatele trestné činnosti) ve prospěch 

oprávněného subjektu, který se liší podle důvodu zajištění5. Zajišťovací instituty samy o sobě 

tuto majetkovou situaci však změnit nemohou a ani nesmějí. Vytvářejí pouze dočasnou 

záruku toho, že v okamžiku soudního rozhodnutí (jako očekávaného výsledku trestního 

řízení) bude fakticky existovat majetek, o kterém by mohlo a mělo být určitým zákonem 

předpokládaným způsobem rozhodováno. 

                                                 
3 Termín „majetek“ je v této kapitole používán v obecném významu, k diferenciaci termínů v českém trestním 
právu viz dále. 
4 Termín „sankce“ je používán v souladu s terminologií trestního zákoníku, zahrnuje tedy jak tresty, tak 
ochranná opatření - § 36 trestního zákoníku. 
5 Může jít o konkrétní osobu poškozeného nebo o stát – viz dále. Stát může být samozřejmě také poškozeným 
subjektem. 
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Z historického vývoje legislativní úpravy České republiky (stejně tak jako ze zaměření 

souvisejících mezinárodních úmluv sjednávaných v průběhu času6) vyplývá, že do 

trestněprávních norem států jsou majetkové zajišťovací instituty zakotvovány postupně, 

s nárůstem společenských požadavků na zajištění jednotlivých v úvahu přicházejících 

majetkových nároků, jež mají být ze zajišťovaného  majetku posléze uspokojovány. 

 

Po, dalo by se říct standardní, možnosti zajištění věcných důkazů tak v první řadě přichází na 

řadu úprava zajištění nároku poškozeného na majetku pachatele7. Jinak řečeno, obrana 

dotčených individuálních zájmů, které jsou v tomto případě představovány poškozenými  

z trestné činnosti, historicky většinou předchází širší obraně zájmů kolektivních, které 

z pohledu trestního práva reprezentuje stát. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že 

společnost prostřednictvím svých zákonodárců dokáže většinou pružněji reagovat na 

konkrétní újmu způsobenou jednotlivcům, než na neurčitou újmu způsobenou společnosti 

jako celku. Zatímco si každý z nás dovede snadno představit příběh konkrétní oběti, který 

újmu jednotlivce doprovází, představit si újmu společnosti, ať už v podobě výnosů 

generovaných z trestné činnosti, třeba i „bez konkrétního poškozeného“ (např. z drogové 

trestné činnosti, z prostituce, z daňové trestné činnosti apod.), či v podobě blíže 

nespecifikovaného ohrožení společnosti již samotným pácháním trestné činnosti bez ohledu 

na její charakter, je obtížnější. 

 

Přesto jednotlivým státům postupně dochází, že právě majetkový postih pachatelů představuje 

účinnou prevenci páchání trestné činnosti8 (která by se zejména neměla vyplácet) 

a v neposlední řadě i značný příjem peněžních prostředků do státní pokladny9. Zatímco je 

totiž u přiznaného nároku na náhradu škody s využitím zajišťovacího institutu v ideálním 

případě následným příjemcem pachatelových peněz konkrétní poškozený, v případě, že dojde 
                                                 
6 Viz dále, k tématu mezinárodních smluv v této oblasti více viz např. Dunker G., ve spolupráci: s Trešlová L. 
Český právní rámec odčerpávání výnosů ve světle mezinárodních standardů ve srovnání s legislativou ve 
vybraných státech.(Srovnávací analýza). Projekt na posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz. ECCU-
316-ACAMOL-CZ-TP7/2015. 
7 Zajištění nároku poškozeného znal již zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), stejně tak 
jako navazující zákon č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), nahrazený následně zákonem č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), který již ve svém původním znění rovněž upravoval 
zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného, a to v § 47, kde je totéž upraveno i v aktuálně účinném 
znění tohoto zákona. 
8 K postoji některých států Evropské unie k zajišťování výnosů z trestné činnosti viz rovněž např.: Eurojust 
News. Issue No. 13. (The main issue: Freezing and confiscation of the proceeds of crime). Eurojust Press & PR 
Service, 2015, zdroj: www.eurojust.europa.eu 
9 Ke statistickému přehledu zajištěných majetkových hodnot v trestních řízeních ve státech Evropské unie 
v letech 2010 až 2014 více viz např. Europol Criminal Asset Bureau: Does crime still pay? Criminal asset 
recovery in the EU. European police office: 2016, zdroj: www.europol.europa.eu 

http://www.eurojust.europa.eu/
http://www.europol.europa.eu/
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k odčerpání výnosů z trestné činnosti či vymožení peněžních prostředků z majetkových 

sankcí, se stává jejich příjemcem stát10. Sílící společenský požadavek na odčerpání takových 

peněžních prostředků pak zvyšuje požadavek na existenci dostatečně rychlých a účinných 

nástrojů zajišťujících, že skutečně bude co odčerpat. 

 

Z těchto důvodů jsou tedy do trestněprávních předpisů postupně začleňovány instituty 

umožňující zajistit nástroje a výnosy z trestné činnosti11, případně umožňující zajistit výkon 

v úvahu přicházejících majetkových sankcí. Samostatnou linii ve vývoji procesu zajišťování 

pak představuje institut zajištění tzv. náhradní hodnoty12. Otázkou, kdy a v jaké podobě byly 

zmíněné majetkové instituty začleněny do trestního řádu České republiky, se budu zabývat 

v části věnované zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a zajištění náhradní hodnoty 

podle § 79a až 79g trestního řádu. V tuto chvíli bych ráda předeslala následující: 

 

Ačkoliv jsou zajišťovací majetkové instituty velice účinným procesním nástrojem v boji 

s trestnou činností, bez jasně stanovených zákonných pravidel jejich používání, stojících na 

základních principech právního státu13, se mohou stát nástrojem svévole státní moci. Je totiž 

třeba zdůraznit, že využitím majetkových zajišťovacích institutů (a to nejen v oblasti trestního 

práva) dochází k omezení jednoho ze základních lidských práv a svobod – k omezení práva 

vlastnického. Proto je bezpodmínečně nutné již v legislativním procesu dbát na takové znění 

dotčených právních norem, které bude v souladu s těmito (ústavně zakotvenými) principy, 

stejně tak jako je nutné tyto v rámci celého procesu rozhodování o zajištění majetku také 

důsledně dodržovat14. 

 

Z těchto důvodů si nejprve ujasníme zakotvení zajišťovacích majetkových institutů v právním 

řádu České republiky. Zmíněné zásady (či principy), vztahující se ke zvolenému tématu, se 

nicméně podle mého názoru nejlépe vysvětlují na konkrétních situacích, v nichž sehrává 
                                                 
10 K reálným možnostem poškozeného v českém trestním právu uspokojit se i z těchto prostředků viz dále 
11 Dnes již minimálně mezi státy Evropské unie poměrně standardní, více viz např. Kuržeja, J. Současný stav 
odhalování výnosů z neznámých zdrojů a možnosti jejich identifikace a odčerpání. 1. vydání. Praha: Scientia, 
2010. 
12 K výkladům jednotlivých pojmů viz Část třetí. Možnost zajištění náhradní hodnoty ani mezi státy Evropské 
Unie stále takovou samozřejmostí není. Zajištění náhradní hodnoty v podobě, jak ji zná náš trestní řád, není 
zatím možné například ve Slovenské republice – více viz opět např. Kuržeja, J. Současný stav odhalování 
výnosů z neznámých zdrojů a možnosti jejich identifikace a odčerpání. 1. vydání. Praha: Scientia, 2010 s. 67-87 
13 Viz dále 
14 „V trestním řízení dochází k významným zásahům do práv a svobod jednotlivých fyzických osob. Trestní 
řízení se vyznačuje státním donucením. Je proto naléhavě potřebné stanovit takové postupy (pravidla), které se 
označují jako zákonné, (právními předpisy dovolené).“ – Jelínek, J., a kol. Trestí právo procesní. 5. vydání. 
Praha: Leges, 2018, s. 26 
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jejich aplikace svou roli. Proto půjde v bezprostředně následující kapitole pouze o jakési 

shrnutí českého právního rámce dané problematiky, nikoli o podrobný výklad k dále 

zmíněným právním předpisům či jiným pramenům práva, které budou případně rovněž 

konkrétněji rozvedeny tam, kde se jich bude výklad týkat. 
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2. Právní rámec zajišťování majetkových hodnot v českém trestním řízení 

Stejně tak jako u jakékoliv jiné normativní právní úpravy je třeba i v případě zajišťování 

majetku v trestním řízení zaměřit svoji pozornost nejprve na zákon č. 1/1993 Sb., Ústavu 

České republiky, resp. zejména na zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. Při respektování všech základních 

ústavních principů lze z tohoto hlediska zdůraznit článek 11 Listiny, z něho pak zejména 

odstavec 1 mimo jiné stanovující, že každý má právo vlastnit majetek a vlastnické právo 

všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu, a odstavec 4 stanovující, že vyvlastnění 

nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona 

a za náhradu15. Dále je nutné připomenout minimálně článek 39 zakotvující, že jen zákon 

stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo 

majetku lze za jeho spáchání uložit16. Hned od počátku je totiž dobré si uvědomit, že 

jakékoliv omezení vlastnického práva se dotýká jednoho z nejzákladnějších lidských práv 

a podle toho je k dané problematice nutné přistupovat. Z uvedeného vyplývá, že dochází-li 

v rámci trestního řízení k omezování vlastnických práv, musí se tak dít bezpodmínečně na 

základě zákona, za zachování všech zákonem stanovených pravidel, kterým bude i ve světle 

ústavních principů následně věnována samostatná podrobná pozornost. 

 

Budu-li dále postupovat od obecného ke konkrétnímu, musím na druhém místě zmínit 

mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána17. Připomenu alespoň některé 

                                                 
15 Více viz Wagnerová, E., Šimíšek, V., Langášek, T., Pospíšil, J. a kol. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 317, k čl. 11, odst. 4. „V souvislosti s ústavní úpravou expropriace 
majetku je třeba upozornit, že i v demokratickém právním státě je ultima ratio připuštěna možnost zbavení 
vlastnictví bez náhrady jako trest (pokuta, peněžitý trest, propadnutí majetku, propadnutí věci nebo jiné 
majetkové hodnoty). Trest zabavení či propadnutí majetku, případně opatření spočívající v jeho zajištění však 
nesmí být nepřiměřený.“ 
16 Srov. Wagnerová, E., Šimíšek, V., Langášek, T., Pospíšil, J. a kol. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 808, k čl. 39: „Veřejná žaloba má povinnost stíhat všechny trestné 
činy a zákonodárce musí při zavádění a novelizaci té které skutkové podstaty pamatovat na to, aby nevytvořil 
prostor pro libovůli, tedy aby se nestala masovou situace, kdy je pouze a jen na policii (či státním zastupitelství), 
zda se vůči konkrétní osobě rozhodne či nerozhodne nasadit zjišťovací prostředky, které má k dispozici, 
s vědomím, že s pravděpodobností hraničící s jistotou nalezne podklady pro trestní stíhání cíleně vybrané osoby 
(např. ve věkové kohortě mladých dospělých ohledně držení konopí setého).“ 
17 Čl. 10 Ústavy: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 
republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 
mezinárodní smlouva.“ Více viz např. Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České 
republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 125, bod 4: „Splnění všech tří podmínek v první 
části čl. 10 výslovně uvedených je podmínkou, aby se mezinárodní smlouva stala ex constitutione (aniž by bylo 
třeba dalších projevů vůle státu) „součástí právního řádu“; rozumí se tím nepochybně právní řád ČR, tedy právní 
řád vnitrostátní, a nikoli právní řád mezinárodní.“ 
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z mezinárodních smluv18, které se tématu zajišťování majetku v trestním řízení dotýkají 

konkrétněji, tj. mimo rámec stěžejních úmluv upravujících oblast trestního práva obecně, resp. 

zejména úmluv, na nichž stojí trestněprávní evropská spolupráce19. 

 

Základní dokument, z něhož je i v tomto případě třeba vycházet, představuje 

na mezinárodním poli Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění 

protokolů č. 3, 5 a 8, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950 (č. 209/1992 Sb.), včetně dalších 

smluvních dokumentů na tuto navazujících, jejíž Příloha č. 1, tj. Dodatkový protokol 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, v Článku 1 zakotvuje ochranu 

vlastnictví (obdobně jako výše zmíněná Listina): „Každá fyzická nebo právnická osoba má 

právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou 

veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva. 

Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby 

upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných 

poplatků nebo pokut20.” 

 

Skutečnost, že se citované ustanovení týká i trestního řízení, vhodně dokresluje jeho častý 

výklad judikaturou Evropského soudu pro lidská práva21, který například v rozsudku ve věci 

BENet Praha spol. s r.o. proti České republice ze dne 24.2.2011 (číslo stížnosti 33908/04), 

v právním posouzení pod č. 90. uvádí: „Soud připomíná, že článek 1 Protokolu č. 1, který 

v podstatě zaručuje právo na majetek, obsahuje tři pravidla. První, které je vyjádřeno v první 

větě prvního odstavce a je obecné povahy, stanoví základní princip pokojného užívání 

                                                 
18 K problematice vztahu mezinárodního práva k vnitrostátnímu viz např. Fenyk, J., Kloučková, S. Mezinárodní 
justiční spolupráce v trestním řízení. Praha: Linde Praha, 2013, s. 34: „Jestliže mezinárodní smlouva není 
převzata do vnitrostátního práva zvláštním ustanovením v ústavě nebo jiném obecně závazném právním aktu, 
nepřichází použití takové smlouvy v rámci vnitrostátního právního řádu v úvahu.“ 
19 Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. prosince 1957 sjednaná v Paříži (č. 549/1992 Sb.), včetně dodatků, 
Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 sjednaná ve Štrasburku 
(č. 550/1992 Sb.), včetně dodatků, Evropská úmluva o předávání trestního řízení ze dne 15. května 1972 
sjednaná ve Štrasburku (č. 551/1992 Sb.), včetně dodatků, Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi 
členskými státy Evropské unie ze dne 29. května 2000 podepsaná v Bruselu (č. 55/2006 Sb. m. s.), včetně 
dodatků. 
20 Více viz rovněž Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, např. s. 1269, bod 55: „Zásah do práva na pokojné užívání 
majetku lze tedy obecně ospravedlnit, pokud k němu došlo na základě zákona (princip legality); pokud sledoval 
legitimní cíl v podobě veřejného/obecného zájmu (princip legitimity); a konečně pokud bylo při realizaci zásahu 
dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi zájmem na ochraně majetku jednotlivce a širšími společenskými zájmy. 
Vyjádřeno také jinak, jednotlivci nesmí být s odkazem na veřejný či obecný zájem uloženo nést nadměrné či 
nepřiměřené břemeno.” 
21 Anglicky European Court of Human Rights, zkratka ESLP, se sídlem ve Štrasburku, zřízen roku 1959 
k projednávání porušení citované úmluvy. 
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majetku. Druhé pravidlo v druhé větě téhož odstavce upravuje zbavení majetku a stanoví pro 

to určité podmínky. Třetí, obsažené ve druhém odstavci, uznává právo smluvních stran 

úmluvy mimo jiné upravit užívání majetku v souladu s obecným zájmem22. Druhé a třetí 

pravidlo, které se týká zvláštních případů zásahu do práva na pokojné užívání majetku, je 

přitom třeba vykládat ve světle obecného principu zakotveného v prvním pravidle.“ Pod č. 99 

téhož rozhodnutí Evropský soud dále konstatuje, že „jakýkoliv zásah do majetkových práv 

musí sledovat legitimní cíl v obecném zájmu. Napadené opatření bylo učiněno v kontextu 

trestního vyšetřování s podezřením, že zajištěné prostředky jsou výnosem z trestné činnosti 

obviněného jednatele. Cíl boje se zločinem je nepochybně v obecném zájmu ve smyslu článku 

1 Protokolu č. 123.” 

 

Konkrétní mezinárodní závazky v oblasti zajišťování majetku v trestním řízení pak pro 

Českou republiku vyplývají mimo Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci 

výnosů ze zločinu ze dne 8. listopadu 1990 přijaté ve Štrasburku (č. 33/1997 Sb.) zejména 

z Trestněprávní úmluvy o korupci ze dne 27. ledna 1999, přijaté ve Štrasburku (č. 70/2002 

Sb.), jejíž článek 19 nazvaný „Sankce a opatření“ v odstavci 3 stanoví, že: „Každá smluvní 

strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná k tomu, aby bylo 

možné konfiskovat nebo jinak postihnout předměty a výnosy z trestných činů uváděných 

v této úmluvě nebo majetek, jehož hodnota odpovídá těmto výnosům.” 

 

Mimo to považuji za vhodné ocitovat ještě Úmluvu Organizace spojených národů proti 

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 20. prosince 1988, 

                                                 
22 K tomu srov. také Řepík, B. Kdy porušení vnitrostátního práva má za následek porušení Evropské úmluvy 
o lidských právech. Bulletin advokacie 3/2001, s. 9, bod I. 2:  „Řada ustanovení Úmluvy a dodatkových 
protokolů k ní obsahuje tzv. limitativní klauzule, na základě kterých může stát omezit práva a svobody zaručené 
Úmluvou a protokoly. Takové klauzule obsahují druhé odstavce článků 8 až 11 Úmluvy (právo na respektování 
soukromého a rodinného života, svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svoboda projevu, svoboda 
shromažďování a sdružování) a dále článek 1 Protokolu č. 1 (ochrana majetku), článek 2 odst. 3 Protokolu č. 4 
(svoboda pohybu) a článek 1 Protokolu č. 7 (procesní záruky týkající se vyhoštění cizinců). Všechny tyto 
klauzule obsahují odkaz na vnitrostátní právo. Každý zásah do práva nebo svobody chráněných těmito 
ustanoveními musí mít základ ve vnitrostátním právu a musí být proveden v souladu s tímto právem. Porušení 
vnitrostátního práva má za následek porušení Úmluvy.“ 
23 Internetový zdroj: www.eslp.justice.cz , případně databáze HUDOC, European Court of Human Rights, 
www.hudoc.echr.coe.int/eng. K judikatuře ESLP viz rovněž například rozsudek ESLP ze dne 9. 10. 2008 ve věci 
Forminster Enterprises Limited v. Česká republika, stížnost č. 38238/04. ESLP zde mimo jiné konstatoval, že 
z důvodu nepřiměřeně dlouho trvajícího zajištění akcií náležících stěžovatelce v rámci trestního řízení došlo 
k porušení jejího práva na pokojné užívání majetku zaručené v čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě. 
K uvedenému závěru dospěl soud proto, že stěžovatelčino právo nakládat s jejími akciemi bylo pozastaveno 
po dobu více než 11 let, čímž byla dle názoru soudu narušena spravedlivá rovnováha mezi obecnými zájmy 
společnosti a zájmy stěžovatelky. Stručně shrnuto, soud vyslovil porušení citovaného práva pouze z důvodu 
nepřiměřené doby trvání zajištění, které jinak shledal za zákonné a sledující legitimní cíl. 

http://www.eslp.justice.cz/
http://www.hudoc.echr.coe.int/eng
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sjednanou ve Vídni (č. 462/1991 Sb.24), jejíž Článek 5 nazvaný „Konfiskace“ například 

v bodu 1. stanoví: „1. Každá smluvní strana přijme potřebná opatření ke konfiskaci: 

a) výtěžků získaných z trestných činů stanovených podle odstavce 1 článku 3, nebo majetku, 

jehož hodnota odpovídá takovým výtěžkům; b) omamných a psychotropních látek, materiálů 

nebo zařízení, případně jiných prostředků užitých nebo určených k užití jakýmkoliv 

způsobem při spáchání trestných činů stanovených podle odstavce 1 článku 3. 2. Každá 

smluvní strana přijme rovněž nezbytná opatření k tomu, aby její příslušné orgány mohly 

identifikovat, sledovat, zmrazit nebo zabavit výtěžky, majetek, prostředky nebo jakékoliv jiné 

předměty uvedené v odstavci 1 tohoto článku, za účelem případné konfiskace.“ Bod 6. 

posléze upřesňuje: „6. a) Pokud výtěžky byly převedeny nebo přeměněny v jiný majetek, 

aplikují se opatření uvedená v tomto článku na tento majetek, nikoliv na výtěžky. b) Pokud 

byly výtěžky smíseny s majetkem získaným ze zákonných zdrojů, podléhá tento majetek 

konfiskaci v rozsahu odpovídajícím odhadnuté hodnotě smísených výtěžků, aniž by byla 

dotčena oprávnění k zabavení nebo zmrazení. c) Na nabytí jiných zisků, jejichž zdroji jsou: 

i) výtěžky, ii) majetek, do něhož byly převedeny nebo přeměněny výtěžky nebo iii) majetek 

smísený s výtěžky, se též vztahují opatření uvedená v tomto článku, a to stejným způsobem 

a ve stejném rozsahu jako u výtěžků.“ 

 

Stejně tak nelze ponechat stranou pozornosti právní předpisy Evropské unie25 (pro potřeby 

této práce bez ohledu na jejich charakter a případnou potřebu implementace či prováděcích 

předpisů26), jako například Rámcové rozhodnutí27  Rady č. 2001/500 ze dne 26.6.2001 o praní 

špinavých peněz, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů 

a výnosů z trestné činnosti. Článek 3 Rozhodnutí nazvaný „Propadnutí majetku“ zní: „ Každý 

členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že jeho hmotněprávní a procesní předpisy 

o propadnutí výnosů z trestné činnosti také umožňují, přinejmenším v případech, kdy tyto 

                                                 
24 Podrobnější výklad k této Úmluvě např. Stieranka, J. Boj proti legalizácii príjmov z trestnéj činnosti 
ve vybraných krajinách Europskej únie. Praha: Scientia, 2009, zejména str. 28-52 
25 www.eur-lex.europa.eu 
26 „Je samozřejmě podstatnou otázkou, jakým způsobem je tento právní řád aplikován na území jeho členských 
států v souladu s jejich ústavní úpravou. Členství v Evropské unii však nedovoluje vyloučit plnění přijatých 
závazků odvoláním se na vnitrostátní předpisy.“ – Klíma, K. Ústavní právo. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 
s. 190 
27 „Rámcová rozhodnutí jsou určena ke sblížení zákonů a jiných právních předpisů členských států, jsou závazná 
co do výsledku, kterého má být dosaženo, přičemž volba forem a prostředků je ponechána vnitrostátním 
orgánům. Tyto právní akty nemají bezprostřední účinek (obdoba směrnice v komunitárním právu). Rozhodnutí 
jsou právní akty unijního práva týkající se jiných záležitostí než opatření ke sbližování zákonů a jiných právních 
předpisů členských států. Spolu s rámcovými rozhodnutími nahradily společné akce (joint action). Jedná se 
o právní akty závazné, ale nikoliv bezprostředně účinné.“ - Jelínek, J., a kol. Trestní právo procesní. 2. Vydání. 
Praha: Leges, 2011, s. 87 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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výnosy nelze zajistit, propadnutí majetku, jehož hodnota odpovídá hodnotě výnosů, a to jak 

v řízeních vnitrostátních, tak v řízeních vedených na žádost jiného členského státu, včetně 

žádostí o výkon cizích rozhodnutí o propadnutí. Členské státy však mohou vyloučit 

propadnutí majetku, jehož hodnota odpovídá hodnotě výnosů z trestné činnosti, v případech, 

kdy by tato hodnota byla nižší než 4000 EUR.“ (Směrnici 2014/42/EU Evropského 

parlamentu o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské Unii 

bude následně věnována pozornost v textu přímo tam, kde tato dopadá na českou právní 

úpravu.28) 

 

Rozvedením ústavních principů a výsledkem přenesení shora citovaných mezinárodních 

závazků do právního řádu České republiky29 je právě její vnitrostátní zákonná úprava. 

V případě zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti se z pohledu postupu orgánů činných 

v trestním řízení jedná zejména o trestní řád, jehož konkrétním ustanovením bude věnována 

pozornost v následujících kapitolách. Již na tomto místě je nicméně možné předeslat, že 

zásadní změnu v této oblasti přinesla jeho novela č. 55/2017 Sb., účinná od 18. 3. 201730, 

která oproti předcházejícímu stavu upravila postup dotčených orgánů jednotným způsobem, 

bez ohledu na povahu předmětu zajištění. Pozornost bude třeba věnovat samozřejmě i 

trestnímu zákoníku31 a přiměřeně také zákonu č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a 

věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dalším 

z právních předpisů významně se dotýkajících této oblasti. V rámci tohoto „zákonného 

shrnutí“ je vhodné připomenout zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků 

                                                 
28 K europeizaci trestního práva více viz rovněž např. Fenyk, J. Europeizace (ES/EU) v oblasti peněžitých 
trestních sankcí. Státní zastupitelství 19/2017, s. 19: „Pod označením "Europeizace trestního práva" se rozumí 
především vliv, který má na národní právní řády právo Rady Evropy a právo Evropských společenství, resp. 
Evropské unie. Jestliže první ze zmíněných má za cíl na základě principu subsidiarity, pomocí mnohostranných 
aktů mezinárodního práva veřejného, rozhodovací praxe Soudu pro lidská práva a řady formálně nezávazných 
doporučení hledat a řešit společné otázky a prosazovat dobrovolnou a uvědomělou justiční spolupráci v trestních 
věcech mezi širokým okruhem členských států Rady Evropy, založenou na ochraně a rozvoji lidských práv 
a základních svobod, druhý jako výsledek geopolitické a ekonomické reality především cestou komunitárního, 
resp. unijního práva působí supranacionálně přímo a nepřímo na právo členských států tak, že prosazuje stále 
vyšší formu sbližování – harmonizaci, integraci či asimilace v oblasti trestního práva hmotného a procesního 
v podmínkách členství vyspělých států. Oba systémy se odlišují především formou právních prostředků, kterými 
stanovených cílů dosahují a také cíli, které sledují.“ 
29 K tomuto tématu více viz také Dunker, G., ve spolupráci s: Trešlová, L. Český právní rámec odčerpávání 
výnosů ve světle mezinárodních standardů ve srovnání s legislativou ve vybraných státech. (Srovnávací 
analýza). Projekt na posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz. ECCU-316-ACAMOL-CZ-TP7/2015. 
30 Zákon č. 55/2017 ze dne 19. ledna 2017, 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 – dále již opět jen zajišťovací novela 
31 „Trestní právo hmotné i procesní vycházejí ze stejných kriminálně politických a ústavních principů. Mají 
společný cíl, společný pojmoslovný aparát, společné instituty. Zákonodárce musí dbát na vnitřní soulad norem 
hmotného a procesního práva.“ - Jelínek, J., a kol. Trestní právo hmotné. 2. Vydání. Praha: Leges, 2010, s. 19 
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z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, 

účinný od 1. 1. 2018, ve znění pozdějších předpisů, který přináší významný posun 

v možnostech poškozených uspokojit své majetkové nároky z vymožených majetkových 

trestních sankcí, stejně tak jako zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, který v § 33 rozšiřuje možnosti zásahu 

orgánů činných v trestním řízení proti majetku právnické osoby za specifické, zákonem 

předpokládané situace32. Pro úplnost je konečně nutné konstatovat, že otázku zajištění 

majetku neopomíjí ani právní styk s cizinou, tj. zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, rozsah zpracovávaného tématu 

však neumožňuje věnovat této oblasti větší pozornost. 

 

Abych vyčerpala právní úpravu zvolené problematiky v širším kontextu, musím mimo 

zmíněné ústavní principy zdůraznit ještě základní zásady33 trestního řízení jí se dotýkající, 

zakotvené přímo v trestním řádu, zejména v § 2 odst. 4 trestního řádu: „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.“ Z citovaného ustanovení je třeba zdůraznit v něm zakotvenou zásadu rychlosti 

a zásadu přiměřenosti (neboli časové hledisko a hledisko proporcionality coby důležitá 

kritéria při posuzování zákonnosti využívání zajišťovacích institutů), kterým bude věnována 

samostatná pozornost na různých místech této práce. 

 

                                                 
32 § 33 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob: „Hrozí-li důvodná obava, že obviněná právnická 
osoba bude postupovat způsobem uvedeným v § 67 písm. c) trestního řádu, může již v přípravném řízení soudce 
na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně pozastavit 
výkon jednoho nebo více předmětů činnosti nebo uložit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby; 
přitom přihlédne i k důsledkům, které může mít uložení zajišťovacího opatření na třetí osoby.“ Více viz Šámal, 
P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2018, zejm. s. 631-708 
33 K zásadám viz rovněž Šámal P., Novotný F., Růžička M., Vondruška F., Novotná J. Přípravné řízení trestní. 
Praha: C. H. Beck, 2003, s. 55 
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Konečně nelze opomenout judikaturu Ústavního soudu České republiky34 (resp. i judikaturu 

jiných soudů, zejména Nejvyššího soudu České republiky35), která fakticky vytváří další 

limity, v nichž se orgány činné v trestním řízení v praxi pohybují. S ohledem na vše dosud 

uvedené považuji již v tomto okamžiku za vhodné ocitovat část odůvodnění usnesení 

Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 333/04, přiléhavě shrnující dosavadní 

rozhodovací praxi v dané oblasti: „Při přezkoumávání rozhodnutí o použití dočasných 

majetkových zajišťovacích institutů, v důsledku čehož je znemožněno či citelně omezeno 

dispoziční právo dotčeného subjektu, Ústavní soud ve své rozhodovací praxi stanovil 

požadavky, jež jsou na takováto rozhodnutí kladena z pohledu ústavně právního: rozhodnutí 

musí mít zákonný podklad (čl. 2 odst. 2 Listiny), musí být vydáno příslušným orgánem (čl. 2 

odst. 1, čl. 38 odst. 1 Listiny) a nemůže být projevem svévole (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR a čl. 2 

a 3 Listiny), což znamená, že vyvozené závěry o naplnění podmínek uvedených v příslušných 

ustanovení trestního řádu nemohou být ve zcela zřejmém nesouladu se zjištěnými skutkovými 

okolnostmi, jež jsou orgánům činným v trestním řízení k dispozici. Jsou-li tyto požadavky 

dodrženy a zásah státu respektuje přiměřenou (spravedlivou) rovnováhu mezi požadavkem 

obecného zájmu společnosti, který je zásahem sledován, a požadavkem na ochranu základních 

práv jednotlivce, Ústavní soud nepovažuje zajištění majetku obviněného za protiústavní zásah 

do jeho vlastnických práv.“ 

 

Citované rozhodnutí v podstatě představuje podrobnější výklad výše uvedených základních 

principů, na nichž je zajišťování majetku v českém trestním řízení postaveno. Ústavní soud 

opakovaně zdůrazňuje rozumný (opodstatněný) vztah proporcionality mezi použitými 

prostředky a sledovanými cíli (hledisko proporcionality). Tuto přiměřenost mimo jiné 

ovlivňuje i délka trestního řízení, v jehož průběhu by měla být přezkoumávána opodstatněnost 

zásahu státu do omezovaného základního práva včetně rozsahu, v jakém bylo příslušným 

orgánem o zajištění majetku rozhodováno (časové hledisko36). Ústavní soud opakovaně 

                                                 
34 „Ústavní soud je koncipován jako orgán, jenž je součástí soudní moci. Působí předpokládaně jako orgán 
ochrany ústavnosti, (podle čl. 83 Ústavy). V tom spočívá jeho výlučné postavení a nezastupitelnost v systému 
dělby moci.“ - Klíma, K. Ústavní právo. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 549 
35 „Je sice pravdou, že v České republice nemají soudní rozhodnutí precedenční význam, tak jako je tomu 
v angloamerickém právním systému, zároveň však nelze tvrdit, že jsou při aplikaci práva bezvýznamné. Takové 
tvrzení by bylo v rozporu s faktickou situací, kdy je judikatura soudu hojně používána a respektována, tak i do 
jisté míry s právním řádem České republiky, ze kterého význam judikatury vyplývá.“ - Jelínek, J., a kol. Trestní 
právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 43 
36 Viz např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. 1. 2008 sp. zn. II. ÚS 642/07: „Na druhou stranu 
skutečnost, že se jedná pouze o časově omezené opatření, nevylučuje jeho způsobilost zasáhnout do ústavně 
zaručených práv osob. Oprávněnost úkonů v rámci konkrétního trestního řízení je v prvé řadě posuzována 
v rámci soustavy orgánů činných v trestním řízení, a to tak, aby v případě pochybení mohly zjednat nápravu již 
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připomíná, že základní právo na ochranu majetku zaručené výše uvedenými články Listiny 

a Úmluvy není absolutní a stát do něj může za podmínek stanovených těmito články 

zasáhnout. Test ústavnosti zásahu státu do práva na ochranu majetku nicméně musí spočívat 

mimo jiné v posouzení, zda se v konkrétním případě jednalo o majetek, proti němuž bylo 

možné takto postupovat (viz dále) a zda byl zásah uskutečněný na základě zákona nezbytný  

v demokratické společnosti a sledoval legitimní cíl. 

 

Ze shora vymezeného právního rámce snad vyplývá, že pohybujeme-li se v oblasti zajišťování 

majetku v trestním řízení, pohybujeme se vždy na hraně, tvořené z jedné strany povinností 

státu majetkově postihovat pachatele trestné činnosti zejména odčerpáváním výnosů z ní 

pocházejících a z druhé strany povinností státu zajistit ochranu vlastnického práva jednotlivce 

coby jednoho ze základních lidských práv a svobod. 

                                                                                                                                                         
na této úrovni. Každé zasahování do práva na pokojné užívání majetku musí splňovat i kritérium přiměřenosti. 
Musí existovat rozumný (opodstatněný) vztah proporcionality mezi použitými prostředky a sledovanými cíli. … 
Aniž by Ústavní soud předjímal rozhodnutí obecného soudu v této věci, je možné uzavřít, že dosavadní délka 
trestního řízení je nepřiměřeně dlouhá tomu, aby opodstatňovala zásah do základního práva na majetek 
v rozsahu, v jakém bylo obecným soudem rozhodováno. Orgány veřejné žaloby měly dostatek času na to, aby 
dosáhly provedení celého řízení, završeného i případným zabráním zajištěných peněžních prostředků, avšak 
doposud se tak nestalo a není zřejmé, zda a kdy se tak stane. Za této situace nemůže být dána přednost zájmům 
státu na zajištění těch peněžních prostředků, které mají být použity na úhradu splatných závazků, nota bene 
závazků vůči státu.“, dále více viz sp. zn. III. ÚS 1396/07 ze dne 19. 3. 2009, sp. zn. I. ÚS 2485/13 ze dne 2. 12. 
2013, sp. zn. IV. ÚS 3501/13 ze dne 5. 8. 2014, či sp. zn. II. ÚS 1367/2017 ze dne 13. 8. 2018: „S narůstajícím 
časem se totiž dočasnost zajišťovacího institutu relativizuje a je třeba ji posuzovat mnohem přísněji. Zde není 
možné se spokojit s pouhým zjištěním, že rozhodnutí o zajištění bylo vydáno na základě zákona, příslušným 
orgánem a že není projevem svévole. U mnohaletých zajištění je třeba nad rámec těchto požadavků zohlednit, co 
ovlivňuje délku samotného zajištění, tedy zda je dána objektivní složitostí trestní věci či uplatňováním 
(i obstrukčním) procesních práv, nebo zda je délka řízení ovlivněna neodůvodněnými průtahy a pochybeními 
ze strany orgánů činných v trestním řízení.“, obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
sp. zn. 4 Tz 7/2013 ze dne 30. 4. 2013. 
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3. Základní pojmy v oblasti zajišťování majetkových hodnot 

Aby bylo možné porozumět dalšímu výkladu bez větších obtíží, považuji za vhodné 

vypořádat se hned na začátku s významem nejčastěji užívaných pojmů v oblasti definované 

shora avizovaným předmětem a rozsahem práce, a to pojmů „nástroj trestné činnosti“, „výnos 

z trestné činnosti“, „náhradní hodnota“ a „majetek pachatele“37. 

 

Nástroj a výnos z trestné činnosti 

 

S ohledem na skutečnost, že hmotně právní i procesně právní úprava zahrnuje oba pojmy 

většinou v týchž zákonných ustanoveních, budou zde pro tuto svoji provázanost vysvětleny 

společně, neboť je spojuje celá řada shodných znaků, kterými se naopak od dalších pojmů 

odlišují. V jakých českých trestněprávních předpisech tedy můžeme najít tzv. legální definici 

nástrojů a výnosů z trestné činnosti? V obou případech ji vnesla již zmiňovaná zajišťovací 

novela přímo do trestního řádu38. 

 

Ustanovení § 77b odst. 1 písm. b) trestního řádu uvádí, že věcí důležitou pro trestní řízení je 

věc, která byla určena ke spáchání trestného činu nebo byla k jeho spáchání užita (dále jen 

"nástroj trestné činnosti"). Obdobně § 77b odst. 1 písm. c) trestního řádu uvádí, že věcí 

důležitou pro trestní řízení je věc, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za 

trestný čin nebo byla, byť jen zčásti, nabyta za věc získanou trestným činem nebo za věc 

tvořící odměnu za trestný čin, včetně plodů a užitků (dále jen "výnos z trestné činnosti"). 

 

Obě tyto poměrně vyčerpávající definice odráží do značné míry mezinárodní závazky České 

republiky, z předmětného hlediska výslovně uvedené například v Úmluvě o praní, 

vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu ze dne 8. listopadu 1990, přijaté ve 

Štrasburku (č. 33/1997 Sb.), v jejíž kapitole I, článku 1 pod písm. a) pojem „výnos“ označuje 

všechny ekonomické výhody pocházející z trestných činů. Předmětné ustanovení dále uvádí, 

že tato výhoda může spočívat ve veškerém majetku, tak jak je definován v písmenu b) tohoto 

článku, přičemž písmeno b) upřesňuje, že pod pojmem "majetek" je třeba rozumět majetek 

jakéhokoli charakteru, hmotný nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý a rovněž právní 

                                                 
37 Více viz rovněž Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. Komentář I. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 644-
646, k ustanovení § 77b 
38 Ačkoliv je podle dostupných informací zřejmě v rámci budoucí novelizace plánováno přesunutí těchto definic 
do trestního zákoníku. 
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dokumenty nebo nástroje prokazující oprávnění nebo zájem na takovém majetku. Písmeno c) 

téhož ustanovení pak definuje pojem "prostředky" tak, že tento označuje jakýkoli majetek 

zcela nebo částečně použitý nebo určený k použití libovolným způsobem pro spáchání 

jednoho nebo více trestných činů. 

 

Abychom již od počátku vnímali neoddiskutovatelnou provázanost procesně právní a hmotně 

právní úpravy (nejen) v této oblasti39, je vhodné připomenout, že citované definice z trestního 

řádu v podstatě popisují věci40, které je možné zabrat, či které mohou být předmětem trestu 

propadnutí věci podle níže uvedených ustanovení trestního zákoníku41. Ponecháme-li 

aktuálně stranou další zákonné podmínky pro ukládání předmětného trestu či ochranného 

opatření, zejména z pohledu vlastnictví zajišťované věci v okamžiku soudního rozhodování, 

a zaměříme-li se pouze na definování nástrojů a výnosů z trestné činnosti, můžeme shrnout 

následující: 

 

K nástroji: Podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku může soud uložit trest propadnutí 

věci, které bylo užito k spáchání trestného činu nebo která byla k spáchání trestného činu 

určena42. Podle § 101 odst. 1 trestního zákoníku pak může soud uložit, že se taková věc43 

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. 

TZ.I.Beck.Komentář k § 70 trestního zákoníku uvádí, že „věc nebo jiná majetková hodnota 

byla užita ke spáchání trestného činu, jestliže za použití této věci nebo jiné majetkové hodnoty 

nebo jejím prostřednictvím pachatel naplnil skutkovou podstatu trestného činu. Zpravidla 

                                                 
39 „Obě odvětví trestního práva – jak právo hmotné (nazývané též materiální), tak právo procesní (nazývané též 
formální) – jsou nerozlučně spjata. Právo hmotné by nemohlo být bez práva procesního vůbec realizováno, právo 
procesní by bez hmotného práva ztratilo svůj smysl.“ – Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo 
procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 10 
40 K samotnému charakteru věci viz dále 
41 „Ani zde nemůže existovat proces zajišťování výnosů z trestné činnosti jen „sám o sobě“, bez vazby na 
hmotněprávní instituty, neboť ony pro něj vytvářejí vlastní právní základ, důvody pro zajištění majetku 
v trestním řízení jako výnosu jsou vždy obsaženy v hmotném právu a jen v tam uvedeném rozsahu lze k zajištění 
majetku přistoupit. Celkově lze tedy uzavřít konstatováním, že zajišťování výnosů z trestné činnosti je možné 
provádět jen v tom rozsahu, v jakém mohou být následně postiženy některým sankčním opatřením podle 
hmotného práva trestního.“ - Vondruška, Fr., Záruba, J., Trešlová, L. Odčerpávání majetku pocházejícího 
z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky. Praha: Scientia, 2010, s. 48-49 
42 „Účelem trestu propadnutí věci je zneškodnit věc, která by mohla sloužit k dalšímu páchání trestných činů, 
ztížit pro daného pachatele podmínky k další trestné činnosti a odejmout mu prospěch ze spáchání trestného 
činu.“  - Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Herczeg, J., Vanduchová, M., Vokoun, R. a kol. Trestní právo 
hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 343 
43 Tj. věc definovaná v § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku 
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pomocí takové věci nebo jiné majetkové hodnoty pachatel realizoval jednání jako obligatorní 

znak objektivní stránky trestného činu, i když tak nemusel učinit ve vztahu k celému rozsahu 

jednání, resp. určitá věc nebo jiná majetková hodnota mu mohla jen umožnit nebo usnadnit 

vlastní realizaci jednání. Může jít jednak o věci zvlášť zhotovené nebo přizpůsobené 

ke spáchání trestné činnosti (tzv. reálná instrumenta sceleris, tj. zločinecké nástroje 

v technickém smyslu), např. padělatelské nebo kasařské náčiní, ale též o věci jinak sloužící 

k nezávadné činnosti, např. fotografický přístroj nebo videokameru použité k výrobě 

pornografických snímků, kopírovací přístroj použitý k padělání peněz, automobil použitý 

k nelegálnímu převozu osob přes státní hranice, střelnou zbraň použitou k loupeži, osobní 

počítač použitý k neoprávněné manipulaci s informacemi44.” TZ.I.Beck.Komentář rovněž 

vysvětluje, že definici nástroje může splňovat i běžná věc, která pouze v důsledku náhodných 

okolností byla ke spáchání úmyslného trestného činu použita (například kuchyňský nůž). 

Obdobně týž komentář vysvětluje, že  věc nebo jiná majetková hodnota byla ke spáchání činu 

určena tehdy, jestliže byla opatřena a přechovávána za účelem realizace trestného jednání 

a způsobení následku.45,46 

Pojmem „nástroj trestné činnosti“ je tedy označována věc, která byla opatřena či 

přechovávána s cílem konkrétní trestnou činnost spáchat či spáchání konkrétní trestné 

činnosti již bylo alespoň částečně jejím prostřednictvím realizováno, umožněno či 

usnadněno, bez ohledu na charakter či původní účel takové věci, který s trestnou 

činností nemusí souviset. 

 

K výnosu: Podle § 70 odst. 1 trestního zákoníku soud uloží trest propadnutí věci, kterou 

pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, podle odst. 2 písm. b) téhož 

zákonného ustanovení pak soud může uložit trest propadnutí věci, kterou pachatel, byť jen 

z části, nabyl za věc uvedenou v odstavci 1), pokud hodnota věci uvedené v odstavci 1) není 

ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné majetkové hodnoty zanedbatelná. 

 

Podle § 101 odst. 2 trestního zákoníku pak může soud uložit zabrání věci, která byla získána 

trestným činem nebo jako odměna za trestný čin anebo která byla, byť jen zčásti, nabyta za 

věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící odměnu za trestný čin, pokud hodnota věci, 

                                                 
44 Šámal, P., a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 914-915 
45 Šámal, P., a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 915-916 
46 Tzv. potenciální instrumenta sceleris, srovnej rovněž Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 576  
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která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté 

věci 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. V obou případech postihuje zabrání plody 

i užitky takové věci - § 70 odst. 3 trestního zákoníku, § 101 odst. 3 trestního zákoníku. 

 

Pro úplnost je možné připomenout, že pojem „výnos z trestné činnosti“ zaznívá i v názvu 

trestného činu „legalizace výnosů z trestné činnosti.” Předmětem útoku je v případě skutkové 

podstaty § 216 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, v souladu se všemi shora uvedenými 

požadavky, věc nebo jiná majetková hodnota, která byla získána trestným činem spáchaným 

na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo podle písm. b) věc 

nebo jiná majetková hodnota, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu 

uvedenou v písmenu a). Obdobným způsobem je pojem „výnos z trestné činnosti“ definován 

v zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů47, který v § 3 odst. 1 věty první před 

středníkem uvádí: „Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí 

jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající 

z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se 

zákonem48.“ 

 

Všechny uvedené definice nás dovádí k závěru, že pojem „výnos z trestné činnosti“ je 

v českém trestním právu chápán poměrně široce. Značí v podstatě jakoukoli ekonomickou, 

penězi ocenitelnou, výhodu/hodnotu, která přináší majetkový prospěch buď pachateli 

nebo třetí osobě a která má zároveň původ v trestné činnosti, a to buď přímý nebo 

nepřímý, tj. ve formě odměny za ní či hodnoty, která byla za takovou ekonomickou 

                                                 
47 Tento zákon mimo jiné zrušil starší zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. Více k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Tvrdý, J., Vavrušková, A. Zákon 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2018 
48 K výnosům z trestné činnosti z pohledu procesu tzv. praní špinavých peněz a jeho odhalování více viz např. 
Dvořák, V. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Praha: Scientia, 2010 
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výhodu pocházející z trestné činnosti či za odměnu za ní opatřena, včetně všech jejích 

plodů a užitků. 

 

Obsah uvedené definice je naplněn i tehdy, nedojde-li v důsledku trestného činu k takovému 

snížení majetkových hodnot, k němuž by za běžného chodu věcí, tj. bez spáchání trestného 

činu, došlo. Jinak řečeno, za výnos z trestné činnosti lze považovat i částku, o kterou se 

v důsledku trestného činu nesníží majetek určité osoby, ačkoliv se snížit měl. Typicky se 

jedná o případ krácení daní, kdy jednáním naplňujícím skutkovou podstatu trestného činu 

zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby podle § 240 (minimálně) odst. 1 trestního 

zákoníku není státu na daních odvedena částka, jež být správně odvedena měla49. 

I „neúbytek“ konkrétních majetkových hodnot lze tedy považovat za výnos z trestné 

činnosti50. Takový „neúbytek“ však z pochopitelných důvodů nebude možné zajistit. 

Z popsané situace je nicméně zároveň zřejmé, že výnosy, které konkrétní osoba tímto 

způsobem „získávala“, průběžně spotřebovávala formou běžného utrácení svého majetku 

během doby páchání trestné činnosti. Na místě tak budou úvahy o zajištění náhradní hodnoty 

za takové výnosy - viz dále. 

 

Z uvedeného tedy vyplývá, že u nástroje či výnosu z trestné činnosti jako předmětu zajištění 

není rozhodující, jaká osoba má k tomuto předmětu vlastnický či dispoziční vztah v okamžiku 

rozhodování o zajištění (tj. může se jednat o pachatele i o třetí osobu, která tuto věc nabyla), 

ani rozhodující, v jakém je tato osoba procesním postavení (tj. může se jednat o podezřelého 

či obviněného či jinou, tzv. zúčastněnou osobu – viz dále). 

 

V tuto chvíli lze zjednodušeně konstatovat, že základním smyslem dále podrobně 

vysvětleného zajišťovacího institutu, směřujícího vůči nástrojům či výnosům z trestné 

činnosti, je jednak zabránit jejich dalšímu užívání k jejímu páchání (nástroje) a jednak 

odčerpat hodnoty, které pachatel či jiná osoba nabyla v souvislosti s trestnou činností 

(výnosy).   

                                                 
49 Obdobně Dvořák, V. Výnos z trestné činnosti a jeho modifikace In. Výnosy z trestné činnosti, jejich 
odhalování, identifikace a možnosti jejich odčerpání. Sborník studií. Ed. Dvořák, V. Praha: Scientia 2010, s. 212: 
„Termín „ekonomická výhoda“ byl evidentně užit právě proto, aby umožňoval co nejširší výklad možných 
způsobů obohacení na základě trestné činnosti. Na rozdíl od dřívější teorie i praxe se (v České republice) 
i v rámci Evropské unie přešlo k názoru, že za ekonomickou výhodu je třeba považovat i výnos získaný 
zkrácením daně, případně zneužitím jiné daňové výhody.“ 
50 Srov. definování výnosu v: Šugár, J., a kol. Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi orgánů činných 
v trestním řízení. Praha: Scientia, 2009, s. 13, a v: Vondruška, Fr., Záruba, J., Trešlová, L. Odčerpávání majetku 
pocházejícího z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky. Praha: Scientia, 2010, str. 66-70. 
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Majetek pachatele 

 

Termín „majetek pachatele“ má naopak zcela jiný význam a jím podmíněný i jiný účel 

zajištění. Podíváme-li se opět nejprve po legální definici, zjistíme, že přímo v podobě užitého 

termínu ji v podstatě v českých trestněprávních normách nenajdeme. A to přesto, že konkrétní 

zajišťovací instituty s termínem „majetek“ pracují. 

 

Základem hledané definice může být ustanovení § 135 trestního zákoníku, které uvádí, že 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. 

TŘ.I.Beck.Komentář k § 47 trestního řádu definuje pojem majetek obviněného následovně: 

„Majetkem obviněného je nutno rozumět souhrn všech majetkových hodnot, tj. věcí 

i pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot, které náleží obviněnému.“51 

 

Procesní instituty, které zajištění majetku pachatele zmiňují, nalezneme v trestním řádu 

aktuálně čtyři. Jedná se o zajištění nároku poškozeného (§ 47 trestního řádu), zajištění výkonu 

peněžitého trestu (§ 344a trestního řádu), zajištění výkonu trestu propadnutí majetku (§ 347 

trestního řádu) a zajištění výkonu ochranného opatření zabrání části majetku (§ 358b trestního 

řádu). Ve všech uvedených případech zákon uvádí (spolu s rozvedením konkrétních 

zákonných podmínek pro ten který případ), že je možné tímto zákonem stanoveným 

způsobem zajistit „majetek obviněného nebo jeho určenou část.” Z uvedeného je zcela 

zřejmé, že předmětné instituty je možné využít pouze vůči majetku obviněného - tedy vůči 

majetku zcela konkrétní osoby – pachatele trestné činnosti, nadto ve fázi po zahájení trestního 

stíhání této osoby. 

 

Pro úplnost je možné připomenout, že trestní zákoník pracuje s termínem „majetek“ zejména 

v ustanovení § 66 upravujícím trest propadnutí majetku a v ustanovení § 102 upravujícím 

ochranné opatření zabrání části majetku, bez většího dopadu na definici tohoto termínu. 

 

Na rozdíl od postižení výnosů z trestné činnosti je ale smyslem všech zmíněných ustanovení 

postihnout tzv. legální majetek pachatele, který s trestnou činností nijak nesouvisí. 

 

                                                 
51 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 556 
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Pro účely této práce lze tedy pojmově shrnout, že „majetkem pachatele“ je souhrn penězi 

ocenitelných ekonomických/majetkových hodnot/výhod, jež pachatel nabyl do 

vlastnictví obvyklým zákonným způsobem, tedy nejde o věci získané trestným činem52. 

 

Pro přesnost je nicméně třeba doplnit, že jsou judikovány i výjimky, jako např. v usnesení 

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 7. 1995, sp. zn. 10 To 344/95: „Majetkem 

obviněného, který by mohl být zajištěn podle § 47 trestního řádu, nejsou věci získané 

trestným činem, např. věci zpronevěřené nebo odcizené. Zajistit nárok poškozeného 

rozhodnutím podle § 47 trestního řádu lze však na nemovitostech, které obviněný měl získat 

trestným činem podvodu podle § 209 trestního zákoníku spáchaným vůči poškozenému, 

a které byly zapsány v katastru nemovitosti jako majetek obviněného.“ K tomu je možné 

uvést, že již z citované právní věty je zřejmé, že v tomto konkrétním případu zvolené řešení 

respektuje vzniklou právní situaci, vycházející z pravidel pro převod nemovitostí, resp. 

z důsledků zápisu aktuálního stavu v katastru nemovitostí. V podstatě tak na shora uvedené 

definici majetku obviněného nic nemění. 

 

Z uvedeného tedy vyplývá, že u majetku pachatele jako předmětu zajištění je zcela 

rozhodující, jaká osoba má k tomuto předmětu vlastnický či dispoziční vztah v okamžiku 

rozhodování o zajištění (tj. jedná se vždy o pachatele), a rovněž je rozhodující, v jakém je tato 

osoba procesním postavení. Aktuálně umožňují zajišťovací instituty postupovat pouze vůči 

majetku obviněného. 

 

Obdobně je možné konstatovat, že základním smyslem zajišťovacích institutů směřujících 

vůči majetku obviněného je postihnout hodnoty, které pachatel nabyl bez ohledu na svou 

trestnou činnost, tj. změnit majetkovou situaci pachatele v jeho „neprospěch“, s cílem buď 

nahradit škodu způsobenou trestným činem (tj. opět reparovat narušené vztahy), nebo 

pachatele potrestat - v obou případech umenšením jeho již existujícího legálního majetku. 

(Více viz v následujících kapitolách.) 

 

 

 

 

                                                 
52 Srov. § 495 občanského zákoníku: „ Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn 
jejího majetku a jejích dluhů.“ 
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Náhradní hodnota 

 

Ačkoliv termín náhradní hodnoty jako věci důležité pro trestní řízení zmiňuje rovněž § 77b 

odst. 1 písm. d) trestního řádu, najdeme definici tohoto termínu v podstatě v § 79g odst. 1 

trestního řádu, který před středníkem stanoví, že nelze-li zajistit věc, která je nástrojem nebo 

výnosem z trestné činnosti, může být místo ní zajištěna náhradní hodnota, která odpovídá, byť 

jen zčásti, její hodnotě. Shodné ustanovení dále mimo jiné uvádí, že náhradní hodnotu lze 

zajistit osobě, která měla povinnost strpět zajištění původní věci. 

 

Termín „náhradní hodnota“ používá pochopitelně i trestní zákoník, a to jednak v § 71 

v podobě trestu propadnutí náhradní hodnoty a jednak v § 102 v podobě ochranného opatření 

zabrání náhradní hodnoty. 

 

Ustanovení § 71 odst. 1 trestního zákoníku stanoví: „Jestliže pachatel věc, 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.” 

 

Ustanovení § 102 trestního zákoníku obdobně stanoví: „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.“ 

 

Vymezíme-li si tedy předmětný termín ve vztahu k termínům již v této části definovaným, 

dospějeme k následující definici: Náhradní hodnotou je jakákoliv penězi ocenitelná 

ekonomická/majetková hodnota/výhoda v majetku pachatele či osoby odlišné od 

pachatele, kterou pachatel či tato osoba nabyla do vlastnictví obvyklým zákonným 
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způsobem (nabytí nebylo spojeno s trestným činem), za situace, že pachatel či tato osoba 

dříve majetkově disponovala s výnosem trestné činnosti, který u ní není z důvodů jejího 

předchozího jednání směřujícího vůči tomuto výnosu již možné zajistit. Zároveň je 

nezbytné, aby její hodnota odpovídala, byť jen částečně, hodnotě „věci“, která měla být 

původně zajištěna. 

 

Z uvedeného tedy v tomto případě vyplývá, že u náhradní hodnoty jako předmětu zajištění 

opět obdobně jako u výnosů z trestné činnosti není rozhodující, jaká osoba má k tomuto 

předmětu vlastnický či dispoziční vztah v okamžiku rozhodování o zajištění (tj. může se 

jednat o pachatele či o třetí osobu), a rovněž není rozhodující, v jakém je tato osoba 

procesním postavení (tj. opět se může jednat o podezřelého či obviněného či jinou, tzv. 

zúčastněnou osobu – viz dále). Naopak je zcela rozhodující, aby tato osoba v minulosti 

disponovala výnosy z trestné činnosti, které odňala z dispozice orgánů činných v trestním 

řízení (např. tyto spotřebovala či ukryla), a aby aktuálně disponovala s legálně nabytou věcí 

obdobné hodnoty53. 

 

Základním smyslem zajišťovacích institutů směřujících vůči náhradní hodnotě je tedy 

postihnout hodnoty, které pachatel či jiná osoba nabyla bez ohledu na trestnou činnost, na 

místo výnosů z trestné činnosti, které prokazatelně vznikly, ale u shodné osoby již není možné 

je zajistit – tj. umenšit legálně existující majetek, který nahrazuje výnosy o zcela konkrétní 

zjištěné hodnotě. 

   

                                                 
53 Viz např. Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2014, sp. zn. IV. ÚS 948/14:„Výše uvedená argumentace 
stěžovatele směřuje proti zákonnosti napadených rozhodnutí o zajištění nemovitostí jako náhradní hodnoty, 
Ústavní soud se s ní však nemůže ztotožnit. Předně je třeba uvést, že nelze-li zajistit peněžní prostředky, které 
jsou výnosem z trestné činnosti, pak ust. § 79f tr. řádu umožňuje jako náhradní hodnotu zajistit jakýkoliv jiný 
majetek pachatele způsobilý zajištění, aniž se vyžaduje, aby tento majetek měl vztah ke spáchané trestné činnosti 
(srov. rozhodnutí 19/2011 Sb. rozh. tr. a rovněž viz Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2013, s. 1088-1090).“ Obdobně viz také rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2014, sp. zn. 6 Tz 
14/2014: „Zde je třeba připomenout, jak už to konečně učinil ve svých rozhodnutích Vrchní soud v Praze a také 
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 11. 3. 2014, sp. zn. 4 Tz 2/2014, že postupovat podle § 79f tr. ř. je možné pouze 
tehdy, nelze-li zajistit peněžní prostředky na účtu (§ 79a a 79b tr. ř.), nemovitost (§ 79d tr. ř.) nebo jinou 
majetkovou hodnotu (§ 79e tr. ř.) - aplikováno na případ obviněného - které jsou výnosem z trestné činnosti. 
Tedy primárně musí z nějakého poznatku, skutečnosti, vycházejícího z procesně relevantního důkazu vyplývat, 
že zde existoval výnos z trestné činnosti, který již ale z objektivních důvodů nelze vydat, odejmout či zajistit, 
a proto lze přistoupit k zajištění náhradní hodnoty (zde peněžních prostředků na účtu u bank, nemovitostí), která 
odpovídá byť jen z části jejich hodnotě. Potřebná míra pravděpodobnosti, že zde existuje, nebo existoval výnos 
z trestné činnosti v podobě, jak ji předpokládá trestní řád v ustanovení § 79a až § 79e, zde musí být dána a musí 
vycházet z dostatečně konkrétního a věrohodného poznatku (výpověď osoby, listiny, informace z počítačové 
databáze apod.). Teprve na základě takového poznatku lze aplikovat odpovídající zajišťovací institut, případně 
místo toho přikročit k zajištění náhradní hodnoty (§79f tr. ř.).“ 
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V daném případě můžeme již ze samotné definice cítit určité úskalí v podobě dokazování 

skutkového stavu tak, jak zákon požaduje, a to zejména u osoby odlišné od pachatele. Zákon 

totiž takto širokou možností postihovat náhradní hodnotu za výnosy z trestné činnosti 

v žádném případě nepřipouští postihovat majetek osoby, jež k trestné činnosti nemá vůbec 

žádný vztah. Naopak důsledně požaduje, aby zajištění byla povinna strpět pouze ta osoba, jež 

byla povinna strpět zajištění samotných výnosů, jimiž již nedisponuje. 

 

Konečně je nutné doplnit, že u náhradní hodnoty byl shora uvedený výklad s ohledem 

na nejčastější praxi zjednodušen použitím termínu výnos z trestné činnosti, nicméně náhradní 

hodnota může za zcela shodných podmínek nahrazovat i nástroj trestné činnosti (tzn. věc 

k trestnému činu určenou či užitou, která byla obdobně odňata z dispozice orgánů činných 

v trestním řízení). 
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4. Výběr konkrétních majetkových zajišťovacích institutů 

Po vysvětlení nejčastěji užívaných pojmů vztahujících se ke způsobu zajištění majetkových 

hodnot v českém trestním řízení se pokusím zamyslet nad myšlenkovým postupem, který by 

měl učinit orgán rozhodující o zajištění dříve, než k použití jakéhokoliv konkrétního institutu 

přistoupí. Je totiž třeba zodpovědět první z mnoha otázek k zajištění se vztahujících: Proč 

zajišťovat? 

 

Jak bylo vysvětleno výše, orgány činné v trestním řízení musí při všech svých postupech 

důsledně respektovat nepřekročitelný právní rámec, jímž jsou vázány. To mimo jiné znamená, 

že při zajišťování věcí musí vždy sledovat konkrétní, zákonem stanovený účel, resp. cíl, 

k němuž má ten který způsob zajištění směřovat. Ponecháme-li stranou právní styk s cizinou, 

můžeme v zásadě v aktuální právní úpravě rozlišit čtyři okruhy důvodů zajištění věci54: 

 

1) zajištění věci pro důkazní účely (nejčastěji postupem podle § 78, 79 trestního řádu), 

2) zajištění věci k uspokojení nároku poškozeného (§ 47-49 trestního řádu), 

3) zajištění věci jako nástroje trestné činnosti, výnosu z trestné činnosti či náhradní hodnoty 

(§ 79a – 79g trestního řádu), 

4) zajištění věci při předpokládaném uložení trestní sankce majetkového charakteru55 (§ 344a, 

§ 347, § 358b trestního řádu). 

 

Předmětným důvodům pak odpovídají tři základní cíle, k nimž má zajištění v tom kterém 

konkrétním případě směřovat: 

 

1) provedení důkazu 

2) reparace vztahů narušených trestným činem 

- uspokojení poškozeného 

- odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti či náhradní hodnoty za ně 

3) potrestání pachatele zásahem do jeho majetkové sféry. 

                                                 
54 Pro zjednodušení výkladu v této části je používán termín „věc“ bez dalšího rozlišení, charakteru předmětu 
zajištění bude věnována pozornost v jiné kapitole – tj. Kapitola 5.1. 
55„Trestní zákoník vychází z dualismu trestněprávních sankcí, kterými jsou podle § 36 vedle trestů také ochranná 
opatření (naproti tomu zákon o soudnictví ve věcech mládeže vychází z monismu trestněprávních sankcí). Pro 
oba druhy trestních sankcí je společný obecný účel, kterým je ochrana společnosti před trestnou činností.“ - 
Jelínek, J., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 462 
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Obdobným způsobem můžeme rozlišit několik možností odrážejících konečný, reálný osud 

zajištěné věci za situace, že dojde k dosažení zamýšleného účelu: 

1) vrácení věci (§ 80 trestního řádu): 

a) /důkazu/ majiteli, o němž nejsou pochybnosti, není-li této dále třeba, 

b) poškozenému, kterému byla věc trestným činem odňata z dispozice 

2) uspokojení poškozeného z titulu povinnosti k náhradě škody uložené v pravomocném 

odsuzujícím rozsudku cestou výkonu rozhodnutí podle civilních právních předpisů (hlava 

šestá občanského soudního řádu56, ve spojení s § 48 odst. 1 písm. c) trestního řádu), 

3) nárůst majetku státu výkonem trestu majetkového charakteru či výkonem ochranného 

opatření majetkového charakteru (§ 66, 67, 70, 71, 101, 102, 102a trestního zákoníku).57 

 

Orgány činné v trestním řízení musí mít citované důvody a cíle nejen stále na paměti, ale musí 

se jimi zaobírat již v okamžiku rozhodování o tom, který ze zajišťovacích institutů 

v předmětném trestním řízení využijí a zda k takovému kroku vůbec přistoupí. V podstatě si 

musí vyřešit řadu předběžných otázek týkajících se jak charakteru zajišťované věci, tak 

majetkové situace osoby, jíž má být tato zajištěna, včetně jejího procesního postavení, 

s představou o dalším vývoji trestního řízení (více viz dále). 

 

Na tomto místě je třeba zdůraznit již avizovanou provázanost hmotně právních a procesně 

právních předpisů, na níž se v praxi občas pozapomíná58. Zákonné využití toho kterého 

zajišťovacího institutu upraveného trestním řádem nebude totiž reálně k ničemu, když se 

posléze neodrazí v podobě požadované trestním zákoníkem v konečném rozhodnutí o trestní 

věci (typicky v odsuzujícím rozsudku). Rozhodující orgán tedy musí rovněž vyhodnotit, zda 

zjištěné skutkové okolnosti umožňují předpokládat, že očekávané rozhodnutí minimálně 

učiněno být může (např. může být uložena povinnost k náhradě škody, uložen trest propadnutí 

věci či náhradní hodnoty, uložen peněžitý trest apod.). 

 

Nalezení odpovědi na všechny naznačené otázky klade vysoké nároky nejen na konkrétní 

osobu, jež se rozhoduje, ale i na stav dokazování v daném stadiu trestního řízení. Navíc je 
                                                 
56§ 251 – 351a občanského soudního řádu 
57 K možnosti poškozeného uspokojit se z takového majetku viz dále 
58 „Zatímco instituty hmotněprávní tvoří základ pro úvahu o tom, pro jaký výsledný účel má (musí či smí) být 
určitý majetek zajištěn v trestním řízení, a v jakém rozsahu, instituty procesní poskytují nástroje, s jejichž 
pomocí se výnosy vyhledávají a blokují, popřípadě se realizuje i vlastní akt výkonu rozhodnutí, v němž je onen 
hmotněprávní institut postihující výnos v dané situaci, obsažen.“- Vondruška, Fr., Záruba, J., Trešlová, L. 
Odčerpávání majetku pocházejícího z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky. Praha: Scientia 2010, 
s. 48 
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třeba zdůraznit, že praxe obvykle neumožňuje učinit jen jediný závěr ohledně charakteru 

zajišťované věci, který by naplňoval jen jednu z definic vysvětlených v předcházející kapitole 

tak, aby bylo možné jednoznačně zvolit jediný vhodný zajišťovací institut. Mimo to se 

v průběhu dalšího dokazování může důvod zajištění věci změnit, což by se mělo formálně 

odrazit v rozhodnutí o způsobu zajištění59. 

 

Otázku prolínání důvodů zajištění ve vztahu k téže věci si ukážeme na následujících 

zjednodušených příkladech: 

 

1) Pachatel odcizí vozidlo, které pak nějakou dobu užívá, tj. nakládá s ním jako s vlastním. 

Jde o věc, kterou získal trestným činem, z právního hlediska tak nepřešla do jeho majetku60. 

Jde tedy o výnos z trestné činnosti, zároveň ale o individuálně určenou věc, jež stále náleží 

konkrétnímu poškozenému. Policejní orgán předmětnou trestnou činnost odhalí a pachatel mu 

vozidlo/věc dobrovolně vydá (§ 78 trestního řádu). Aktuálně věc slouží i jako důkaz 

v trestním řízení, který mohou z procesního hlediska posléze „nahradit“ předmětné protokoly 

dokumentující další „osud“ věci, sepsané podle konkrétních ustanovení trestního řádu 

(protokol o vydání věci, příp. protokol o vrácení věci poškozenému). Policejní orgán 

identifikuje poškozeného, nemá o něm žádné pochybnosti, vozidlo mu posléze na jeho žádost 

v souladu se zákonem vrátí (§ 80 trestního řádu). 

 

Pojmově tedy šlo v případě vozidla jak o výnos z trestné činnosti, tak o majetek poškozeného, 

zajištění vozidla podle § 78 trestního řádu fakticky nesloužilo k odčerpání výnosů z trestné 

činnosti v pravém slova smyslu (- k pozdějšímu propadnutí do vlastnictví státu), ale k reparaci 

vztahů mezi pachatelem a poškozeným. Škoda byla nahrazena tak, že se do majetku 

poškozeného vrátila táž věc, jež z něho v důsledku jednání pachatele přechodně ubyla. 

 

Nyní si ale představme následující modifikaci zvoleného příkladu: 

2) Pachatel odcizí vozidlo, které pak nějakou dobu užívá, tj. nakládá s ním jako s vlastním. 

Jde o věc, kterou získal trestným činem, z právního hlediska tak nepřešla do jeho majetku. Jde 

tedy o výnos z trestné činnosti, zároveň ale o individuálně určenou věc, jež stále náleží 

konkrétnímu poškozenému. Pachatel s vozidlem havaruje a toto zcela zničí. Policejní orgán 

                                                 
59 Viz § 77b odst. 3 trestního řádu – k tomu podrobnější výklad v dalších kapitolách a zejména v Části 6. 
60 Více viz Nabytí vlastnického práva, § 1045-1114 občanského zákoníku, zejm. Nabytí vlastnického práva od 
neoprávněného, § 1109-1113 občanského zákoníku. 
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během prověřování důkazně podloží citované skutečnosti, přičemž zároveň zjistí, že pachatel 

má ve svém vlastnictví jiné vozidlo, které nabyl legálním způsobem. V případě tohoto 

druhého vozidla jde tedy o majetek pachatele coby první podmínku vztahující se k předmětu 

zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného. Zároveň však na toto vozidlo může být 

pohlíženo jako na náhradní hodnotu za výnos z trestné činnosti, který není možné vydat. 

Způsob zajištění by tak (vzato čistě teoreticky) v podstatě předurčoval další zamýšlený osud 

věci – uspokojení nároku poškozeného61 či propadnutí náhradní hodnoty do majetku státu? 

 

V daném případě je situace důkazně opět poměrně jednoduchá a přehledná, tedy „druhé“ 

pachatelovo vozidlo by v souladu se všemi zásadami trestního řízení mohlo být zajištěno 

k uspokojení nároku poškozeného, samozřejmě za splnění všech konkrétních zákonných 

podmínek. Nicméně případ lze modifikovat dále: 

 

3) Pachatel se cíleně živí krádežemi motorových vozidel. Tato dále prodává a takto získané 

peníze z trestné činnosti (výnosy) průběžně utrácí, v souhrnu jde asi o pět milionů korun. 

V okamžiku, kdy dojde k jeho odhalení, již žádnými finančními prostředky nedisponuje, 

vlastní však nemovitost v hodnotě 4 milionů korun, kterou z větší části získal za zmíněné 

peníze pocházející z trestné činnosti. Nemovitost je tedy prokazatelně výnosem z ní a jako 

taková bude i zajištěna. Po využití zmíněného institutu však pachateli nezbude žádný další 

majetek. V rámci odsuzujícího rozsudku o vině by (opět čistě teoreticky) v souladu 

s využitým zajišťovacím institutem měl být uložen trest propadnutí věci - zajištěné 

nemovitosti – podle § 70 odst. 1 trestního zákoníku, propadlá věc by tak připadla státu. 

Naštěstí otázku, co s  poškozenými z krádeží předmětných motorových vozidel, do určité 

míry řeší nově zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních 

sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, účinný od 1. 1. 2018, ve 

znění pozdějších předpisů, umožňující poškozeným uspokojit se za zákonem stanovených 

podmínek z peněžitých prostředků vymožených z těchto sankcí (viz rovněž dále). Do doby 

účinnosti tohoto zákona by však při využití zmíněného zajišťovacího institutu poškození již 

následně neměli z čeho se uspokojit, neboť finanční prostředky získané zpeněžením 

propadnuté věci by se staly bez dalšího příjmem státního rozpočtu.  

                                                 
61 K možnostem poškozeného viz rovněž dále v textu k zákonu č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků 
z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, účinnému od 1.1.2018, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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(Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že jde o cvičné příklady ukazující rozdíly mezi 

jednotlivými zajišťovacími instituty. V praxi by k popsanému důsledku dojít nemělo, neboť 

by s odkazem na veškeré zásady pro ukládání trestů či ochranných opatření ve spojení s 

otázkou náhrady škody nebylo možné v konečném rozhodnutí majetkově upřednostnit stát či 

snahu o potrestání pachatele na úkor poškozených.)    

 

A konečně můžeme vyzkoušet ještě jednu modifikaci zvoleného příkladu: 

4) Pachatel se cíleně živí krádežemi motorových vozidel. Tato dále prodává a takto získané 

peníze z trestné činnosti (výnosy) průběžně utrácí, v souhrnu jde asi o pět milionů korun. 

V okamžiku, kdy dojde k jeho odhalení, již žádnými finančními prostředky nedisponuje, 

vlastní však nemovitost v hodnotě 4 milionů korun, kterou ani z části nenabyl za zmíněné 

peníze pocházející z trestné činnosti, např. ji v minulosti dostal darem od příbuzného. V tomto 

případě jde o majetek pachatele a původní finanční prostředky získané trestnou činností 

zajistit nejde, neboť byly spotřebovány. Mimo to je zřejmé, že pachatel se dopouštěl úmyslné 

trestné činnosti, z níž získával majetkový prospěch. Lze tedy uvažovat minimálně 

o případném ukládání peněžitého trestu. V případě předmětné nemovitosti se tedy může 

jednat buď o náhradní hodnotu za výnos z trestné činnosti, nebo o majetek, který je možné 

zajistit pro účely výkonu peněžitého či jiného majetkového trestu, a konečně o majetek, který 

je možné zajistit k nároku poškozených – opět s předpokládanými důsledky spojenými s tím 

kterým způsobem zajištění… 

 

Na těchto velice zjednodušených příkladech jsem se pokusila demonstrovat, co by měl 

rozhodující orgán v praxi zohlednit dříve, než přistoupí k vlastnímu zajišťování, resp. než 

vybere vhodný institut zajištění. Ráda bych k tomu znovu zdůraznila, že jde skutečně o 

značné zjednodušení, jehož prostřednictvím se nejsnáze dají vysvětlit rozdíly mezi 

jednotlivými zajišťovacími instituty.  

 

Zároveň je vhodné si uvědomit, že žádná z uvedených modifikací v tuto chvíli blíže 

nerozváděla stadium, resp. spíše fázi trestního řízení, v níž měla být popsaná důkazní situace 

zjištěna (prověřování/vyšetřování), ačkoliv tato má, jak bylo vysvětleno u výkladu 

jednotlivých pojmů, rovněž podstatný vliv na volbu konkrétního zajišťovacího institutu. Dále 

je dobré si připomenout, že rozhodující orgán, ve snaze zabránit zmaření účelu zajištění, 

posuzuje všechny zjištěné skutečnosti obvykle v časové tísni a většinou v době rozhodování 
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disponuje pouze minimem důkazů. Zvolí tedy ten zajišťovací institut, který v tu chvíli 

považuje za nejvhodnější, byť by se posléze měla důkazní situace vyvinout jinak62. 

 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že zajištění věci pro důkazní účely má v trestním řízení 

přednost před jinými důvody zajištění63. To znamená, že věc zajištěnou z tohoto důvodu 

(obvykle postupem podle § 78 trestního řádu či § 79 trestního řádu) již není třeba tzv. 

„přezajišťovat“ pro jiné účely ani tehdy, když by k tomu jinak byly dány zákonné důvody. 

Například když je na tutéž věc možné pohlížet jako na důkaz o spáchání trestné činnosti i jako 

na výnos z ní. Typicky může jít o peněžní prostředky nalezené a zajištěné při osobní prohlídce 

prodejce drog, v době bezprostředně následující po takovém prodeji. Na tuto problematiku 

se blíže podíváme v části věnované změně důvodu zajištění. 

 

Má-li být nicméně zajištěním věci skutečně dosaženo zamýšleného cíle, který odpovídá 

zvolenému zajišťovacímu institutu, musí být vyhověno všem jeho zákonným podmínkám 

a požadavkům. Pojďme se tedy podívat na proces zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti 

a náhradní hodnoty za ně. 

                                                 
62 Na takový vývoj pamatuje § 77b odst. 3 věta druhá trestního řádu: „Důvod zajištění lze v průběhu trestního 
řízení změnit usnesením, proti kterému je přípustná stížnost.“ K tomu více viz v Části 6. - Změna důvodu 
zajištění. 
63 § 77b odst. 3 věta první trestního řádu: „Zajištění věci pro důkazní účely má přednost před jinými důvody 
zajištění věci“ 
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5. Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti, zajištění náhradní hodnoty 

podle § 79a až 79g trestního řádu 

Úvodem je vhodné krátce nastínit důležité historické mezníky právní úpravy zajištění nástrojů 

a výnosů z trestné činnosti, potažmo zajištění náhradní hodnoty za ně, resp. shrnout, kdy a jak 

se institut jejich zajištění dostal do trestního řádu. Aktuálnímu pojetí trestního řádu, které 

upravuje předmětný zajišťovací institut souhrnně, tj. bez ohledu na charakter zajišťované věci, 

předcházelo postupné začleňování jednotlivých zajišťovacích institutů odlišujících se právě 

podle různorodých předmětů zajištění. 

 

První institut, který byl výslovně upraven vedle „pouhého“ zajištění věci důležité pro trestní 

řízení jejím vydáním a odnětím postupem podle § 78 a 79 trestního řádu64, byl do trestního 

řádu vtělen novelou č. 152/1995 Sb., ze dne 29. června 1995, s účinností od 1. 9. 199565, 

přičemž se jednalo o zajištění peněžních prostředků na účtu u banky, nově upravené v § 79a 

trestního řádu (ve znění této novely). K dalšímu rozšíření zajišťovacích institutů došlo 

zákonem č. 265/2001 Sb., ze dne 29. června 2001, s účinností od 1. 1. 200266, který mimo 

drobnějších změn ve znění § 79a trestního řádu přinesl nové ustanovení § 79b trestního řádu, 

upravující zajištění peněžních prostředků na účtu jiných subjektů a ustanovení § 79c trestního 

řádu, upravující zajištění zaknihovaných cenných papírů. Významný průlom do zajištění 

nástrojů a výnosů z trestné činnosti pak způsobil zákon č. 253/2006 Sb., ze dne 19. dubna 

2006, s účinností od 1. 7. 200667, který v § 79d trestního řádu upravil zajištění nemovitosti, 

v § 79e trestního řádu zajištění jiné majetkové hodnoty a v § 79f trestního řádu konečně 

samotné zajištění náhradní majetkové hodnoty. Od roku 2006 pak následovalo poměrně 

dlouhé období, v němž byla dotčená ustanovení průběžně upravována tak, aby lépe 

vyhovovala požadavkům stále se vyvíjející praxe, v níž se nakonec rozlišení zajišťovacích 

institutů podle předmětu zajištění ukázalo jako nevyhovující. 

                                                 
64 Jde o tehdy i dnes platná ustanovení § 78 a 79 trestního řádu. 
65 Zákon č. 152/1995 Sb., ze dne 29. června 1995, 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. 
66 Zákon č. 265/2001 Sb., ze dne 29. června 2001, 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. 
67 Zákon č. 253/2006 Sb., ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 



36 
 

Výsledkem bylo zcela nové pojetí zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní 

hodnoty za ně, vtělené do trestního řádu zákonem č. 55/2017 Sb., účinným od 18. 3. 2017 – tj. 

již v úvodu zmíněnou zajišťovací novelou, jejímž ustanovením (v podobě aktuálního znění 

trestního řádu) bude následně věnována samostatná pozornost. 

 

Dále je vhodné předeslat, že ustanovení § 79g odst. 1 trestního řádu, upravující zajištění 

náhradní hodnoty, je ve smyslu procesní úpravy ustanovením plně odkazujícím: „ Nelze-li 

zajistit věc, která je nástrojem 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 nebo výnosem 

z trestné činnosti (§ 79a až 79f). Náhradní hodnotu lze zajistit osobě, která měla povinnost 

strpět zajištění původní věci.“ To znamená, že nebude-li dále výslovně uvedeno jinak, výklad 

vztahující se k zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti se rovněž dotýká postupu při 

zajištění náhradní hodnoty. Zvláštnostem tohoto druhu zajištění bude posléze věnována 

samostatná pozornost. 

5.1. Předmět zajištění 

5.1.1. Předmět zajištění v obecné podobě 

Předchozí kapitola byla věnována úvahám o charakteru zajišťované věci z pohledu důvodů 

a cílů jejího zajištění v českém trestním řízení. Dávala nám odpověď na otázku, proč zajištění 

vůbec realizovat. Nyní je ale třeba obrátit pozornost k samotnému předmětu zajištění, tzn. 

k zodpovězení otázky, co konkrétně může být v trestním řízení zajišťováno, případně co 

nikoli, v podstatě nejen z pohledu hlavy čtvrté oddílu čtvrtého pododdílu třetího trestního řádu 

– tj. z pohledu zajišťování nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty68. 

 

Ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu věta první stanoví: „Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti 

tomu, že určitá věc je nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu 

a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění takové 

věci.“ Pojďme se tedy zaměřit na definování „věci“. Trestní řád, nejen v této části, pracuje 

s uvedeným termínem, aniž by jej legálně definoval. Z toho důvodu je třeba definici věci 

hledat v jiných právních normách. 

 
                                                 
68 § 79a – 79g trestního řádu 
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Jako první přichází v úvahu trestní zákoník, ani ten nám však vyčerpávající odpověď 

nenabízí. V § 134 pouze uvádí, že věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla s tím, 

že ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata a zpracované oddělené části lidského těla, 

nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného. Mimo to pak v § 136 

samostatně definuje „spisy“, coby datové, zvukové a obrazové záznamy, vyobrazení a jiná 

znázornění, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného. 

 

Daleko obsáhleji se definici věcí věnuje zákoník občanský69. Za vhodné považuji zmínit zde 

alespoň základní definice, které podstatným způsobem vymezují reálné možnosti orgánů 

činných v trestním řízení při procesu zajišťování. Podle občanského zákoníku rozumíme věcí 

vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí70. Týž právní předpis definuje plody 

a užitky71. Kromě toho pak výslovně stanovuje, že lidské tělo, ani jeho části, třebaže byly 

odděleny od těla, nejsou věcí72. Dále klade důraz na skutečnost, že se za věc nepovažuje živé 

zvíře, coby smysly nadaný živý tvor, který má zvláštní význam a hodnotu, připouští však 

obdobné použití ustanovení o věcech na živé zvíře v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho 

povaze73. Jedním z dělících kritérií věcí je jejich hmotná či nehmotná povaha. Hmotnou věcí 

se rozumí ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu, 

nehmotnou pak právo, jehož povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. V případě 

tzv. ovladatelných přírodních sil mají být přiměřeně použita ustanovení o věcech hmotných74. 

Občanský zákoník definuje rovněž věci movité a nemovité, nicméně pro tuto fázi výkladu 

postačí zjednodušené konstatování, že veškeré věci nevyhovující zákonné definici 

nemovitosti, ať už je jejich podstata hmotná či nikoliv, jsou věci movité75. 

 

Srovnáme-li uvedené občanskoprávní a trestněprávní definice, dospějeme k závěru, že trestní 

zákoník je čistě z tohoto úhlu pohledu vůči občanskému zákoníku v podstatě normou 

speciální. Nedefinuje věc v obecném, resp. v právním slova smyslu, nicméně oproti 

občanskému zákoníku pojem věci pro potřeby trestního práva v podstatě rozšiřuje, a to právě 

                                                 
69 § 489-544 občanského zákoníku 
70 § 489 občanského zákoníku 
71 § 491 občanského zákoníku, odst. 1: „Plodem je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak 
je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Odst. 
2): „Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy.“ 
72 § 493 občanského zákoníku 
73 § 494 občanského zákoníku 
74 § 496, § 497 občanského zákoníku 
75 § 489 občanského zákoníku 



38 
 

o živá zvířata a zpracované oddělené části lidského těla76. Mohou se však zmíněné objekty 

skutečně stát i předmětem řešeného způsobu zajištění? Odpověď snad nalezneme dále. 

 

Jak bylo zmíněno výše, aktuální úprava trestního řádu týkající se zajištění nástrojů a výnosů 

z trestné činnosti a náhradní hodnoty již nerozlišuje různé předměty zajištění, hovoří pouze 

o „věci“. Jedním z důvodů, proč zákonodárce zřejmě upustil od takového rozlišení77, měla být 

v podstatě možnost orgánů činných v trestním řízení zajistit i věci, které se pod dříve 

upravené instituty tzv. „nevešly“, jinými slovy neomezovat zajištění přesným 

terminologickým vymezením okruhu věcí, s poukázáním na neustále se vyvíjející možnosti 

praxe. 

 

Přesto zákonodárce poskytuje v trestním řádu určité vodítko v podobě určení, jaké věci se 

obvykle nezajišťují. V § 77b odst. 4 ve větě první je uvedeno, že neohrozí-li to účel trestního 

řízení, nezajistí se věc bezcenná nebo věc, jejíž zajištění je z jiných důvodů neúčelné78. 

 

Stranou pozornosti není možné ponechat ani zákon č. 279/2003 Sb., kde se v § 3 nachází 

negativní výčet toho, co je vyloučeno z výkonu rozhodnutí o zajištění majetku: § 3 Vyloučení 

věcí: „(1) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou vyloučeny věci ve vlastnictví obviněného, 

které jsou nezbytné k uspokojování životních potřeb obviněného a jeho rodiny nebo k plnění 

jeho pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy; 

vyloučeny jsou zejména a) běžné oděvní součásti, b) obvyklé vybavení domácnosti, c) snubní 

prsten a předměty obdobné povahy, d) zdravotnické potřeby a jiné věci, které obviněný 

potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, e) hotové peníze do částky dvojnásobku 

životního minima stanovené podle zvláštního právního předpisu79 na osobu obviněného, 

f) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží obviněnému 

jako jeho společník. (2) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou dále vyloučeny peněžité dávky 

pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi 

a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní 

sociální podpory a pěstounské péče, a dále do výše základní částky, která nesmí být sražena 

                                                 
76 K pojmu věci viz rovněž Kratochvíl, V. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského 
zákoníku a v platném trestním zákoníku. Právní rozhledy 19/2011, str. 706 
77 Více viz Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb., změna trestního zákoníku a dalších zákonů 
78 „Vždy se však zajistí věc, která má propadnout nebo být zabrána na základě rozhodnutí soudu, které dosud 
nenabylo právní moci,“ - § 77b odst. 4 věta druhá trestního řádu. 
79 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, § 2 věta první: 
„Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 410 Kč.“ 
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z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, a) pohledávky 

obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního vztahu nebo vztahu obdobného vztahu 

pracovněprávnímu, b) pohledávky obviněného na výplatu výživného, c) pohledávky 

na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a d) dávky státní sociální podpory 

a pěstounské péče, které nejsou vypláceny jednorázově. (3) Z výkonu rozhodnutí o zajištění 

majetku pro účely uspokojení nároku poškozeného podle trestního řádu jsou vyloučeny také 

další věci nepodléhající výkonu soudního rozhodnutí podle občanského soudního řádu80.” 

 

Zjednodušeně se jedná o dávky státní sociální péče a pomoci a hotovostní i bezhotovostní 

částky představující nezbytné životní minimum, o předměty osobní, intimní či zdravotní 

povahy, běžné oděvní součásti a běžné vybavení domácnosti a o „domácí mazlíčky.” 

Znamená to, že vyjmenované věci není možné zajistit ani jako nástroj či výnos z trestné 

činnosti nebo jako náhradní hodnotu? 

 

V Zák.279.Komentáři se k předmětnému ustanovení dočteme následující: „Uvedené 

ustanovení vymezuje, které věci a jiné majetkové hodnoty nemohou být postiženy zajištěním, 

přičemž se vychází zejména z občanskoprávních předpisů, jež upravují majetek nepodléhající 

výkonu soudního rozhodnutí. Cílem tohoto ustanovení je ponechat obviněnému nezbytné 

minimum sloužící k uspokojování jeho základních potřeb, včetně potřeb osob odkázaných 

na jeho výživu. Uvedené ustanovení se týká pouze majetku obviněného zajištěného podle § 

47, 347 nebo 441 odst. 2 trestního řádu, neboť uvedená omezení se nemohou uplatnit 

u majetku, který je zajišťován jako nástroj nebo výnos z trestné činnosti a má tedy kriminální 

povahu, resp. je úzce navázán na trestnou činnost obviněného a nelze mu jej ponechat81.” 

 

(K tomu je vhodné si trochu s předstihem uvědomit, že ustanovení § 3 citovaného zákona se 

pojmově nevztahuje k zajišťování nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty 

za ně, neboť je upraveno v Hlavě II. předmětného zákona, která se dotýká výkonu rozhodnutí 

o zajištění majetku nebo jeho určené části pro účely výkonu trestu, výkonu ochranného 

opatření zabrání části majetku nebo uspokojení nároku poškozeného v trestním řízení82. 

                                                 
80 K tomu viz více § 321, 322 občanského soudního řádu 
81 Trešlová, L., Horáček, P. Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 
a o změně některých zákonů. Komentář. 1. vydání. Praha: Scientia, 2009, s. 23 
82 § 1 zákona č. 279/2003 Sb., ve spojení s názvem Hlavy II. tohoto zákona. K tomu více viz v Části 8, týkající 
se správy zajištěných věcí. Rovněž více viz Část 3, k rozdílu základních pojmů. 
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Zjednodušeně řečeno, tato hlava se vztahuje k výkonu rozhodnutí, která se dotýkají legálního 

majetku obviněného, postiženého zcela konkrétním způsobem.) 

 

Zák.279.Komentář k tomuto ustanovení tedy jasně vymezuje jeho nevyužití v případě 

zajišťování nástrojů či výnosů z trestné činnosti včetně vysvětlení důvodů, které zajištění 

v tomto případě „ospravedlňují.“ Ačkoliv náhradní hodnotu výslovně nezmiňuje, lze možnost 

zajištění věcí zde vyjmenovaných postupem podle § 79g trestního řádu dovodit z odkazu 

na užití § 3 zákona č. 279/2003 Sb. pouze v případě majetku zajišťovaného postupem podle 

§ 47, 347 nebo 441 odst. 2 trestního řádu83. 

 

Přesto, že souhlasím s možností zajistit některou ze zde uvedených věcí v případě, že bude 

zároveň splňovat definici nástroje či výnosu z trestné činnosti, v případě náhradní hodnoty se 

přikláním k opaku, a to plně s odkazem na citovanou argumentaci Zák.279.komentáře v části 

týkající se ne/přiměřenosti zátěže osoby, které by byla některá z vyjmenovaných věcí 

zajištěna - se zdůrazněním zvláštního osobního charakteru takových věcí. Z toho důvodu bych 

tedy použila § 3 zákona č. 279/2003 Sb. analogicky i ve vztahu k zajištění náhradní hodnoty, 

resp. chápala bych jej minimálně jako určité vodítko, co jako náhradní hodnotu obecně 

nezajišťovat. Situaci, v níž by bylo zákonné a přiměřené84 zajistit jako náhradní hodnotu 

i některou ze zde vypočítaných věcí, považuji tak spíše za výjimečnou, demonstrovanou 

následujícím příkladem: 

 

Pachatel si za výnos z trestné činnosti pořídí drahého plnokrevníka, druhého, stejně drahého, 

dostane darem. Koně nebudou sloužit k žádnému hospodářskému účelu, pachatel k nim bude 

mít významný citový vztah. Nebude je vlastnit za účelem chovu ani dostihů. Připusťme 

možnost, že by v případě těchto zvířat mohlo jít o splnění podmínek § 3 odst. 1 písm. f) 

citovaného zákona. Zvíře, které bylo nakoupeno z přímých výnosů z trestné činnosti, /tudíž 

bylo výnosem nepřímým/, uhyne. Pachatel nemá jiný majetek, hodnota druhého – živého – 

zvířete odpovídá hodnotě výnosů. Bylo by i v takové situaci zajištění živého zvířete jako 

náhradní hodnoty neadekvátní ve smyslu uspokojování základních potřeb pachatele v duchu 

§ 3 zákona č. 279/2003 Sb.? Předpokládám, že nikoliv. 

 

                                                 
83 Zák.279.komentář se odvolává na tehdy platnou právní úpravu trestního řádu, aktuálně jde již o postup podle § 
47, 344a, 347 a 358b trestního řádu 
84 K otázce zásady proporcionality viz judikatura Ústavního soudu na různých místech této práce. 
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Použiji-li zmíněný příklad jako dílčí odpověď na první položenou otázku ohledně živých 

zvířat a zpracovaných částí lidského těla, je zřejmé, že první ze dvou takto specifických 

předmětů zajistit lze, byť v praxi budou častější případy zajištění zvířat využívaných 

k hospodářskému účelu než zajištění tzv. domácích mazlíčků. Naopak si příliš neumím 

představit situaci, kdy zpracovaná oddělená část lidského těla bude naplňovat nejen níže 

uvedenou definici věci jako předmětu zajištění, ale i definici nástroje či výnosu z trestné 

činnosti potažmo náhradní hodnoty za ně jako další nezbytnou podmínku pro její zajištění. 

Zřejmě však ani tento případ není možné v praxi zcela vyloučit (například v podobě paruky 

z lidských vlasů), další upřesnění předmětu zajištění mohou přinést legislativní změny či 

judikatura. 

 

Pokusím-li se tedy s odkazem na vše shora uvedené zjednodušeně pozitivně definovat 

„věc“ jako předmět zajištění při využití zajišťovacího institutu podle § 79a a násl. 

trestního řádu, tedy při zajištění nástroje, výnosu a náhradní hodnoty, dospívám 

k závěru, že tímto může být jakákoliv věc v nejširším slova smyslu, tj. hmotná i bez 

nehmotné podstaty, movitá či nemovitá, obvykle penězi ocenitelná a nikoliv bezcenná, 

jejíž zajištění není bezúčelné a nejedná se o věc z takového zajištění zákonem 

vyloučenou. 

5.1.2. Finanční šetření85 

K tomu, aby určitá věc představující nástroj či výnos z trestné činnosti či tzv. náhradní 

hodnotu86 mohla být skutečně zajištěna, je třeba takovou věc nejprve nalézt, a to zákonným 

způsobem. Trestní řád nestanoví konkrétní postupy, jakými může být zajišťovaná věc 

vyhledávána, musíme se spolehnout na tzv. běžné postupy dokazování. Kdykoliv v průběhu 

trestního řízení se tak odpovědné orgány mohou dozvědět o existenci předmětu zajištění, 

stejně tak jako o skutečnostech rozhodných pro objasnění jeho charakteru, jak byl tento 

vysvětlen v předcházejících kapitolách. 

 

Předmět zajištění tedy může vyjít najevo v rámci provádění obvyklých úkonů trestního řízení, 

může např. vyplynout již ze samotného trestního oznámení, obsahu vysvětlení podaného 

poškozeným apod. Typickým úkonem, v jehož rámci často dochází ke zjištění předmětu 

                                                 
85 Více viz rovněž Šugár, J., a kol. Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi orgánů činných v trestním 
řízení. Praha: Scientia, 2009, zejména s. 38-58. 
86 Případně i jiný majetek odpovídající jinému způsobu zajištění. 
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zajištění, jsou domovní prohlídky či prohlídky jiných prostor a pozemků. Do moci orgánů 

činných v trestním řízení se tímto způsobem mohou dostat jak nástroje trestné činnosti 

(nejčastěji, typicky např. vražedný nástroj apod.), tak výnosy z trestné činnosti (např. peníze 

z prodeje drog nalezené v hotovosti), i náhradní hodnoty (např. šperky či drahé obrazy 

nalezené v domě pachatele majetkové trestné činnosti). 

 

Nicméně častěji je situace u výnosů, potažmo náhradních hodnot, přece jen poněkud odlišná. 

I když je z důkazní situace možné vyvodit závěr, že spáchaná trestná činnost generovala 

výnosy, není v daném stadiu, resp. zejména v počáteční fázi trestního řízení zřejmé, jak s nimi 

pachatel naložil. (Stejně tak jako není zřejmá celková majetková situace pachatele, nezbytná 

k posouzení jeho majetkových poměrů z dalších důvodů, např. pro zvážení druhu eventuálně 

ukládaného trestu či možností k náhradě způsobené škody.) 

 

V takovém případě nastupuje ke slovu tzv. finanční šetření. Jedná se o specifický postup 

policejního orgánu, formálně upravený závazným pokynem policejního prezidenta 

č. 174/2011, k provádění finančního šetření v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Hned úvodem je ale třeba zdůraznit, že aby byly jeho výsledky v trestním řízení jakkoliv 

použitelné, musí být prováděno v souladu se všemi pravidly obsaženými v trestním řádu, 

tj. prostřednictvím nástrojů, jejichž využití trestní řád v daném stadiu trestního řízení 

umožňuje. 

 

Co konkrétně si tedy pod pojmem finanční šetření představit? Článek 2 písm. e) citovaného 

pokynu policejního prezidenta vysvětluje, že se jedná o „proces vyhledávání, dokumentace 

a zajišťování výnosů z trestné činnosti nebo zajišťování náhradní hodnoty a vyhotovení 

majetkového profilu pro účely zajištění výkonu trestu či ochranného opatření nebo zajištění 

nároku poškozeného v trestním řízení a následující úkoly spojené se správou takto zajištěného 

majetku.“ Specifikace uvedeného cíle vyplývá z aktuální důkazní situace v trestní věci samé. 

Policista, kterým je buď samotný zpracovatel spisu, nebo ve složitějších případech jím 

požádaný specialista87, pak jednotlivé kroky podřizuje té které fázi finančního šetření88. 

 

                                                 
87 Články 7 a 8 Pokynu policejního prezidenta č. 174/2011, k provádění finančního šetření v trestním řízení, 
ve znění pozdějších předpisů 
88 K způsobu provádění finančního šetření více viz Dvorščík, M. Finanční šetření. In. Výnosy z trestné činnosti 
a problémy s jejich odhalováním zajišťováním a odčerpáváním. Sborník studií a dílčích výsledků empirických 
šetření II. Ed. Švarcová, E. Praha: Scientia, 2009, str. 4 - 54 
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1) V přípravné fázi shromažďuje informace z veřejně dostupných či interních zdrojů 

(tj. internetu, přístupných informačních databází, veřejně přístupných rejstříků či 

informačních systémů policie, konkrétně např. z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, 

apod.), z výsledků zpráv subjektů oslovených žádostmi podle § 8 odst. 1 trestního řádu89 

(např. obecních úřadů), z výsledků doručených bankovních informací získaných na základě 

žádostí podle § 8 odst. 2 trestního řádu90, a rovněž informace dostupné z dosud provedených 

úkonů trestního řízení, které vyhodnocuje jak jednotlivě, tak ve vzájemných souvislostech, 

s prvotním cílem nalézt výnosy z trestné činnosti či jakýkoliv majetek dotčených osob. 

Druhotným cílem pak může být vypracování vzájemných vztahových analýz, které propojují 

takto získávané informace v ucelený řetězec podle jejich charakteru. (Například může jít 

o komplexní zmapování zjištěných finančních toků apod.) 

 

2) Ve druhé fázi pak dochází k zajištění majetku zjištěného první fází, způsobem 

odpovídajícím jeho charakteru (viz předchozí i následující kapitoly). 

 

Výsledkem první i druhé fáze může, resp. minimálně u druhé fáze i musí, být tzv. závěrečná 

zpráva, která odráží úkony provedené v rámci finančního šetření, popisuje zjištěný majetek 

a jeho charakter (případně objasňuje další zjištěné skutečnosti) s vyústěním v podobě návrhu 

dalšího postupu vůči takovému majetku. Konečná závěrečná zpráva (podávána spolu 

s konečným návrhem na další „osud“ projednávané trestní věci) poté obsahuje i přehled všech 

učiněných zajišťovacích opatření a jimi zajištěných věcí včetně odhadu jejich hodnoty91, opět 

                                                 
89 § 8 odst. 1 věta první trestního řádu: „Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného 
odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním 
řízení při plnění jejich úkolů.“ 
90 § 8 odst. 2 trestního řádu: „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.“ 
91 Viz bod 5.1.3. této kapitoly 
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s návrhem dalšího postupu, tentokrát z pohledu konečného cíle trestního řízení (tj. např. 

s podnětem k návrhu na uložení trestu propadnutí konkrétně specifikované zajištěné věci92). 

 

Z uvedeného je zřejmé, že úkony provedené v rámci finančního šetření mohou odrážet nejen 

majetkovou situaci zájmové osoby (typicky pachatele) ale do značné míry mohou ovlivnit 

i důkazní situaci jako takovou, např. zadokumentováním faktického pohybu peněžních 

prostředků dotčených trestným činem. 

 

Finanční šetření není prováděno ve všech trestních věcech automaticky, neboť se i ve své 

zkrácené podobě93 jedná o sérii jednotlivých kroků, vyžadujících časovou i osobní 

angažovanost policejního orgánu. Proto je také policejní orgán první osobou, která zvažuje 

vhodnost jeho provedení, tj. posuzuje předmětnou trestní věc z pohledu jejího charakteru, 

z pohledu předpokládané existence nástrojů či výnosů z trestné činnosti či z pohledu 

způsobené škody. V první řadě tedy vyhodnotí složitost věci v porovnání s běžnými 

možnostmi dokazování, ve druhé pak rozhodne o provedení či neprovedení finančního šetření 

s odkazem na jeho účelnost. (Například jedná-li se o pachatele krádeže, který je policejnímu 

orgánu dobře znám z trestní minulosti jako osoba zcela bez příjmů a majetku, není nutné 

takovou skutečnost formálně ověřovat popsaným postupem.) Při těchto úvahách se policejní 

orgán řídí citovaným pokynem policejního prezidenta, který uvádí, v jakých případech je 

finanční šetření obvykle prováděno a v jakých případech dokonce provedeno být musí. 

Obecně lze shrnout, že se jedná o trestnou činnost, u níž je předpoklad způsobené škody či 

získaných výnosů velkého rozsahu94 či trestnou činnost závažnou svým charakterem 

a páchanou ze zištných důvodů, jestliže zároveň není již od počátku zřejmé, že žádný majetek 

není možné dohledat. 

 

                                                 
92 „Výsledkem provedeného finančního šetření by mělo být naplnění jeho cíle. Vyhledání konkrétního výnosu 
z trestné činnosti, nalezení a popis cesty, kterou se tento výnos pohyboval od doby, kdy byl vygenerován až po 
jeho finální umístění resp. v případě, kdy byl např. zužitkován, tak popis toho, jak k tomu došlo a zda existuje 
jiný vhodný majetek, jenž by mohl být konkrétní osobě jako forma jisté náhrady za takto zužitkovaný výnos 
zajištěn.“ – Spannbauer, P. Role a význam finančního šetření v trestním řízení. In. Odhalování a identifikace 
výnosů z neznámých zdrojů a podezřelých obchodů. Sborník vstupních studií výzkumného projektu I. Ed. 
Dvořák, V., Zámek, D. Praha: POLICE HISTORY, 2008, s. 160 
93 Článek 4 Pokynu policejního prezidenta č. 174/2011, k provádění finančního šetření v trestním řízení, ve 
znění pozdějších předpisů rozděluje finanční šetření na zkrácené a komplexní, přičemž komplexní v sobě mimo 
kroků zkráceného obsahuje zpracování analýz a podrobného majetkového profilu prověřovaných osob. 
94 § 138 odst. 1 trestního řádu, škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5.000.000,- 
Kč. 
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Jakýkoliv závěr policejního orgánu nicméně nebrání státnímu zástupci (případně posléze 

předsedovi senátu95) provedení finančního šetření uložit, považuje-li to za účelné. Státní 

zástupce bez ohledu na interní akty policejního orgánu totiž stále zůstává osobou, jíž trestní 

řád umožňuje, resp. v podstatě přímo ukládá v přípravném řízení v konečném důsledku 

rozhodnout o rozsahu dokazování. (Samozřejmě nic nebrání tomu, aby bylo finanční šetření 

provedeno až v řízení před soudem na pokyn předsedy senátu. Nicméně v tomto stadiu 

trestního řízení je takový postup již spíše výjimečný, s ohledem na jeho téměř neodkladný 

charakter, vycházející z předstižnosti zajišťovacích úkonů, navázaných většinou na počátek 

dokazování.) 

5.1.3. Hodnota zajišťované věci, kritérium přiměřenosti 

V předchozích bodech jsme si vysvětlili, jaké konkrétní věci je možné v trestním řízení zajistit 

a jakým způsobem orgány činné v trestním řízení na existenci takových věcí přijdou. Nyní je 

třeba si připomenout, co ovlivňuje hodnota zajišťované věci a čím se rozhodující orgány96 řídí 

z tohoto úhlu pohledu. Pojďme si možné situace a jim odpovídající úvahy o hodnotě 

zajišťované věci nejprve ukázat na konkrétních zjednodušených příkladech: 

 

Pachatel se dlouhodobě a opakovaně dopouští trestného činu krádeže, kradené zboží prodává 

a utržené peníze si ukládá na účet. V okamžiku, kdy má policejní orgán důkazní situaci takto 

podloženou, se na účtu nachází určitá částka peněz, odpovídající předpokládaným výnosům 

z trestné činnosti, případně nižší částka ovlivněná dosavadním utrácením pachatele. Policejní 

orgán tedy zajistí peněžní prostředky na účtu až do výše předpokládaných výnosů97, která tak 

jako jediná ovlivňuje celkovou výši zajištění. 

 

Důkazní situace se dále vyvíjí. Policejní orgán zjistí, že pachatel si za část peněz koupil 

osobní automobil. Cenu automobilu plně hradil z výnosů z trestné činnosti. Automobil tak 

rovněž představuje výnos z trestné činnosti, bez ohledu na to, jak vysoká cena byla. Policejní 

orgán tedy jako výnos zajistí i automobil (stejně tak jako případné další věci, které byly bez 

                                                 
95 Pro zjednodušení je užíván termín předseda senátu, který je třeba vykládat v souladu s § 2 odst. 9 trestního 
řádu: „V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu nebo samosoudce 
rozhodují sami jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Rozhoduje-li v přípravném řízení soud v prvním stupni, 
rozhodnutí činí soudce.“ 
96 K rozhodovacím orgánům viz dále, pro zjednodušení výkladu bude v této části nadále používán termín 
policejní orgán. 
97 K zajištění peněžních prostředků na účtu viz více u kapitoly věnované tomuto druhu zajištění, tj. Kapitola 7.3. 
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jiného finančního přispění pořízeny za tzv. přímé výnosy z trestné činnosti). Hodnota takto 

zajištěných věcí se opět odvíjí přímo od hodnoty zjištěných výnosů, kterým odpovídá. 

 

Mimo to bude dále zjištěno, že pachatel si přidal část výnosů k peněžnímu daru od prarodičů 

a koupil si další automobil. V tomto případě mají již úvahy o hodnotě automobilu z pohledu 

jeho možného zajištění své místo: Ustanovení § 70 odst. 2 písm. b) stanoví, že soud může 

uložit trest propadnutí věci, kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou v odstavci 

1, pokud hodnota věci uvedené v odstavci 1 není ve vztahu k hodnotě nabyté věci 

zanedbatelná. (Naprosto obdobným způsobem se k poměru hodnoty výnosu a za něj nabyté 

věci vyjadřuje i § 101 odst. 2 trestního řádu upravující zabrání věci98.) Aby tedy mohl 

policejní orgán dospět k závěru, zda je možné automobil zajistit či nikoliv (jako výnos), musí 

nejprve posoudit hodnotu automobilu ve vztahu k hodnotě do něj vložených výnosů, resp. 

jejich případnou zanedbatelnost. 

 

V úvahu přichází další modifikace. Pachatel veškeré výnosy z kradeného zboží utrácí, 

v okamžiku odhalení nasvědčuje důkazní situace tomu, že takto získal částku nejméně 

2.000.000,- Kč. Nebylo ale zjištěno, že by za tuto hodnotu pořídil cokoliv do svého 

vlastnictví. V takovém případě policejní orgán hledá jiný již existující pachatelův majetek 

v odpovídající protihodnotě tak, aby tento mohl být zajištěn „na místo“ takových výnosů. 

Proto bude muset nejprve posuzovat hodnotu průběžně zjišťovaného majetku ve vztahu 

k hodnotě předpokládaných výnosů, které měly být spotřebovány. Následně by hodnota 

zajišťovaného majetku měla ideálně odpovídat hodnotě předpokládaných výnosů – viz dále. 

 

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že problém s hodnotou zajišťovaného majetku v podstatě 

nenastává za situace, kdy jsou nalezeny a zajišťovány výnosy z trestné činnosti - zajistí se bez 

ohledu na jejich výši, resp. jejich celá výše bude zároveň předmětem zajištění. Problém 

nenastává ani v případě, kdy hodnota zajištěné náhradní hodnoty buď přímo odpovídá výši 

předpokládaných výnosů, anebo je nižší - opět rozhoduje výše předpokládaných výnosů. Jak 

ale postupovat za situace, kdy existuje více náhradních hodnot vhodných k zajištění (souhrn 

jednotlivých majetkových aktiv pachatele přesahuje výši předpokládaných výnosů), anebo za 

situace, kdy hodnota jediné nalezené náhradní hodnoty významněji přesahuje hodnotu 

předpokládaných výnosů? 

                                                 
98 Více viz rovněž výklad k základním pojmům, Část 3 
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I na takovou otázku odpovídá již zmíněné hledisko proporcionality99, byť je zkoumaná 

hodnota zajišťované věci pouze jedním z jeho dílčích aspektů100. Přiměřenost zajištění musí 

být totiž naplněna nejen z pohledu poměru zamýšleného cíle zajištění ke smyslu a účelu 

trestního řízení (tj. z pohledu posouzení, zda je zvolený způsob zajištění adekvátním řešením 

aktuální důkazní situace vzhledem ke všem okolnostem případu, včetně práva jednotlivce 

na pokojné užívání majetku101), ale i z pohledu samotné zajišťované hodnoty (tj. porovnání 

její hodnoty s výší předpokládaných výnosů). 

 

Jestliže tedy nastane v praxi výjimečný a v podstatě ideální případ, kdy jednotlivě určené 

hodnoty zjištěného majetku přesahují výši předpokládaných výnosů, je řešení nasnadě. 

Policejní orgán v souladu se všemi již zmíněnými zásadami zajišťování zajistí ten z možných 

předmětů zajištění, jehož hodnota co nejvíce odpovídá hodnotě předpokládaných výnosů a co 

nejméně zatěžuje osobu, jíž je věc zajišťována102: 

 

Pachatel daňové trestné činnosti, z níž jsou předpokládány výnosy ve výši 6.000.000,- Kč, 

které byly již zároveň spotřebovány, vlastní motorové vozidlo v hodnotě 1.500.000,- Kč, 

motorový člun v hodnotě 500.000,- Kč, na běžném účtu má úspory ve výši 1.000.000,- Kč, 

na spořicím ve výši 2.500.000,- Kč a zároveň vlastní nemovitost v hodnotě 6.500.000,- Kč. 

Z uvedeného je dobře patrné, že hodnotě výnosů nejvíce odpovídá hodnota nemovitosti, 

kterou tak bude možné zajistit, aniž by bylo potřeba pachatele dále majetkově omezovat. 

                                                 
99 Na tomto místě je vhodné připomenout, že kritériem proporcionality se opakovaně zabývá Ústavní soud 
České republiky, byť řeší spíše jiné aspekty tohoto kritéria než aktuálně zmíněnou hodnotu zajišťované věci. 
Srov. např. Nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2013, sp. zn. I. ÚS 2485/13: „Ústavní soud tedy konstatuje, že 
negativní důsledky zajištění peněžních prostředků dosud nepřevážily nad pozitivem, kterým je ochrana 
veřejného zájmu a že účel zajištění je realizován prostředky, které lze v současné chvíli považovat za adekvátní. 
Z řečeného plyne, že v relaci k testu proporcionality je aktuálně naplněno nejen kritérium vhodnosti 
a potřebnosti mocenského zásahu, ale i kritérium přiměřenosti použití trestněprávních prostředků vedoucích 
k žádoucímu cíli, jenž propojuje veřejný zájem i ochranu vkladatelů.“ Obdobně rozhodnutí Ústavního soudu 
ze dne 30. 1. 2008 sp. zn. II. ÚS 642/07, či ze dne 28. 7. 2004 sp. zn. I. ÚS 554/03. 
100 Viz rovněž Část 2., k časovému hledisku, a § 2 odst. 4 věta třetí za středníkem trestního řádu. 
101 Viz rovněž Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1277, bod 70: „Existence spravedlivé rovnováhy je poslední z podmínek, 
kterou musí stát splnit, pokud chce svůj zásah do pokojného užívání majetku ospravedlnit. Jedná se o relativně 
pestrou množinu úvah: kromě jakéhosi minimalistického testu přiměřenosti, který však rozhodně nedosahuje 
plného (třístupňového) testu proporcionality, se v něm skrývá také posuzování dalších skutkových a právních 
okolností konkrétního případu. Vždy je však patrné, že se jedná o posouzení skutkových okolností konkrétního 
případu s ohledem na právní a majetkové poměry konkrétního stěžovatele.“ 
102 Viz rovněž usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 2. 2014, sp. zn. 4 Tz 2/2014: „Předmětem 
zajištění náhradní hodnoty podle § 79f tr. řádu může být i taková nemovitost, jejíž hodnota je vyšší než je 
celková hodnota věcí, které by jinak byly předmětem zajištění podle § 79a až 79e tr. řádu. Jestliže však orgán 
činný v trestním řízení může zajistit jako náhradní hodnotu věc, která je způsobilá být předmětem zajištění ve 
smyslu citovaných ustanovení a jejíž hodnota postačuje ke splnění účelu zajištění, pak není přípustné 
bezdůvodně zajistit hodnotu vyšší.“ 
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Kdyby však výnosy představovaly pouze 4.000.000,- Kč, zřejmě by již stálo za zvážení, zda 

nevyužít některou z kombinací zajištění, například vozidla a spořicího účtu. Konkrétní 

rozhodnutí by mělo vždy co nejlépe odrážet konkrétní individuální důkazní situaci. 

 

Poslední tvrzení lze vztáhnout samozřejmě i na (v praxi častější) situace, kdy hodnota 

jediného možného předmětu zajištění převyšuje hodnotu předpokládaných výnosů. Ze znění 

§ 79g odst. 1 trestního řádu je zřejmé, že pro možné zajištění náhradní hodnoty zcela postačí, 

aby tato odpovídala předpokládaným výnosům i jen částečně. Znamená to ale, že bude 

za splnění tohoto požadavku institut zajištění náhradní hodnoty využíván ve všech případech 

zjištěných a spotřebovaných výnosů, bez ohledu na jejich výši či poměr k náhradní majetkové 

hodnotě? Pojďme si opět pomoci velice zjednodušenými (a spíše teoretickými) příklady: 

 

Již zmíněný pachatel daňové trestné činnosti, z níž jsou předpokládány spotřebované výnosy 

ve výši 5.000.000,- Kč, vlastní tentokrát pouze nemovitost v hodnotě 7.000.000,- Kč. 

V takovém případě policejní orgán může přistoupit k zajištění nemovitosti jako náhradní 

hodnoty, neboť jsou pro takový postup splněny zákonné podmínky a (porovnáním hodnot) 

není nepřiměřený. 

 

Mohou však nastat i jiné situace: Pachatel ukradne televizor v hodnotě 10.000,- Kč. Obratem 

jej prodá a peníze utratí. V okamžiku odhalení nedisponuje žádným příjmem, nemá žádný 

účet či movitý majetek, vlastní však nemovitost v hodnotě 3.000.000,- Kč, kterou zdědil 

po rodičích. Naprostá nepřiměřenost případného zajištění této nemovitosti coby náhradní 

hodnoty za výnos z trestné činnosti je zřejmá na první pohled, bez ohledu na další skutkové 

okolnosti případu. 

 

Pachatel zpronevěří 55.000,- Kč, které obratem utratí. Jedná se o zcela ojedinělý exces jinak 

dosud nezávadové osoby, s běžným sociálním zázemím, s nižším, nicméně stabilním 

příjmem, bez větších úspor či vlastnictví nemovitých věcí, jedinou hodnotnější věcí 

ve vlastnictví této osoby je motorové vozidlo v hodnotě 200.000,- Kč. Výnos z trestné 

činnosti tedy představuje 55.000,- Kč, náhradní hodnota, kterou by bylo možné zajistit, je 

ve výši 200.000,- Kč. V tomto případě tedy není hodnota výnosů na první pohled zcela 

neadekvátní vůči hodnotě nalezené movité věci, resp. podmínka § 79g odst. 1 trestního řádu, 

spočívající v tom, že náhradní hodnota musí odpovídat hodnotě výnosů byť jen z části, je 

splněna. Nicméně z popsané důkazní situaci lze důvodně dovodit, že bude-li pachatel 
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odsouzen k náhradě škody (případně mu bude uložen přiměřený peněžitý trest), bude schopen 

tuto uhradit (včetně trestu), byť například za pomoci splátkového režimu. I v takovém případě 

se tedy využití zajišťovacího institutu § 79g trestního řádu jeví jako nepřiměřené. 

(Připomeňme si, že se jedná o předstižné instituty, které být využívány mohou, ale nemusí – 

viz rovněž dále.) 

 

Všechny popsané příklady shodně ukazují, jak hodnota předmětu zajištění přímo ovlivňuje 

postup orgánů činných v trestním řízení. Jakým způsobem takovou hodnotu ale zjišťují? 

 

Jak bude dále patrné z vysvětlení k jednotlivým zákonným ustanovením, trestní řád v rámci 

procesní úpravy zajišťovacích institutů neukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost 

konkrétním způsobem stanovit hodnotu věci v okamžiku jejího zajištění. O stanovení hodnoty 

věci na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku hovoří trestní zákoník, a to 

jako o možnosti soudu ve vztahu k hodnotě věci, kterou může soud prohlásit za propadlou, 

případně zabranou103. (Bez ohledu na skutečnost, zda je taková věc zajištěna či nikoliv.) 

Zároveň ale ze všeho dosud uvedeného vyplývá, že hodnota předmětu zajištění musí být 

alespoň přibližně známá již v okamžiku rozhodování, aby mohlo být vůbec rozhodnuto 

adekvátním zákonným způsobem. 

 

Samotný charakter a účel předmětných zajišťovacích institutů nicméně téměř vylučuje, aby 

měl policejní orgán v okamžiku rozhodování k dispozici znalecký posudek, potřebná rychlost 

jeho postupu často vylučuje opatření i časově méně náročného odborného vyjádření. (Z logiky 

věci je zřejmé, že problém ocenění odpadá tam, kde je hodnota zajišťovaného předmětu 

patrná již z jeho povahy. Typicky půjde např. o peníze na účtech, peníze v hotovosti, či 

pohledávku známé výše.) Pro potřeby rozhodnutí o zajištění tedy obvykle postačí, aby 

policejní orgán hodnotu zajišťovaného předmětu pouze odhadl za pomoci jemu v té chvíli 

dostupných nástrojů, například porovnáním cen téže věci na internetu, v nabídce realitních 

kanceláří apod. V případě potřeby později nic nebrání tomu, odhadnutou cenu následně 

upřesnit (například právě formou odborného vyjádření). K tomu je ale vhodné poznamenat, že 

v praxi je třeba počítat s délkou trvání trestního řízení, která může ovlivnit i cenu zajištěné 

hodnoty, proměnnou v čase. Právě z ní vyplývá shora zmíněný požadavek trestního zákoníku 

směřovaný až vůči soudům. U nich se předpokládá, že budou „poslední instancí“ rozhodující 

                                                 
103 Zejm. § 71, 102 trestního zákoníku 
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o osudu věci, neboť pouze soud může svým rozhodnutím skutečně změnit vlastnické právo 

k ní. Je to tedy také soud, který již musí znát cenu zajištěné věci bez pochybností, stanovenou 

adekvátními důkazními prostředky104. 

 

Popsaným způsobem zjištěnou hodnotu všech zajištěných předmětů však musí vést orgány 

činné v trestním řízení v patrnosti po celou dobu jeho trvání, resp. po celou dobu trvání 

zajištění, neboť významně ovlivňuje jeho potřebný rozsah vzhledem k možnému dalšímu 

vývoji důkazní situace105. 

5.2. Okolnosti zajištění 

Před samotným výkladem o postupu orgánů činných v trestním řízení při zajišťování nástrojů 

a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně je nejprve vhodné připomenout několik 

základních skutečností: 

5.2.1. Stadia a fáze trestního řízení 

Zajištění majetkových hodnot podle předmětných institutů není vázáno na zahájení trestního 

stíhání, lze je využít v přípravném stadiu trestního řízení ve fázi prověřování i vyšetřování, 

stejně tak jako ve stadiu řízení před soudem. Posledně zmíněný závěr vyplývá ze samotného 

znění ustanovení § 79a a násl. trestního řádu, vztahující rozhodování o zajištění na předsedu 

senátu a v přípravném řízení na státního zástupce či policejní orgán ( - viz dále rozhodující 

orgány), pro přípravné řízení pak zákon nadto uvádí výčet úkonů, které lze v jaké jeho fázi 

použít106. 

 

V praxi však k využívání zajišťovacích institutů tohoto charakteru dochází nejčastěji 

v přípravném řízení (nejčastěji ve fázi prověřování), a to v podstatě ze dvou hlavních důvodů. 

První z nich vychází ze samotné podstaty zajištění coby „předstižného“ úkonu. Ve všech 

dalších částech výkladu, stejně tak jako v praxi při všech procesních krocích zajištění 

provázejících, musíme mít neustále na paměti, že jde o instituty, jejichž cílem je zabránit 

v dispozici se zajišťovaným majetkem, tzn. učinit předběžné opatření směřující k tomu, aby 

                                                 
104 Srov. § 138 trestního zákoníku, Stanovení výše škody: „Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou 
se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, 
vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý 
stav.“ 
105 K tomu viz dále – doba trvání zajištění, kapitola 5.9, a Část 9. 
106 § 158 odst. 3 písm. h) trestního řádu, § 164 odst. 1 trestního řádu 
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zajišťovaná věc nebyla odňata z moci orgánů činných v trestním řízení do doby, než o ní bude 

možné rozhodnout způsobem odpovídajícím důkazní situaci, ideálně způsobem odpovídajícím 

využitému institutu zajištění ( - viz předchozí kapitoly). 

 

Aby mohl být takový úkon účinný, je logické, že je třeba k němu přistoupit v okamžiku, kdy 

se orgány činné v trestním řízení o majetku vhodném k zajištění dozví. Stejně tak jako je 

cílem zmíněných orgánů odhalit nástroje a výnosy z trestné činnosti, případně majetek, který 

by mohl být považován za náhradní hodnotu, je cílem pachatelů trestné činnosti takový 

majetek skrýt a v budoucnu z něj dále profitovat. Oba cíle stojí přímo proti sobě, obvykle tedy 

pouze rychlý postup orgánů činných v trestním řízení může účinně překazit zamýšlený 

opačný postup pachatelů (případně třetích osob jednajících s pachateli ve shodě). 

 

Druhým důvodem je pak samotná role přípravného stadia českého trestního řízení. 

Zjednodušeně lze konstatovat, že jeho účelem je prokázat do míry odůvodňující postavení 

obviněného před soud, že se skutek stal, tento je trestným činem a spáchala jej konkrétní 

osoba, která by posléze v souladu se všemi zákonnými pravidly na základě aktuálních 

skutkových zjištění měla být postižena určitým druhem trestu107. Orgány přípravného řízení 

musí takto tvrzený závěr také důkazně podložit. Jestliže tedy dospějí k závěru, že existoval 

nástroj či výnos z trestné činnosti, je jejich povinností se tento pokusit dohledat, případně 

postupovat způsobem, který by následně umožnil předpokládaný majetkový postih pachatele. 

 

(Čímž není nikterak omezována možnost, či dokonce povinnost předsedy senátu postupovat 

obdobným způsobem za situace, že shledá podmínky pro zajištění až v řízení před soudem, 

bez ohledu na to, zda tyto existovaly již v přípravném řízení či nikoliv. Například výnos 

z trestné činnosti může být zjištěn i dodatečně apod.) 

 

Obecně je tedy možné shrnout, že vlastnímu rozhodnutí o zajištění nástrojů či výnosů 

z trestné činnosti bude zpravidla předcházet minimálně sepsání záznamu o zahájení úkonů 

trestního řízení108. Čistě teoreticky si lze zřejmě představit obecně zákonem předpokládanou 

situaci, kdy právě rozhodnutí o zajištění bude neodkladným úkonem109 a sepsáním záznamu 

o zahájení úkonů bude hrozit nebezpečí z prodlení. V takovém případě by policejní orgán 

                                                 
107 Viz rovněž náležitosti obžaloby - § 177 trestního řádu 
108 § 158 odst. 3 trestního řádu 
109 § 160 odst. 4 trestního řádu 
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po předchozím souhlasu státního zástupce (výjimečně bez něj – viz dále), mohl rozhodnout 

o předmětném zajištění a záznam o zahájení úkonů trestního řízení sepsat bezodkladně 

po provedení tohoto úkonu110. Nicméně s ohledem na charakter a obsah záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení, včetně faktické doby potřebné pro jeho sepsání, si takovou situaci 

v praxi nedovedu představit. 

 

Bez ohledu na stadium trestního řízení je ale využití ustanovení § 79a a násl. trestního řádu 

vázáno na závěr, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že předmětná věc je nástrojem či 

výnosem z trestné činnosti (či náhradní hodnotou). Je tedy nezbytné zabývat se otázkou 

možnosti učinění takového závěru. 

5.2.2. Požadovaný stupeň pravděpodobnosti 

Jak vysoký musí být požadovaný stupeň pravděpodobnosti, že určitá věc je (nebo byla – 

v případě zajišťování náhradní hodnoty) nástrojem či výnosem z trestné činnosti? 

K zodpovězení této otázky je třeba si uvědomit, že rozhodování o zajištění majetkových 

hodnot je časově proměnným procesem. Pokusíme-li si jej představit v jednotlivých krocích 

na jakési časové ose zhruba odpovídající stadiím trestního řízení, uvědomíme si následující: 

Nejprve dojde k vlastnímu rozhodnutí o zajištění té které věci, následně je její zajištění 

přezkoumáváno z pohledu trvající potřebnosti, a to v průběhu celého trestního řízení (během 

kterého tak může kdykoliv dojít ke zrušení či omezení zajištění), aby bylo nakonec 

rozhodnuto o „konečném“ osudu věci, způsobem odpovídajícím „konečné“ důkazní situaci. 

 

Rozhodující orgány tedy v různých stadiích trestního řízení disponují odlišnou „skupinou“ 

důkazů vztahujících se nejen k samotné trestní věci, ale i k důvodům zajištění. Adekvátně 

tomu se liší i stupeň pravděpodobnosti nasvědčující, že určitá věc je nástrojem či výnosem 

z trestné činnosti. 

 

V počátcích trestního řízení nebývá množství dostupných informací příliš obsáhlé. 

Z opakovaně vysvětlovaného účelu zajištění je nicméně zřejmé, že podrobí-li orgány činné 

v trestním řízení takové informace déletrvajícímu ověřování, čelí nebezpečí, že záhy již 

nebude k dispozici žádný majetek, který by mohl být zajištěn, byť by pro takový postup byly 

dány zákonné důvody. Více než jindy tak leží tíha odpovědnosti na rozhodovacím orgánu, 

                                                 
110 Opět § 158 odst. 3 trestního řádu 
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který musí zvážit všechny v tu chvíli dostupné důkazy a rozhodnout se na jejich základě111. 

To mimo jiné znamená, že důkazní situace se od okamžiku rozhodování může vyvíjet i zcela 

jiným způsobem, přičemž může dojít nejen ke změně „charakteru“ zajištěné věci 

(důkaz/výnos/majetek obviněného), ale může i docela (či částečně) odpadnout důvod jejího 

zajištění, s nutně navazujícími procesními důsledky112. 

 

TŘ.I.Beck.Komentář k § 79a trestního řádu ve znění před zajišťovací novelou (tj. ve znění 

účinném do 17.3.2017, tedy komentář k ustanovení původně upravujícímu zajištění peněžních 

prostředků na účtu u banky) k tomu uvádí: „Na uvedené zdroje informací, které jsou zejména 

na počátku trestního řízení podkladem pro rozhodnutí o zajištění peněžních prostředků 

na účtu, nelze vztáhnout obecné požadavky hodnověrnosti, věrohodnosti a spolehlivosti, jaké 

jsou kladeny jinak na důkazy v trestním řízení opatřené v procesní podobě, kdy se 

hodnověrnost takových důkazů vždy prověřuje.“113 

 

Tento závěr však jistě neznamená, že „hodnověrnost, věrohodnost a spolehlivost“ zdrojů 

informací o předpokládaném původu zajišťované věci nemá být vůbec přezkoumávána. Jak 

ve svém článku nazvaném „K zajištění peněžních prostředků na účtu a možným důsledkům 

pro podnikatele“ vysvětluje doc. JUDr. Pavel Vantuch CSc.114, musí se i tyto závěry 

rozhodovacího orgánu v přípravném řízení opírat o prameny, které jsou důvěryhodné, a to 

přesto, že závěry nemusí být konečné ani neměnné a mohou být dalším dokazováním např. 

vyvráceny. Pouze za takového předpokladu mohou instituty zajištění skutečně sloužit svému 

účelu. V opačném případě stoupá nebezpečí negativních dopadů jejich využití vůči subjektům 

s trestnou činností nijak nespojených. Docent Vantuch také zdůrazňuje zásadní rozdíl mezi 

požadovanou mírou pravděpodobnosti při rozhodování o zajištění věci a mírou 

                                                 
111 Viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 93/2018: „O zajištění majetku lze 
rozhodnout, pokud skutkový stav poskytuje podklad pro právní závěr, že předmětná věc je nástrojem nebo 
výnosem z trestné činnosti. Nelze-li zajistit věc, která je nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, může být 
místo ní zajištěna náhradní hodnota. Náhradní hodnotu lze zajistit osobě, která měla povinnost strpět zajištění 
původní věci. Vyšší stupeň pravděpodobnosti, řádně odůvodněný skutkovými okolnostmi, postačuje. V dané 
souvislosti je nezbytné zohlednit, že na počátku trestního řízení, kdy je nutno získané poznatky rychle vyhodnotit 
a hrozí nebezpečí z prodlení, nelze na zdroje, z nichž pravděpodobnost takového určení majetkových hodnot 
vyplynula, vztahovat obecné požadavky hodnověrnosti, věrohodnosti a spolehlivosti, jak jsou jinak kladeny na 
důkazy v trestním procesu. Právní názor, že majetkové hodnoty mají uvedenou povahu, tedy nemusí být 
prokazatelný nade všechnu pochybnost, a není ani konečný [viz např. nález ze dne 30. 1. 2008 sp. zn. 
II. ÚS 642/07 (N 25/48 SbNU 291)].“ 
112 Více viz Změna důvodů zajištění – Část 6, a Zrušení nebo omezení zajištění – Kapitola 5.9. 
113 Šámal, P., a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1032 
114 Vantuch, P. K zajištění peněžních prostředků na účtu a možným důsledkům pro podnikatele. Právní rozhledy 
1/1997, str. 8. a násl. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pws2k7ovzv6nrugi
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pravděpodobnosti při rozhodování o zrušení zajištění, kdy je přesvědčen, že tato by se měla 

„zvětšovat“. 

 

Skutečnost, že požadovaná míra pravděpodobnosti se mění, resp. zvyšuje s postupujícím 

časem, je vlastně ve své podstatě odrazem zvyšujících se nároků na stupeň pravděpodobnosti 

v dokazování obecně, vzájemně odlišujícím jednotlivá stadia trestního řízení. (Který 

postupuje, zjednodušeně řečeno, od „důvodného podezření“ po neexistenci „důvodných 

pochybností“115.) Vyjádříme-li totéž jinými slovy, měla by být míra pravděpodobnosti 

úměrná délce trvání procesu dokazování. 

 

Časové hledisko jako důležité kritérium pro posouzení ústavnosti využitého zajišťovacího 

institutu pak opakovaně zdůrazňuje ve svých rozhodnutích i Ústavní soud, který například 

ve svém nálezu ze dne 19. 3. 2009 pod sp. zn. III. ÚS 1396/07 uvedl následující116: „Peněžní 

prostředky na účtu u banky zajišťované podle § 79a trestního řádu představují majetek 

ve smyslu článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

(dále jen „Protokol“), resp. podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod, a zajištění samotné 

je opatřením zasahujícím do základního práva na pokojné užívání majetku. Jedná se však 

o opatření pouze dočasné a zajišťovací, nepředstavující konečné rozhodnutí ve věci. Při 

posouzení ústavnosti Ústavní soud vychází ze smyslu a účelu tohoto opatření. Toto opatření 

lze provést, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že tento (peněžní) majetek je určen 

ke spáchání trestného činu, nebo k jeho spáchání byl použit, nebo je výnosem z trestné 

činnosti, přičemž vyšší stupeň pravděpodobnosti, dostatečně odůvodněný konkrétními 

zjištěnými skutečnostmi, postačí. Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky napomáhá 

objasňování a případně reparaci závažné, zejména hospodářské kriminality, když podstatou 

opatření je nikoliv odejmutí těchto prostředků majiteli, ale omezení dispozičního práva. Toto 

omezení vlastnického práva je však v rámci výluky z ochrany vlastnictví, která je při 

zachování v zákoně specifikovaných podmínek přiměřená cíli sledovanému právní úpravou, 

jímž je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání pachatelů i snaha v co nejvyšší 

možné míře eliminovat škodu způsobenou případnou trestnou činností“.117,118 

                                                 
115 Viz rovněž § 2 odst. 5 trestního řádu 
116 Viz rovněž nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3501/13 
117 Ústavní soud v tomtéž rozhodnutí znovu připomenul i již zmiňované hledisko proporcionality: „Na druhou 
stranu skutečnost, že se jedná pouze o časově omezené opatření, nevylučuje jeho způsobilost zasáhnout 
do ústavně zaručených práv osob. Každé zasahování do práva na pokojné užívání majetku musí splňovat 
i kritérium přiměřenosti. Musí existovat rozumný (opodstatněný) vztah proporcionality mezi použitými 
prostředky a sledovanými cíli. Aniž by Ústavní soud předjímal rozhodnutí obecného soudu v této věci, je možné 
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Ze všeho shora uvedeného tedy vyplývá, že požadovanou míru pravděpodobnosti není možné 

kvantitativně vyjádřit a rovněž ji není možné, zejména v počáteční fázi přípravného řízení, 

přeceňovat119. Zároveň je ale s poukázáním na důsledky zajištění (tj. omezení jednoho 

ze základních lidských práv) nutné zdůraznit, že předmětné podezření musí být již od počátku 

rozhodovacího procesu alespoň základním způsobem důkazně podloženo. 

 

Lze tedy shrnout, že při hledání stupně pravděpodobnosti nasvědčujícího tomu, že určitá 

trestní věc je nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, se rozhodující orgány pohybují 

na opakovaně vysvětlované hranici, tvořené na jedné straně zájmem státu na odčerpání 

výnosů z trestné činnosti, na druhé pak zájmem státu na ochraně vlastnictví jednotlivců. 

Vlastní rozhodnutí o využití či nevyužití zajišťovacího institutu (případně o jeho trvání či 

trvání ve zvoleném rozsahu) tak bude vždy záviset na okolnostech konkrétního případu, resp. 

na zjištěných skutečnostech v daném místě a čase. 

 

V souladu s naplněním účelu trestního řízení je nicméně třeba zdůraznit, že institut 

zajišťování nástrojů a výnosů z trestné činnosti (včetně náhradní hodnoty) je nutné aktivně 

využívat ve všech případech, kde to dostupnými důkazy ověřená míra pravděpodobnosti 

podložená požadavkem proporcionality dovolí. 

5.3. Rozhodující orgány 

V předchozích kapitolách bylo mimo jiné nastíněno, že na zajišťování je třeba pohlížet jako 

na v čase proměnný proces rozhodování, jemuž odpovídají různé druhy rozhodnutí120. V tuto 

chvíli se tedy pojďme podívat na orgány, které se účastní procesu rozhodování o zajištění 
                                                                                                                                                         
uzavřít, že dosavadní délka trestního řízení je nepřiměřeně dlouhá k tomu, aby opodstatňovala zásah 
do základních práv na majetek v rozsahu, v jakém bylo státním zastupitelstvím a obecným soudem 
rozhodováno.“ 
118 Obdobně viz judikatura ESLP, například již citovaný rozsudek ze dne 9. 10. 2008 ve věci Forminster 
Enterprises Limited v. Česká republika, stížnost č. 38238/04. 
119 Viz rovněž například rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 4. 2013 sp. zn. 4 Tz 7/2013: 
„Zajištění náhradní hodnoty podle § 79f tr. řádu musí být zcela přiměřené procesní i důkazní situaci. 
Předpokladem použití tohoto institutu je nemožnost použití primárních ustanovení podle § 78 až § 79e tr. řádu. 
Přitom rozhodování o zajištění náhradní hodnoty podle citovaného ustanovení nemůže spočívat na principu 
jistoty bez důvodných pochybností, neboť se nejedná o meritorní rozhodnutí. Rozhodování o takovém zajištění 
vyjadřuje pouhou pravděpodobnost ohledně důsledků, které mohou nastat, nebude-li zajištění provedeno. 
V usnesení orgánu činného v trestním řízení o zajištění náhradní hodnoty je třeba vyjádřit účel tohoto procesního 
úkonu.“ 
120 Na pomyslné časové ose jde konkrétně o vlastní rozhodnutí o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti 
podle § 79a odst. 1 trestního řádu, o rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění podle § 79f trestního řádu, 
v úvahu přichází také rozhodnutí o změně důvodu zajištění podle § 77b odst. 3 trestního řádu a konečně jde 
o rozhodnutí o stížnostech proti všem uvedeným druhům rozhodnutí, tj. § 77b odst. 3, 79a odst. 5, 79f odst. 4 
trestního řádu. 
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nástrojů či výnosů z trestné činnosti podle § 79a trestního řádu a o zajištění náhradní hodnoty 

podle § 79g odst. 1 trestního řádu. 

 

Výše citované ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu uvádí, že o zajištění rozhoduje předseda 

senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán pak 

k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Jestliže se však jedná 

o naléhavý případ, který nesnese odkladu, není předchozího souhlasu třeba. Nicméně 

policejní orgán je následně povinen do 48 hodin předložit své rozhodnutí státnímu zástupci, 

který s ním buď vysloví souhlas, nebo jej zruší. 

 

Tolik k řeči zákona. Jak vyplývá ze všeho dosud uvedeného, v praxi rozhoduje o zajištění 

nejčastěji policejní orgán, a to s předchozím souhlasem státního zástupce. Způsob 

rozhodování, kdy je činnost policejního orgánu podmíněna souhlasem státního zástupce, volí 

zákon většinou tehdy, když požaduje zvýšenou kontrolu nad činností policejního orgánu 

z toho důvodu, že v jejím důsledku dochází k zásahu do základních lidských práv a svobod121. 

Státní zástupce tedy před udělením takového souhlasu na základě dostupných informací 

přezkoumává, zda jsou dány všechny zákonné podmínky pro využití tohoto zajišťovacího 

institutu tak, jak o nich bylo hovořeno v předcházejících kapitolách122. 

 

Trestní řád přímo nestanoví způsob, jakým státní zástupce svůj souhlas vyjadřuje. S ohledem 

na závažnost odsouhlaseného úkonu, stejně tak jako na požadavek, že souhlas má časově 

předcházet vlastnímu rozhodnutí, je ale zřejmé, že tento by měl být dokladován v originále 

spisu123, přičemž jeho písemnou podobu mohou také vyžadovat orgány zajištění realizující124. 

V praxi se nezřídka stává, že je k vydávanému souhlasu připojován i údaj o hodině jeho 

vydání, neboť k samotnému rozhodnutí o zajištění dochází téhož dne, z důvodu naplnění 

předstižného účelu zajištění, tj. zabránění manipulace se zajišťovaným majetkem. 

 

                                                 
121 Srov. obdobně § 76 odst. 1 trestního řádu, § 79 odst. 1 trestního řádu 
122 „V přípravném řízení trestním státní zástupce odpovídá za zákonnost jeho průběhu. Za tímto účelem mu 
zákon svěřuje odpovídající oprávnění a povinnosti v závislosti na druhu přípravného řízení (postup před 
zahájením trestního stíhání, vyšetřování, zkrácené přípravní řízení – srov. zejména § 157, § 174 atd.).“ Fenyk, J., 
Císařová, D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 174 
123 Mimo to je jakýkoliv souhlas či nesouhlas státního zástupce vždy deklarován v dozorovém spisu – Pokyn 
obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009 o trestním řízení, v platném znění, Pokyn nejvyššího 
státního zástupce č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, v platném znění 
124 Např. banka, katastr nemovitostí – viz dále 
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Zákon pamatuje i na případy, kdy souhlas státního zástupce není možné předem opatřit. 

V době elektronického bankovnictví si jistě dovedeme představit situaci, v níž doslova každá 

minuta rozhoduje o tom, zda zajišťovaný majetek neodejde z dispozice orgánů činných 

v trestním řízení125. Nicméně takové případy se, s ohledem na pracovní pohotovost státních 

zástupců126, vyskytují spíše výjimečně. I když v zásadě nic nebrání tomu, aby byl souhlas 

udělen telefonicky (s pozdějším potvrzením v písemné podobě ze shora uvedených důvodů), 

obvykle k takovému postupu nedochází, neboť státní zástupce musí být dostatečně 

obeznámen s aktuální důkazní situací, tj. musí se fakticky seznámit s rozhodnými materiály 

dostupnými v době rozhodování. 

 

Není-li tedy možné v naléhavých případech, které nesnesou odkladu, souhlas opatřit, státní 

zástupce se k rozhodnutí vyjádří dodatečně v avizované 48 hodinové lhůtě. Může nedodržení 

této lhůty samo o sobě ovlivnit další „osud“ rozhodnutí o zajištění? Komentáře v tomto směru 

mlčí, odpověď jsem nenalezla ani v judikatuře. S ohledem na skutečnost, že zákon sám 

výslovně neváže nedodržení této lhůty na žádné procesní následky127 (klasicky: „rozhodnutí 

je třeba zrušit“), přikláním se k závěru, že se nejedná o tzv. propadnou lhůtu, její dodržení by 

však mělo být důsledně respektováno s poukázáním na všechny zásady a principy 

zajištění128,129. (Nicméně doufám, že jakékoliv pochybnosti vyřeší zákonodárce případnou 

další novelizací trestního řádu, v ideálním případě výslovným prohlášením, že lhůta je pouze 

pořádková.) Další otázkou je počátek běhu této hodinové lhůty. Z podmínek naléhavosti 

a neodkladnosti lze dovodit, že rozhodnutí bude vydáváno prakticky současně s jeho 

doručováním subjektu, který bude příslušný k realizaci zajištění130, proto jsem toho názoru, že 

lhůtu je třeba počítat nejpozději od tohoto okamžiku, který je zpětně dohledatelný. 

                                                 
125 „Naléhavost bude třeba vztahovat nejen k důvodu zajištění, ale i například ke skutečnosti, že dosud nebylo 
zahájeno trestní stíhání, a to v tom smyslu, že by běžný postup vyvolal nebezpečí z prodlení.“ – Jelínek. J., a kol. 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 744 
126 § 20 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů: „Pracovní pohotovost: 
K plnění úkolů, k nimž je státní zastupitelství podle zákona příslušné, jestliže jejich provedení nesnese odkladu, 
může vedoucí státní zástupce nařídit státnímu zástupci pracovní pohotovost na pracovišti, v místě jeho bydliště 
nebo na jiném vhodném místě. Pracovní pohotovost na pracovišti může být státnímu zástupci nařízena v rozsahu 
nejvýše 400 hodin ročně. Při nařizování pracovní pohotovosti vedoucí státní zástupce dbá na rovnoměrné 
zatížení všech státních zástupců.“ 
127 Opačně srov. např. § 69 odst. 4, odst. 5 trestního řádu 
128 Obdobně k pořádkové lhůtě viz také výklad k §79c odst. 5 trestního řádu, Část 7. 
129 A to přes znalost usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 4 To 67/2015, v němž se u jiné 
lhůty, s níž přímo zákon nespojil následky nedodržení, soud přiklonil k opaku: „Patnáctidenní lhůta k podání 
návrhu státního zástupce na vydání rozhodnutí soudce o dalším trvání vazby podle § 72 odst. 2 tr. ř. je 
prekluzivní, jejím marným uplynutím nepřichází v úvahu další trvání vazby obviněného a nemohou trvat ani 
instituty vazbu nahrazující podle § 73 a § 73a tr. ř. V takovém případě je třeba vydat příkaz k propuštění 
obviněného z vazby podle § 73b odst. 6 per analogiam tr. ř.“ 
130 Viz dále, typicky banka 
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Je-li rozhodnutí vydáno policejním orgánem bez souhlasu státního zástupce, tento následně po 

jeho doručení v požadované lhůtě přezkoumá podmínky i důvody zajištění stejně, jak by je 

přezkoumával při vydávání předchozího souhlasu. Výsledkem tedy bude buď udělení 

následného souhlasu (opět písemně, do originálu spisu) nebo rozhodnutí státního zástupce 

o zrušení rozhodnutí policejního orgánu. 

 

V řízení před soudem pak o zajištění za splnění stejných zákonných požadavků pro 

zajišťování obecně rozhoduje předseda senátu131. 

 

S otázkou subjektu oprávněného k učinění rozhodnutí o zajištění je rovněž spojena otázka, 

zda tento postupuje samostatně či zda tak činí na návrh. Trestní řád výslovně nezmiňuje 

jakékoliv návrhové oprávnění132, což znamená, že žádný návrh v tomto smyslu není 

podmínkou rozhodnutí a dotčené orgány (dalo by se říci - více než kdy jindy) musí postupovat 

z úřední povinnosti.133,134 (Bude-li přesto podnět obsahující návrh na zajištění nástrojů, 

výnosů či náhradní hodnoty nějakou osobou podán, bude s ním ze strany orgánů činných 

v trestním řízení zacházeno jako s podnětem135.) 

5.4. Zúčastněná osoba 

Podíváme-li se blíže na osobu, jíž je věc postupem podle § 79a trestního řádu zajišťována, je 

ze všeho dosud uvedeného snad zřejmé, že do probíhajícího trestního řízení může v rámci 

procesu zajišťování „vstoupit“ osoba na tomto řízení jinak „nezávislá“ (tj. osoba, která není 

v jiném předpokládaném procesním postavení, nejčastěji v postavení obviněného136), 

do jejíchž práv je rozhodnutím o zajištění zásadním způsobem zasahováno. Z toho důvodu je 

                                                 
131 Opět viz § 2 odst. 9 trestního řádu: „V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; 
předseda senátu nebo samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Rozhoduje-li 
v přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce.“ 
132 Srov. § 47 odst. 2 trestního řádu 
133 § 2 odst. 4 trestního řádu 
134 Viz Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1735, k § 137 
odst. 1:  „Osobou, jež dala k usnesení podnět svým návrhem, může být kdokoli bez ohledu na to, zda se jí 
usnesení přímo dotýká, musí ovšem mít zákonné oprávnění k podání návrhu (srov. § 142 odst. 1). Rozumí se, že 
jde o osobu rozdílnou od státního zástupce, který má odlišné „úřední“ postavení. Takovou osobou není ten, kdo 
dal svým návrhem podnět k usnesení, ke kterému však zákon návrh, resp. žádost, nevyžaduje či nepřipouští buď 
vůbec, anebo od této osoby.” , obdobně s. 1764, k § 142 odst. 1. 
135 Viz dále, zejména kapitola 5.6. Oznámení rozhodnutí o zajištění. 
136 Obviněnému přiznává trestní řád nástroje procesní obrany v nejširším možném rozsahu – viz zejména § 32 
a násl. trestního řádu a jiné. 
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naprosto nezbytné, aby jí v tomtéž procesu byly přisouzeny odpovídající nástroje, jimiž by 

mohla své zájmy účinně bránit137. 

Trestní řád takovou osobu pojmově označuje jako „zúčastněnou osobu“ 138 a upravuje ji v § 

42: „(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.” 

Podíváme-li se na znění citovaného ustanovení podrobněji, uvědomíme si jeho terminologické 

úskalí. Faktický návrh na zabrání věci, tj. návrh na uložení ochranného opatření139, může být 

vůči soudu učiněn nejdříve v rámci podané obžaloby, přičemž o takovém návrhu (byť 

učiněném později, například v závěrečné řeči státního zástupce) je soudem rozhodováno 

nejdříve až v rozsudku. (Ochranné opatření takového charakteru může být soudem uloženo 

i bez návrhu.) O zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti, potažmo o zajištění náhradní 

hodnoty, může být nicméně rozhodnuto i v řízení přípravném, což bývá také nejčastěji, ať už 

před nebo po zahájení trestního stíhání. Z toho vyplývá, že v okamžiku rozhodování 

o zajištění v naprosté většině případů ještě neexistuje konkrétní návrh směřující k zabrání 

zajišťované věci. Nicméně hmotně právní podmínky pro takový postup musí být alespoň 

rámcově naplněny, tj. musí existovat důvodný předpoklad v požadovaném stupni 

pravděpodobnosti, že v případě nezměněné důkazní situace může být takový návrh 

v budoucnosti učiněn140. 

Uvedené lze tedy shrnout tak, že na osobu, jíž je věc zajišťována, je vhodné pohlížet jako 

na „zúčastněnou osobu“ ve smyslu § 42 trestního řádu již od okamžiku rozhodování 

o zajištění její věci. 

                                                 
137 „Zúčastněná osoba je spjata svými zájmy s obviněným (obžalovaným); má však stejně jako poškozený právo 
uplatňovat své stanovisko k otázce viny a trestu jen potud, pokud to souvisí s jejím vlastním postavením /srov. 
§ 139 odst. 2, § 246 odst. 1 písm. c) /; může zlepšit postavení obviněného (obžalovaného) tím, že použije práva 
zvolit mu obhájce (§ 37 odst. 1).“ – Jelínek, J., a kol. Trestní právo procesní. 2. Vydání. Praha: Leges, 2011, 
s. 271 
138 Více viz rovněž Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 
s. 503 - 506 
139 Viz § 101, 102, potažmo § 102a trestního zákoníku 
140 Více viz v předcházejících kapitolách 
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Citované ustanovení trestního řádu dále uvádí, že zúčastněnou osobu je o jejích právech třeba 

poučit. Orgány činné v trestním řízení tak mohou učinit již v okamžiku vydání rozhodnutí 

o zajištění, a to přímo v poučení k tomuto rozhodnutí141. S ohledem na charakter práv 

přiznaných ustanovením § 42 trestního řádu mohou nicméně zúčastněnou osobu o těchto 

poučit i později, například formou samostatného poučení, případně při výslechu takové osoby. 

Nejpozději by tak měl nicméně učinit soud před začátkem hlavního líčení, jehož má 

zúčastněná osoba právo se zúčastnit. Zúčastněnou osobu je také třeba poučit o možnosti dát se 

zastupovat zmocněncem, kterému trestní řád přiznává obdobná práva jako zúčastněné osobě 

samostatně142. 

Pro úplnost je možné konstatovat, že ustanovení § 42 odst. 3, odst. 4 trestního řádu upravuje 

situace, v nichž práva zúčastněné osoby vykonává její zákonný zástupce či opatrovník143, 

přičemž odst. 5 téhož zákonného ustanovení hovoří o případech, kdy postavení zúčastněné 

osoby je přiznáváno svěřenskému správci, správci zařízení obdobného svěřenskému fondu 

nebo obhospodařovateli podílového fondu144. 

Zásadní úpravu procesních práv osoby, jíž je věc zajišťována, ale nepředstavuje pouze 

citované ustanovení § 42 trestního řádu. Tato jsou přímo zakotvena v ustanoveních 

věnovaných výslovně zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a zajištění náhradní 

hodnoty, tj. v pododdílu třetím, oddílu čtvrtém, hlavě čtvrté, § 79a a násl. trestního řádu, 

na které bude zaměřena pozornost v následujících kapitolách. 

Na tomto místě je vhodné shrnout, že vůči osobě, jíž byla věc zajištěna (v každém případě, tj. 

bez ohledu na její jiné možné procesní postavení v probíhajícím trestním řízení), směřují 

prvotně omezení a zákazy specifikované ve výroku zajišťovacího usnesení, stejně tak jako se 
                                                 
141 Viz dále v kapitole Forma a náležitosti rozhodnutí, zejména bod 5.5.3., písm. f) 
142 § 50 trestního řádu 
143 § 42 odst. 3 trestního řádu: „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.“ 
§ 42 odst. 4 trestního řádu: „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.“ 
144 § 42 odst. 5 trestního řádu: „Byla-li zabrána nebo má-li podle návrhu být zabrána věc, která je součástí 
majetku 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.“ 
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na ní výslovně vztahují další účinky zajištění. Této osobě je rozhodnutí o zajištění 

doručováno, je jí přisuzováno právo podat stížnost proti usnesení o zajištění a právo žádat 

o zrušení či omezení zajištění (viz dále). 

Pro větší názornost lze uvést pár příkladů z praxe: Zúčastněnou osobou může být přítelkyně 

obviněného, který jí daroval kradené šperky, dědeček obviněného, na něhož je evidováno 

vozidlo zakoupené z prostředků z drogové trestné činnosti, matka obviněného, jíž tento 

daroval peníze, které sám dostal jako odměnu za trestnou činnost apod.145 

5.5. Forma a náležitosti rozhodnutí 

Aktuálně jsme si tedy vysvětlili, o čem, za jakých okolností, kým a vůči komu bude při 

zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a zajištění náhradní hodnoty rozhodováno. 

Na řadu přichází otázka, jakým konkrétním procesním způsobem se tak stane. 

 

Výše citované ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu k tomu stanoví, že předseda senátu 

a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán může o zajištění nástroje či výnosu 

z trestné činnosti „rozhodnout“. S ohledem na fakt, že není blíže specifikována forma 

takového rozhodnutí, je třeba vyjít z obecné úpravy § 119 trestního řádu, z níž vyplývá, že 

bude ve všech případech rozhodováno usnesením.146, 147 Obecnou úpravu usnesení jako jedné 

z forem rozhodování orgánů činných v trestním řízení148 (§ 134 a násl. trestního řádu) pak 

bude nutné využít i pro „obecné“ náležitosti zajišťovacího rozhodnutí, a to přesto, že další 

odstavce § 79a trestního řádu, stejně tak jako některá následující ustanovení upravují jeho 

náležitosti v konkrétnější podobě. 

 

                                                 
145 Srov. např. Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 3. Aktualizované a rozšířené 
vydání. Praha: Linde Praha, 2004, s. 209: „Obecně lze charakterizovat zúčastněnou osobu jako osobu, která, 
na rozdíl od poškozeného, jehož zájmy jej staví spíše na stranu žalobce, je tím, jehož zájmy jsou bližší zájmům 
obviněného. Práva zúčastněné osoby pochopitelně souvisí s jejím vlastním procesním postavením. Může jít jak| 
o osobu fyzickou, tak právnickou.“ 
146 § 119 trestního řádu, odst. 1: „Soud rozhoduje rozsudkem, kde to zákon výslovně stanoví; v ostatních 
případech rozhoduje, jestliže zákon nestanoví něco jiného, usnesením.“ Odst. 2: „Státní zástupce a policejní 
orgán rozhodují, jestliže zákon nestanoví něco jiného, usnesením.“ 
147 „Usnesení je velmi častá forma rozhodnutí v trestním řízení, protože jím mohou rozhodovat všechny orgány 
činné v trestním řízení, včetně soudů všech stupňů, a usnesením se rozhoduje široký okruh otázek, často velmi 
odlišného významu.“ - Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015, s. 445 
148 Více viz rovněž Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná J. Přípravné řízení trestní. 
Praha: C. H. Beck, 2003, s. 79 
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Pojďme si tedy za pomoci obecných náležitostí každého usnesení specifikovat zvláštní 

náležitosti usnesení o zajištění nástrojů či výnosů z trestné činnosti. V označení orgánu, 

o jehož rozhodnutí jde, stejně tak jako v označení dne a místa rozhodnutí nespatřuji teoretické 

ani praktické problémy, neboť oba požadavky § 134 odst. 1 písm. a) a b) trestního řádu jsou 

zcela jasné a srozumitelné a není jim tedy dle mého názoru nutné věnovat zvláštní pozornost. 

Tuto je naopak vhodné věnovat dalším náležitostem, počínaje výrokem zajišťovacího 

usnesení. 

5.5.1. Výrok149 

Výrok usnesení o zajištění podle § 79a odst. 1 trestního řádu se obdobně jako výroky jiných 

druhů rozhodnutí v trestním řízení v podstatě sestává z vlastních náležitostí, které nalezneme 

zejména v navazujících zákonných ustanoveních150. 

 

Ustanovení § 79a odst. 2 písm. a) k tomuto stanoví: „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.“ 

 

Ustanovení § 79a odst. 3 trestního řádu dále doplňuje: „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 

                                                 
149 § 134 odst. 1 písm. c) trestního řádu  
150 Další zvláštní náležitosti viz rovněž v Části 7., k realizaci zajištění u vybraných předmětů 
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právo, též kdo je osobou povinnou poskytnout odpovídající plnění, s upozorněním na 

následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§ 66).“ 

 

Z uvedeného vyplývá, že nejpodstatnějšími náležitostmi výroku o zajištění je specifikace 

předmětu zajištění a způsobu omezení dispozice s tímto předmětem, s tím, že zároveň je 

třeba zjistit, zda se k předmětu zajištění váží jakákoliv jiná práva či povinnosti třetí osoby. 

 

Jak již bylo vysvětleno na jiném místě této práce, zákonodárce aktuálně oproti předchozí 

právní úpravě již sám blíže nespecifikuje jednotlivé předměty zajištění, stejně tak jako 

ponechává široký výčet práv, jež lze omezit, s cílem umožnit rychle se vyvíjející praxi pružně 

reagovat na veškeré v úvahu přicházející možnosti. Ze stejných důvodů citované ustanovení 

povoluje, aby byl předmět zajištění případně specifikován i v souvisejících listinách, bude-li 

toho potřeba151. Za takové situace je ale bezpodmínečně nutné (s odkazem na požadavek 

specifikace předmětu zajištění – viz dále) specifikovat ve výroku konkrétním způsobem 

listiny, o které se jedná, a které tak budou tvořit nedílnou součást vlastního rozhodnutí 

o zajištění. 

 

a) Předmět zajištění 

 

K samotnému popisu zajišťované věci, a zejména k některým úskalím, která vychází ze snahy 

orgánů činných v trestním řízení předmět zajištění správně specifikovat, bych se ráda 

věnovala samostatně, v pasážích k vybraným druhům zajištění. Popis předmětu zajištění totiž 

zcela závisí na jeho charakteru, je tedy téměř nemožné vyjadřovat se k němu obecně. 

Na tomto místě bych shrnula pouze následující: Jakýkoliv předmět zajištění je třeba popsat 

způsobem dostatečným k tomu, aby nemohl být zaměněn za jiný, a to za pomoci všech 

informací dostupných v době rozhodování. Ty ale ani zdaleka nemusí být kompletní. 

 

Jak jsme si vysvětlili v předchozích kapitolách, není například u nástrojů či výnosů z trestné 

činnosti rozhodující aktuální vlastník (či disponent) zajišťované věci, který nemusí být ani 

                                                 
151 Mohlo by jít o například o případ, kdy správce cenných papírů orgánům činným v trestním řízení identifikuje 
na zvláštním, dlouhém a podrobném seznamu cenné papíry ve vlastnictví zájmového subjektu. Obsah seznamu 
by pak nebylo třeba opisovat do usnesení, ale bylo by možné na tento odkázat a učinit jej nedílnou 
součástí/přílohou zajišťovacího usnesení. 
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znám152. Přesto je v praxi identifikace vlastníka častou možností bližší konkretizace předmětu 

zajištění. Obvykle bývá také uvedeno, kde se zajištěná věc nachází, a to často pomocí 

specifikace subjektu, který zajišťovanou věc spravuje. (Typickým příkladem jsou peněžní 

prostředky na konkrétním účtu vedeném na konkrétního majitele u konkrétní banky.) 

V případech, kdy se jedná o věc podléhající povinné registraci v rámci konkrétního rejstříku 

(typicky katastr nemovitostí153, ale i např. letecký rejstřík154 či plavební rejstřík155), je vhodné 

(či nutné – viz dále u nemovitostí) mimo popisu věci plně se shodující s jejím popisem 

v takovém registru, rovněž poukázat na existenci tohoto zápisu odkazem na registr samotný. 

Někdy je například možné předmětnou věc identifikovat pouze podle oprávněných 

a povinných subjektů (např. pohledávka pana XY u pana YZ, vzniklá z titulu T), apod. Popis 

předmětu zajištění tedy skutečně závisí na konkrétní situaci a množství o něm známých 

informací v době rozhodování. 

 

b) Ukládaná omezení 

 

Abychom pochopili princip ukládání konkrétních omezení, je třeba podívat se trochu 

podrobněji na obsah jednoho ze základních práv k věci, do jehož jinak nerušeného výkonu je 

rozhodnutím o zajištění nejčastěji zasahováno – tj. na obsah vlastnictví. 

 

Zákon č. 40/1960 Sb., tj. občanský zákoník účinný do 31. 12. 2013156, v § 123 stanovoval, že 

vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet (ius possidendi), užívat 

(ius utendi), požívat jeho plody a užitky (ius fruendi) a nakládat s ním (ius disponendi)157. 

Aktuálně účinný občanský zákoník zvolil v podstatě negativní definici vlastnictví, podle níž 

má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné 

                                                 
152 § 77b odst. 2 věta druhá trestního řádu: „Není-li známo, komu věc důležitá pro trestní řízení patří, zajistí 
se bez uvedení osoby, jíž byla zajištěna; v opatření se uvede, kdy a kde a z jakého důvodu k zajištění došlo.“ 
153 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
154 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; letecký rejstřík je aktuálně upraven v § 4 
citovaného zákona 
155 Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů; plavební rejstřík je aktuálně 
upraven v § 14 citovaného zákona 
156 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, účinným 
od 1. 1. 2014. 
157 „Právo vlastnické je charakterizováno tím, že vlastník vykonává svá oprávnění (pokud mu ovšem platné 
právo umožňuje je vykonávat) svou mocí, tedy mocí nezávislou na současné existenci moci kohokoliv jiného 
k téže věci. Vlastník má zpravidla (tj. pokud nejsou tato práva omezena právním řádem, resp. právním úkonem) 
právo věc držet, užívat, požívat, tj. brát z ní plody a jiné užitky a nakládat s ní, zejména věc převést na jiného 
nebo pronajmout, může věc neužívat nebo zničit.“ – Švestka, J., a kol. Občanský zákoník. 2. vydání, Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 680 
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osoby z toho vyloučit. Vlastníku se pouze zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně 

rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby 

obtěžovat nebo poškodit.158, 159 

 

Jak bylo vysvětleno výše, podstatou zajišťovacích institutů (tj. nejen podle § 79a a násl. 

trestního řádu) je zabránit aktuálnímu disponentu věci (nejčastěji vlastníku) odejmout tuto 

z dosahu orgánů činných v trestním řízení, neboť právě výsledek trestního řízení má ovlivnit 

další osud věci (včetně možné změny vlastnictví – viz dále). Připomeňme si, že konečným 

smyslem zajištění nástrojů a zejména výnosů z trestné činnosti je tyto následně odčerpat 

v hodnotě, v jaké se podařilo jejich existenci prokázat. Je tedy více než žádoucí, aby byl 

předmět zajištění po celou dobu trestního řízení (za nezměněné důkazní situace) zachován 

minimálně v takové podobě - hodnotě, v jaké se jej podařilo zajistit160. Instituty zajištění tak 

přechodně zasahují do vlastnického práva dotčené osoby a znemožňují tím jeho plný výkon. 

V žádném případě však nezbavují osobu vlastníka vlastnického práva jako takového, 

neznamenají jeho zánik či změnu.161,162 Konkrétní podoba zásahu do vlastnického práva pak 

závisí zejména na konkrétním předmětu zajištění, ale také na dalších okolnostech případu. 

                                                 
158 § 1012 občanského zákoníku 
159 Viz rovněž Wagnerová, E., Šimíšek, V., Langášek, T., Pospíšil, I a kol. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 301, k Čl. 11, k odst. 1: „Vlastník má právo svůj majetek držet, 
užívat, požívat a disponovat s ním, je oprávněn vzdát se své věci, opustit ji, spotřebovat ji nebo ji zničit. Jeho 
vlastnictví působí vůči všem ostatním, kteří se musí zdržet neodůvodněných zásahů do něj. Vlastník je povinen 
svůj majetek nezneužívat a jeho prostřednictvím druhým neškodit. Vlastník odpovídá za škody způsobené svým 
majetkem.“ 
160 Více viz rovněž Část 8. Správa zajištěných majetkových hodnot 
161 Viz rovněž například usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3690/12: „Ústavní soud 
připomíná, že základní právo na ochranu majetku zaručené výše uvedenými články Listiny a Úmluvy není 
absolutní a stát do něj může za podmínek stanovených těmito články zasáhnout. Test ústavnosti zásahu státu do 
práva na ochranu majetku spočívá v posouzení, zda se v konkrétním případě jednalo o majetek, zda zásah byl 
uskutečněn na základě zákona, byl nezbytný v demokratické společnosti a sledoval legitimní cíl. Ústavní soud je 
toho názoru, že zajištěné finanční prostředky byly majetkem ve smyslu čl. 11 Listiny, resp. čl. 1 Dodatkového 
protokolu k Úmluvě, a že "zajištění majetku" orgány činnými v trestním řízení bylo opatřením zasahujícím do 
základního práva stěžovatelů na ochranu majetku. Pro stěžovatele mělo za následek omezení dispozičního práva 
k zajištěným finančním prostředkům (§ 47 odst. 4 a 6 tr. řádu); nešlo tudíž o "zbavení svého majetku" ve smyslu 
druhé věty prvního odstavce článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, nýbrž pouze o opatření týkající se 
"užívání majetku" ve smyslu druhého odstavce citovaného ustanovení. V napadeném rozhodnutí Krajského 
soudu v Brně je ostatně konstatováno, že "okamžikem doručení tohoto usnesení se zakazuje jakákoliv dispozice 
s výše konkretizovanými peněžními prostředky s výjimkou výkonu rozhodnutí." 
162 Obdobně usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. I. ÚS 3783/13: „Při posouzení ústavnosti 
dočasných majetkových zajišťovacích institutů upravených v § 79a a násl. trestního řádu Ústavní soud vychází 
ze smyslu a účelu těchto opatření. Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky a zaknihovaných cenných 
papírů je institutem, který napomáhá objasňování a případně reparaci závažné, zejména hospodářské, 
kriminality. Jeho podstatou je nikoliv odejmutí těchto prostředků majiteli, ale omezení dispozičního práva. Jedná 
se zde o omezení vlastnického práva dotčených subjektů, avšak v rámci výluky z ochrany vlastnictví, která je při 
zachování v zákoně specifikovaných podmínek přiměřená cíli sledovanému právní úpravou. Tím je náležité 
zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání pachatelů, jakož i snaha v co nejvyšší možné míře eliminovat 
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Nejtypičtější způsob omezení vlastnického práva citovaný přímo zákonem, tj. § 79a odst. 2 

větou třetí trestního řádu, v podstatě znamená omezení složky „ius disponendi“: 

„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.“ Uvedené zákazy nepotřebují dalšího výkladu, 

jazykový výklad je dostatečně jasný a srozumitelný, rozhodující orgány tak tyto zákazy 

v podstatě jednoduše ocitují do výroku konkrétního usnesení. 

 

V praxi nemusí být (a často také není) nutné omezovat jakákoliv jiná práva s vlastnictvím věci 

spojená, například „ius possidendi“ či „ius utendi“. Typickým příkladem je zajištění 

nemovitosti, které je realizováno pouze tzv. blokací v katastru nemovitostí, aniž by bylo 

vlastníku zabraňováno v této bydlet apod. Oproti tomu zajišťovaná movitá věc, typicky 

motorové vozidlo, bývá nejčastěji odňata z fyzické dispozice vlastníka, čímž dochází 

i k omezení citovaných práv věc držet a užívat ji. Z uvedeného vyplývá, že různorodost 

předmětů zajištění předznamenává i rozmanité možnosti v oblasti zvažovaných omezení. 

 

Zákon sám širší omezení vlastnického práva nevylučuje, naopak jej přímo připouští: § 79a 

odst. 2 věta čtvrtá první část: „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,….” 

 

Typickým příkladem vhodnosti či mnohdy dokonce nutnosti takového postupu je omezení 

práv spojených s obchodním podílem. Účel a rozsah této práce neumožňuje, abych se zde 

pouštěla do obšírnějšího výkladu o obchodních korporacích, nicméně pro demonstraci smyslu 

citovaného ustanovení trestního řádu snad poslouží následující zjednodušený příklad zajištění 

podílu ve společnosti s ručením omezeným. 

 

Je zcela nepochybné, že podíl v obchodních korporacích může představovat významný 

majetek vhodný k zajištění, nejčastěji v podobě náhradní hodnoty163. Obecně lze takový podíl 

charakterizovat jako míru účasti společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této 
                                                                                                                                                         
škodu způsobenou případnou trestnou činností (srov. sp. zn. II. ÚS 708/02, sp. zn. III. ÚS 125/04, sp. zn. IV. ÚS 
385/05 in http://nalus.usoud.cz).“ 
163 Byť samozřejmě nelze vyloučit, že obchodní podíl bude představovat výnos z trestné činnosti, případně 
nástroj. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgrpxm6lcmvzf65ltl4zdaoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgrpxm6lcmvzf65ltl4ytmnjy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxm6lcmvzf65ltl4zdembv
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxm6lcmvzf65ltl4zdembv
http://nalus.usoud.cz)/
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účasti plynoucí164. V případě společnosti s ručením omezeným se podíl společníka 

ve společnosti určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadajícího k výši základního 

kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak165. Společník má vedle práva obchodní podíl 

převést na jinou osobu celou řadu dalších práv, jako například: právo požadovat na valné 

hromadě i mimo ni od jednatelů informace o společnosti, právo nahlížet do dokladů 

společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace 

určená společenskou smlouvou166. Dále má právo podílet se na zisku určeném valnou 

hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva 

určí jinak167, právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni168, 

a podobně. Realizace všech těchto práv může beze sporu značně ovlivnit osud obchodní 

korporace, potažmo tedy i samotnou hodnotu zajišťovaného obchodního podílu. Společník by 

mohl učinit, příp. nechat učinit, taková ekonomická rozhodnutí, která by ve svém důsledku 

například znamenala, že stále existující a nepřevedený obchodní podíl bude reálně bezcenný. 

Kdyby se tedy rozhodující orgány ve výroku zajišťovacího usnesení omezily i v tomto 

případě pouze na zákaz obchodní podíl převést či zatížit, mohly by posléze zjistit, že z důvodu 

jiné činnosti společníka již ve skutečnosti zajištěný obchodní podíl nepředstavuje prakticky 

žádnou majetkovou hodnotu. Proto bude v takovém případě až na výjimky žádoucí, aby byla 

omezena i další, raději zřejmě veškerá, práva s obchodním podílem spojená (ať už daná 

zákonem či společenskou smlouvou), což musí být v rozhodnutí o zajištění nicméně výslovně 

uvedeno. (Nabízí se samozřejmě otázka, kdo v takovém případě bude předmětná práva 

za společníka vykonávat. Ta se však plně týká oblasti správy zajištěného majetku, bude tedy 

zodpovězena až v kapitole správě věnované.) 

 

Zákon tedy svou „nekonkrétní“ formulací vztahující se k rozsahu omezení opět dává široké 

možnosti rozhodovacímu orgánu, který tak může dobře reagovat na aktuální potřeby odvislé 

od předmětu a účelu zajištění. Zároveň ale, jak už bylo opakovaně vysvětleno, klade 

na rozhodující orgán poměrně vysoké nároky, a to nejen z hlediska jeho odbornosti, ale 

i z hlediska posouzení všech okolností konkrétního případu. 

 

                                                 
164 § 6 zákona o obchodních korporacích 
165 § 133 zákona o obchodních korporacích 
166 § 155 zákona o obchodních korporacích 
167 § 161 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
168 § 167 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
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V neposlední řadě zákon také umožňuje, a to jak v oblasti omezení tak povinností, rozhodnout 

dodatečně, vyvstane-li taková potřeba169. To znamená, že samotným rozhodnutím o zajištění 

podle § 79a trestního řádu možnosti rozhodovacího orgánu nekončí, rozhodnutí může být 

ve smyslu tohoto ustanovení dále doplňováno podle aktuálního vývoje důkazní situace. 

 

Využiji-li shora uvedený příklad zajištěného obchodního podílu, v okamžiku zajištění nemusí 

rozhodující orgán výjimečně dospět k závěru, že je třeba omezovat i další s ním spojená práva 

než právo dispoziční. Společník například nemá reálný vliv na fungování společnosti 

s ohledem na pravomoci jednatele, znění společenské smlouvy apod. Dojde-li ke změně této 

situace, například ke změně společenské smlouvy, přiznávající společníku větší rozsah práv 

s podílem spojených, může rozhodující orgán změnit svůj náhled na věc a učinit – dodatečně 

– tomu odpovídající opatření. Může tedy dodatečně rozhodnout, že u zajištěného předmětu 

budou omezena další práva či „omezené osobě“ budou uloženy další povinnosti, o potřebě 

jejichž uložení mu do té doby nebylo nic známo. (Připomeňme si, že na zmíněné dodatečné 

rozhodnutí o zákazu nebo omezení výkonu dalších práv souvisejících se zajištěnou věcí se 

přiměřeně použijí ustanovení o rozhodnutí o zajištění.170) 

 

c) Další náležitosti výroku 

 

ca) vydání listin a hmotných nosičů 

 

„Je-li to zapotřebí pro účely zajištění nebo správy zajištěné věci, lze v rozhodnutí o zajištění 

věci nebo i v dodatečném rozhodnutí, …………… 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).“171 

 

Připomenu-li pro větší přehlednost shora citované znění zákona, dostávám se aktuálně 

ve výkladu k další možnosti ohledně znění výroku (opět odvislé od předmětu zajištění), 

tj. k výzvě k vydání důležitých listin či hmotných nosičů. 

 

                                                 
169 Viz opakovaně citované znění § 79a odst. 2 trestního řádu 
170 § 79a odst. 2, věta poslední trestního řádu 
171 § 79a odst. 2 věta čtvrtá trestního řádu 
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Příkladem listiny, k jejímuž vydání může být držitel vyzván, může být skladištní list, tj. cenný 

papír, se kterým je spojeno právo požadovat vydání skladované věci172. Budou-li zajišťovány 

movité věci, o nichž byla uzavřena smlouva o skladování, a vůči nimž byl zároveň vydán 

skladištní list, bude samozřejmě žádoucí, aby orgán činný v trestním řízení měl v dispozici 

i tento list. Rozhodující orgán tedy nejen specifikuje předmět zajištění výčtem skladovaných 

věcí, je-li mu tento znám, ale také vyzve držitele k vydání skladovacího listu. (Stejně tak 

může ve výroku rozhodnutí specifikovat předmět zajištění odkazem na obsah skladovacího 

listu, k jehož vydání zároveň vyzývá173.) Obdobným příkladem může být výzva k vydání 

náložného listu174. 

 

Jiným příkladem může být listinná podoba smlouvy „zakládající“ určitou pohledávku, která je 

předmětem zajištění, typicky smlouva o půjčce. Rozhodující orgán může o existenci takové 

smlouvy, resp. o existenci zajišťované pohledávky, vědět například z účetnictví zúčastněného 

subjektu, může tedy pohledávku coby předmět zajištění dostatečně konkrétně specifikovat 

v rozhodnutí, samotnou smlouvou však v okamžiku zajištění disponovat vůbec nemusí. Přesto 

bude minimálně praktické tuto mít rovněž v držení, ať už např. pro účely vymožení zajištěné 

pohledávky, či pro ověření dalších rozhodujících detailů, například podmínek splatnosti 

apod.175 

 

Ze všech těchto důvodů může tedy rozhodující orgán vyzvat povinnou osobu k předložení 

takových listin či hmotných nosičů, a to pod pohrůžkou uložení pořádkové pokuty či 

možnosti odnětí věci v případě nevyhovění (§ 66176 a 79 trestního řádu). V  této souvislosti 

však nelze zapomínat na zásadu zákazu sebeobviňování, která tím nesmí být porušena.177,178 

                                                 
172 § 2415 a násl. občanského zákoníku 
173 viz dříve k listinám spjatým s rozhodnutím 
174 § 2572 a násl. občanského zákoníku 
175 TŘ.WK.Komentář jako příklad uvádí výzvu k vydání akcií, je-li zajištěn podíl v akciové společnosti 
a rozhodující orgán dosud nemá k dispozici akcie, které takový podíl obsahují. - Draštík, A., Fenyk, J. a kol. 
Trestní řád. Komentář. I. díl. § 1 až 179h. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 664, k § 79a Zajištění nástrojů 
a výnosů z trestné činnosti. 
176 § 66 umožňuje uložit pořádkovou pokutu do výše 50.000,- Kč. K tomu je vhodné připomenout, že v případě 
právnické osoby může být uložena pořádková pokuta až do výše 500.000,- Kč, a to podle § 36 odst. 2 zákona 
č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
177 Čl. 37 odst. 1 Listiny, Čl. 40 odst. 4 Listiny, k tomu například nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2006, sp. 
zn. II. ÚS 552/05: „Uložit pořádkovou pokutu podle § 66 trestního řádu je tedy možné ústavně souladně, jen 
pokud je tímto postupem jednak sledován legitimní cíl trestního řízení (jakkoliv se v této souvislosti Ústavní 
soud nezabývá povahou řízení zahájeného podle § 158 odst. 3 trestního řádu) a zároveň jsou šetřena ústavně 
zaručená práva a osoby, jichž se týká řízení obecně a uložení pořádkové pokuty zvláště. V posuzovaném případě 
je zřejmé, že si policejní orgán v okamžiku provedení výzvy k předložení účetnictví i v okamžiku vydání 
rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty za její neuposlechnutí naprosto neuvědomil, že tímto způsobem je sice 
na jednu stranu sledován legitimní cíl trestního řízení, jak byl popsán výše, ale zároveň je jím na druhou stranu 
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Upozornění na následky nevyhovění bývá většinou přímo součástí výroku usnesení, lze si jej 

ale představit i jako součást poučení (viz dále). 

 

cb) práva třetích osob, povinná osoba 

 

„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).“179 

 

Z formulace tohoto ustanovení vyplývá, že se jedná o další náležitosti výroku rozhodnutí 

o zajištění, tentokrát však za citovaných okolností o náležitosti obligatorní ( - „se uloží“). 

Opět je již z jazykového výkladu zřejmé, že právo třetí osoby či jiné omezení předmětu 

zajištění může významným způsobem ovlivnit jeho reálnou hodnotu, přitom v okamžiku 

rozhodování nemusí rozhodující orgán tak podstatnými informacemi vůbec disponovat. 

(Některé informace lze získat např. z katastru nemovitostí, je-li však předmětem zajištění 

movitá věc, jsou znalosti rozhodovacího orgánu v okamžiku zajištění většinou velmi 

omezené.) 

 

Všimněme si také patnáctidenní lhůty ke sdělení o právech třetích osob. Proč zákonodárce 

takové sdělení časově omezuje? Odpověď je nasnadě. Zákon musí počítat s variantou, že 

zajišťovací předmět bude zatížen způsobem, o kterém rozhodující orgán prostě neví. Může se 

dokonce stát, že zajišťovaný předmět bude již převeden na jiného vlastníka, což může zcela 

měnit důkazní situaci. (Například motorové vozidlo bylo převedeno smlouvou, nebylo však 

dosud předáno novému majiteli, předmětná skutečnost se ještě nestihla odrazit v registru 

motorových vozidel apod.) Zákon tedy umožňuje osobě, jež je aktuálně považována 

za vlastníka, uvést všechny rozhodné skutečnosti, které mohou předmětný předpoklad 
                                                                                                                                                         
porušován zákaz vynucování důkazů proti sobě, coby ústavně zaručené právo na obhajobu. Tento souběh byl 
v daném případě dán tím, že úkony trestního řízení byly zahájeny právě za účelem prověření podezření ze 
spáchání trestného činu stěžovatelem, a nepochybně tedy směřovaly k zahájení trestního stíhání stěžovatele 
a předmětné účetnictví nepochybně mohlo být posléze posouzeno jako usvědčující důkaz.“ 
178 K zásadě zákazu sebeobviňování nebo-li k principu „nemo tenetur se ipsum acusare“, (nikdo není povinen 
sám sebe obvinit, obžalovat), více viz např. Musil, J. Princip nemo tenetur. In. Pocta Dagmar Císařové k 75. 
narozeninám. Ed. Fenyk, J. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 76-88 
179 § 79a odst. 3 trestního řádu 
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jakkoliv měnit – potažmo tedy i změnit rozhodnutí o zajištění. Časovým omezením se ale 

zároveň snaží zabránit účelovým manipulacím se zajišťovaným majetkem tak, aby bylo 

minimálně ztíženo pozdější uplatňování práv, která v době zajištění vůbec neexistovala 

a jejichž existence je předstírána čistě za účelem vyvedení předmětu zajištění z moci orgánů 

činných v trestním řízení. V praxi k takové činnosti zainteresovaných osob samozřejmě 

dochází a je opět na rozhodovacích orgánech, aby se s ní vypořádaly v podobě dokazování 

opaku. 

 

Typickým příkladem práv třetích osob, která se váží k zajišťované věci, může být právo 

předkupní či nájemní, příkladem jiného omezení výkonu práv se zajišťovanou věcí nakládat, 

může být vedení exekučního či insolvenčního řízení180. 

 

Stejně tak se v praxi mohou vyskytnout případy, kdy bude zřejmá existence zajišťované 

pohledávky (majetkového práva) a to z určitých podkladů (typicky z účetnictví), nicméně 

z těchto nebude ve chvíli rozhodování patrné, kdo je konkrétním subjektem, jenž je zavázán 

k zajišťovanému plnění. Opět je nepochybné, že identifikace osoby povinné poskytnout 

odpovídající plnění je pro další „osud“ zajišťované věci naprosto klíčová, je tedy více než 

žádoucí, aby tuto informaci rozhodující orgán obdržel. 

 

Zákon dále uvádí, že je třeba osobu, jíž věc je zajišťována, upozornit na následky nevyhovění 

takové výzvě ve stanovené lhůtě, přičemž odkazuje na § 66 trestního řádu181. Upozornění, 

obdobně jako u výzvy k předkládání listin či jiných hmotných nosičů, bývá přímo součástí 

výroku usnesení, ale může být i součástí poučení (viz dále). 

 

Součástí výroku rozhodnutí o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti podle § 79a 

trestního řádu však mohou být i další náležitosti, upravené v jiných zákonných ustanoveních. 

Jde o případy, kdy je zajišťován specifický předmět, u něhož může již zákon sám 

předpokládat další vhodné či nutné kroky k naplnění účelu zajištění. 

 

 

 
                                                 
180 Viz dále v kapitole 5.6. Oznámení rozhodnutí a v kapitole 5.8. Účinky zajištění 
181 Opět je třeba upozornit na zákaz porušení zásady sebeobviňování, stejně tak jako skutečnost, že v případě 
právnické osoby může být této uložena pořádková pokuta až do výše 500.000,- Kč, a to podle § 36 odst. 2 
zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
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cc) povinnost dlužníka 

 

Například § 79b odst. 2 trestního řádu upravuje doručení rozhodnutí o zajištění také dlužníku 

vlastníka pohledávky, je-li tato zajišťována, s tím, že dále uvádí, že rozhodující orgán uloží 

dlužníku vlastníka pohledávky, aby místo plnění vlastníku složil předmět plnění do jiné 

úschovy nebo na jiné určené místo (s výjimkou pohledávky na účtu vůči bance). Nic tedy 

nebrání tomu, aby rozhodující orgán zahrnul uložení této povinnosti přímo do výroku 

zajišťovacího usnesení, zvlášť, je-li mu dlužník znám. V praxi je v takovém případě součástí 

výroku většinou i informace o tom, že složením předmětu plnění do úschovy nebo na určené 

místo dlužník svůj závazek v rozsahu poskytnutého plnění splní182. Sama se nicméně 

přikláním k tomu, že by se v případě této „druhé“ informace mělo jednat o součást poučení – 

viz dále. 

 

cd) peněžní prostředky na účtech 

 

Ustanovení § 79e odst. 5 trestního řádu stanoví: „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 trestní řád 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.“ I v tomto případě lze s odkazem na právní jistotu upřednostnit ocitování 

tohoto zákonného ustanovení přímo do výroku zajišťovacího usnesení, jak se v praxi také 

skutečně děje, byť si lze představit, že minimálně některé jeho části (neobsahující zákaz) 

budou tvořit až součást poučení. 

 

Ze všeho shora uvedeného vyplývá, že výrok usnesení o zajištění může obsahovat celou řadu 

náležitostí, které nelze teoreticky postihnout a které trestní řád ani výslovně neuvádí, a je jen 

                                                 
182 § 79b odst. 2 trestního řádu 
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na praxi, jak si s těmito v souladu se všemi zákonnými požadavky na rozhodování o zajištění 

nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty poradí. 

 

5.5.2. Odůvodnění 

Ustanovení § 79a a násl. o odůvodnění mlčí, vrátíme se tedy nejprve k odůvodnění usnesení 

obecně, tj. § 134 odst. 2 trestního řádu: „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 základě posuzoval prokázané skutečnosti podle 

příslušných ustanovení zákona183.” 

 

Co tedy uvádět do odůvodnění usnesení o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti 

a náhradní hodnoty? Předmětné usnesení je specifickým rozhodnutím svého druhu. 

Podstatným způsobem zasahuje do práv jednotlivce (přesto, že tato ve svém důsledku nemění 

ani neruší, pouze je omezuje), jedná se o rozhodnutí, kterému je z těchto důvodů věnována 

zvláštní pozornost i v úvodních ustanoveních trestního řádu – věci, ve kterých byl zajištěn 

majetek, mají být projednány s největším urychlením184. Ze všeho uvedeného vyplývá, že 

značná pozornost by měla být věnována právě odůvodnění, ze kterého musí být jasně patrné, 

proč rozhodující orgán přistoupil k tak zásadnímu omezujícímu opatření, jaké má zákonné 

důvody podložené skutkovými okolnostmi a co takovým krokem zamýšlí.185,186 Pokusím-li se 

zachovat určitou logickou posloupnost, dospěji k následujícím dílčím náležitostem 

odůvodnění usnesení o zajištění: 
                                                 
183 Srov. rovněž např. Bobek, M. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy 6/2010, s. 204: 
„Kamenem úrazu je však dodatečná práce, kterou podobné logické přeskupení argumentace a její utřídění 
vyžaduje. Ten, kdo chce podobným způsobem strukturovat jednotlivé prvky odůvodnění a právní argumentace, 
musí nejprve sám vědět, co je důležité a proč. Musí mít jasnou představu o argumentaci, kterou chce využít.“ 
184 § 2 odst. 4 trestního řádu 
185 Viz rovněž např. Visinger, R. Odůvodnění rozhodnutí v trestních věcech. Trestněprávní revue 12/2011, 
s. 339: „Přesvědčivost odůvodnění je nutnou podmínkou individuálně i generálně preventivního působení 
trestního rozhodnutí a zjednává rozhodnutím soudu či státního zastupitelství náležitou vážnost a autoritu. 
Prostřednictvím odůvodnění je naplňován účel trestního řízení. Odůvodnění rovněž činí rozhodnutí procesně 
přezkoumatelným, otevřeným protiargumentům a námitkám, neboť objektivizuje úvahy soudu ohledně každého 
z výroků. Jinými slovy, odůvodnění umožňuje a usnadňuje kontrolu oprávněnosti přesvědčení soudce (státního 
zástupce) ohledně všech otázek podstatných pro trestní řízení.“ 
186 Viz rovněž např. nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 3647/14: „Nároky na odůvodnění 
rozhodnutí o použití majetkového zajišťovacího institutu v trestním řízení narůstají s prodlužující se dobou od 
vydání takového rozhodnutí; tato potřeba nabývá na intenzitě v případě, domáhá-li se navrácení zajištěných 
finančních prostředků ten, kdo v rámci daného trestního řízení nevystupuje jako osoba obviněná. Jestliže orgány 
činné v trestním řízení přesvědčivou a zevrubnou argumentací nezdůvodnily, proč považují dlouhotrvající 
zajištění majetku za legitimní, a nedoloží, z jakých konkrétních skutečností své závěry vyvozují, porušují právo 
osoby, jíž byl majetek zajištěn, na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgnq
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a) Trestný čin 

 

Rozhodující orgán by měl zjednodušeným způsobem shrnout základní skutkové okolnosti 

případu, které vyústily v závěr, že byl spáchán konkrétní trestný čin včetně jeho zákonného 

označení. Na tomto místě si dovolím určitou polemiku s některými ze svých kolegů. Jsem 

přesvědčena, že nedostatek informací v jakémkoliv rozhodnutí může být na škodu stejně jako 

jejich přebytek. Jsem toho názoru, že není nutné ani žádoucí detailně vysvětlovat a popisovat 

veškeré důkazy, týkající se případu samotného, kterými rozhodující orgán v té době 

disponuje, jež odůvodňují trestní řízení jako celek. Je třeba si zejména uvědomit, že se 

nejedná o obdobu usnesení o zahájení trestního stíhání187. 

 

Každé rozhodnutí má svoji procesní roli a podle toho by také mělo vypadat. V případě 

zajišťovacího usnesení se často může jednat o velice ranou fázi přípravného řízení, v níž by 

bylo minimálně netaktické „odhalovat všechny známé karty“ jakékoliv třetí osobě, tím méně 

osobě podezřelého, potažmo posléze i obviněného. Nijak nezpochybňuji nutnost základním 

způsobem shrnout shora uvedené rozhodné okolnosti, podložené základními důkazy, neboť je 

zcela zřejmé, že pouze v konkrétním trestním řízení vedeném o konkrétním trestném činu 

může být vůbec rozhodováno o jakémkoliv zajištění. Nicméně podržela bych se nezbytného 

rozsahu. Dle mého názoru tak postačí zjednodušený popis skutku, jeho zákonné označení 

a výčet (nikoliv podrobný popis) zásadních důkazů toto odůvodňujících. Za mnohem 

podstatnější považuji věnovat pozornost dalším níže uvedeným částem odůvodnění 

zajišťovacího usnesení. 

 

b) Předmět zajištění 

 

Rozhodující orgán by měl vysvětlit, co je předmětem zajištění, jaký charakter je v něm 

spatřován a z jakých důvodů. Je-li zajišťován nástroj či výnos z trestné činnosti, musí 

rozhodující orgán vysvětlit, jakým způsobem dospěl k závěru, že právě zajišťovaná věc je 

tímto nástrojem či výnosem – musí popsat důkazy, které k takovému závěru v danou chvíli 

vedou. Je-li předmět zajištění považován za náhradní hodnotu, musí dále vysvětlit, proč je dán 

důvodný předpoklad, že existovaly výnosy z trestné činnosti a proč tyto nelze zajistit - proč je 

tedy namísto nich zajišťována předmětná náhradní hodnota. Je-li předmět zajištění již v držení 

                                                 
187 Srov. § 160 odst. 1 trestního řádu 
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policejního orgánu, je vhodné vysvětlit, jak se do jeho moci dostal188, není-li, může být 

zkonstatováno, kde se nachází, je-li taková skutečnost známá. Nutné je vysvětlit také hodnotu 

předmětu zajištění, tzn. vyjádřit se k hodnotě nástroje či k výši předpokládaných výnosů 

včetně toho, z čeho ji rozhodující orgán dovozuje, stejně tak jako k ceně náhradní hodnoty 

ve spojení s předpokládanými výnosy. 

 

c) Vlastník věci 

 

Rozhodující orgán by neměl opomenout objasnit související údaje k osobě vlastníka věci, je-li 

znám. Jak v případě nástrojů či výnosů z trestné činnosti, tak v případě náhradní hodnoty je 

třeba vysvětlit, proč je tato konkrétní osoba povinna zvolený postup snášet. Je třeba vysvětlit, 

jakým způsobem se dostala k nástroji či výnosu, případně, co vede rozhodující orgán 

k závěru, že taková osoba nástrojem či výnosem v minulosti disponovala a tento odňala 

z dispozice orgánů činných v trestním řízení například tím, že jej spotřebovala. 

 

d) Hmotněprávní podmínky zajištění 

 

Rozhodující orgán by měl také shrnout, že vše dosud uvedené odůvodňuje zvolený procesní 

postup, který by v konečném důsledku mohl a také měl vyústit v některý konkrétní způsob 

rozhodnutí o zajištěné věci. Jinak řečeno, rozhodující orgán musí, alespoň rámcově, nastínit 

předpokládaný osud zajišťované věci, resp. nastínit, že jsou splněny i hmotněprávní 

podmínky zajištění189. Typicky například podmínky pro vyslovení trestu propadnutí 

zajišťované věci či náhradní hodnoty či podmínky pro uložení obdobného ochranného 

opatření, samozřejmě za předpokladu, že nedojde ke změně aktuální důkazní situace, 

zachycené z pohledu zajištění v právě popisovaném odůvodnění rozhodnutí. 

 

e) Další náležitosti odůvodnění 

 

S ohledem na výše vysvětlenou pestrost náležitostí výroku rozhodnutí je zřejmé, že teoreticky 

nelze obsáhnout ani všechny náležitosti odůvodnění. Obecně lze konstatovat, že rozhodující 

                                                 
188 Více viz v kapitole 7.1. Zajištění movité věci 
189 Viz zejména podmínky § 70, 71, 101 a 102 trestního zákoníku. K tomu viz výše o provázanosti hmotněprávní 
a procesní úpravy zejm. v Části 4, k výběru jednotlivých zajišťovacích institutů. 
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orgán by se měl vyjádřit ke všem částem výroku, zejména k důvodnosti všech ukládaných 

omezení či povinností. 

 

Shora uvedené lze tedy shrnout tak, že z odůvodnění rozhodnutí o zajištění věci musí být 

zřejmé, co rozhodující orgán zajišťuje, v jaké hodnotě, proč tak činí, vůči komu tak postupuje, 

co tím sleduje a jaké skutkové a právní závěry jej k takovému postupu opravňují. 

K tomu je nutné znovu připomenout, že rozhodující orgán vychází z důkazní situace známé 

v době jeho rozhodování včetně požadovaného stupně pravděpodobnosti! Pokud tomu 

odpovídá vydané rozhodnutí (tj. je-li důkazně podloženo a vydáno zákonným způsobem 

ze zákonných důvodů), nemění změna důkazní situace nic na zákonnosti vydaného usnesení, 

a to ani za předpokladu, že její další vývoj zapříčiní jeho změnu či zrušení. Pokud ale 

rozhodující orgán rezignuje na shora uvedené náležitosti odůvodnění a z jeho rozhodnutí 

nebude patrné, z jaké situace vycházel a jaké skutkové a právní závěry z ní ve vtahu 

k zajišťování dovodil, bude jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné a v trestním řízení 

neobstojí190. 

5.5.3. Poučení 

a) Stížnost 

 

                                                 
190 Více viz např. nález Ústavního soudu ze dne 17.4.2014, sp. zn. I. ÚS 3502/2013: „Ústavní soud přitom 
za klíčovou považuje právě tuto druhou skupinu stěžovatelčiných námitek, které brojí proti nedostatečnému 
a zcela arbitrárnímu vypořádaní se s konkrétními žádostmi stěžovatelky o omezení zajištění peněžních 
prostředků ze strany dozorujícího státního zástupce a posléze i ze strany vrchního soudu, v zásadě se 
ztotožnivšího s odůvodněním usnesení státního zástupce. Ústavnímu soudu totiž z pozice strážce ústavnosti 
a s ohledem na principy subsidiarity zásahu do pravomoci jiných orgánů a dělby moci nenáleží bez předchozího 
přesvědčivého rozhodnutí státního zastupitelství a obecného soudu posuzovat souladnost jednotlivých žádostí 
stěžovatelky s účelem zajištění, jejich důvodnost a oprávněnost v kontextu rozsahu a průběhu trvání zajištění 
v předmětném trestním řízení. 15. Ústavní soud zde tak předně připomíná svou konstantní judikaturu, podle níž 
ústavně zaručenému právu na spravedlivý proces (čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod) odpovídá 
povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit a v tom rámci se adekvátně, co do myšlenkových 
konstrukcí racionálně logickým způsobem vypořádat s argumentačními tvrzeními uplatněnými účastníky řízení. 
Obdobnou náročnost je přitom třeba klást i na odůvodnění rozhodnutí státního zástupce, pokud zákonodárce 
tomuto orgánu svěřil pravomoc rozhodovat o zásazích do základních práv a svobod a o rozsahu těchto zásahů. 
Ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny totiž dopadá nejen na řízení před obecnými soudy, ale též na řízení před "jinými 
orgány" ve stanovených případech, kdy se jednotlivec domáhá svého práva. Zajištění peněžních prostředků 
přitom bez jakýchkoli pochybností představuje zásah do substantivního základního práva, konkrétně práva 
vlastnického, chráněného čl. 11 Listiny. Pro rozhodování o tomto zásahu ve fázi přípravného řízení trestního 
zákonodárce určil státního zástupce (výjimečně policejní orgán). I tento orgán tak musí být vázán článkem 36 
Listiny a z něj vyplývajícími základními požadavky na kvalitu odůvodnění jeho rozhodnutí. Zcela nedostatečné 
či vůbec absentující odůvodnění rozhodnutí o zajištění, respektive omezení zajištění peněžních prostředků by 
mohlo představovat až svévoli, zprostředkovaně zasahující do samotného substantivního práva dotčeného 
jednotlivce.“ 
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Ustanovení § 134 odst. 1 písm. e) stanoví, že usnesení musí obsahovat poučení o opravném 

prostředku. Ustanovení § 79a odst. 4 trestního řádu k tomu uvádí, že proti rozhodnutí 

o zajištění je přípustná stížnost. (Obdobně je stížnost připuštěna i proti jiným druhům 

rozhodnutí o zajištění – viz dále.) Poučení o stížnosti je tedy prvním, poměrně 

standardizovaným poučením. Součástí poučení o právu stížnosti bývá někdy mimo poučení 

o ne/odkladnosti účinku a lhůty k podání stížnosti a poučení o orgánu, u něhož je tuto možné 

podat191, poučení o orgánu, který o této bude rozhodovat192. Poslední zmíněná část však není, 

na rozdíl od předchozích, nezbytnou součástí poučení. 

 

V praxi tedy vypadá poučení o stížnosti proti usnesení o zajištění nástrojů a výnosů z trestné 

činnosti a o zajištění náhradní hodnoty, vydané v tomto případě policejním orgánem, 

například takto: „Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat 

prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky nejpozději do tří dnů od doručení 

tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je 

činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném 

řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).“ 

 

Součástí poučení o stížnosti může být rovněž poučení o běhu lhůty k podání stížnosti dalším 

dotčeným osobám, jsou-li jaké, stejně tak jako poučení o vzdání se či zpětvzetí stížnosti193. 

 

Poučení o stížnosti není však ani zdaleka jediným poučením, které musí, příp. v některých 

dále vysvětlených případech může být, připojeno k rozhodnutí o zajištění. 

 

b) Porušení zákazu 

 

„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.“194 Citované znění zákona nám ukazuje další nezbytnou 

součást poučení zajišťovacího usnesení, kterou v daném případě trestní řád výslovně 

požaduje. Činí tak z toho důvodu, že osoba, na níž se citované ustanovení vztahuje, je zároveň 

osobou, již zajišťovací usnesení přímo omezuje. Citované ustanovení tak zároveň představuje 
                                                 
191 § 143 trestního řádu 
192 K samotnému rozhodování o stížnostech viz dále 
193 § 143, 144 trestního řádu 
194 § 79e odst. 1 trestního řádu 
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jeden ze zákonem předpokládaných účinků zajištění, tj. dopadu zajišťovacího usnesení na 

„vnější svět“, tedy na subjekty, které nemusí nijak souviset s trestním řízením. (V daném 

konkrétním případě minimálně na druhou stranu zúčastněnou avizovaného právního jednání.) 

Předmětné ustanovení bylo do zákona vloženo opakovaně zmiňovanou zajišťovací novelou, 

a to z toho důvodu, aby odstranilo pochybnosti o absolutní či relativní neplatnosti uvedeného 

jednání, přičemž lze vyzdvihnout pozitivní dopad jasné a jednoznačné formulace 

na posuzování tzv. předběžných otázek v trestním řízení195. Není těžké si představit takové 

právní jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu zajištění, typickým příkladem může být 

následně uzavřená kupní smlouva ohledně předmětu zajištění. V praxi vypadá poučení tak, že 

se předmětné ustanovení přímo ocituje. 

 

V dále uvedených případech jednotlivých zákonných ustanovení trestní řád výslovně neuvádí, 

aby osoba, jíž byla věc zajištěna, byla o těchto poučena. Jsou v nich nicméně obsaženy takové 

informace, kterými by dotčená osoba měla z různých důvodů disponovat, a proto se v praxi 

staly přímo součástí poučení zajišťovacího rozhodnutí. 

 

c) Povolení provedení úkonu u náhradní hodnoty 

 

„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.“196 

 

Citované ustanovení je náležitostí poučení tehdy, je-li zajišťována náhradní hodnota, nikoli 

nástroj či výnos z trestné činnosti. Znovu je třeba vyjít z předpokladu, že s nástrojem či 

výnosem by z pojmových důvodů nemělo být ze strany osoby, jejíž věc byla zajištěna, dále 

nijak manipulováno, resp. že její legální důvody pro takovou manipulaci jsou prakticky 

vyloučeny. U náhradní hodnoty coby zajištěného legálního majetku dospěl zákonodárce 

naopak k závěru, že v praxi nebude takovou situaci možné zcela eliminovat, ačkoliv se i tady 

jeví jako spíše hypotetická197. Uvedené ustanovení se do poučení opět přímo ocituje. 

 

                                                 
195 Více viz § 9 trestního řádu 
196 § 79g odst. 2 trestního řádu 
197 Více viz v Kapitole 4.10. Specifikum zajištění náhradní hodnoty 
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d) Žádost o zrušení nebo omezení zajištění 

 

„Osoba, jíž věc byla zajištěna, má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. 

O takové žádosti je třeba neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji tato 

osoba, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci 

rozhodnutí.“198 

 

Citovanému ustanovení se budu blíže věnovat v kapitole o délce trvání zajištění, z jeho 

jazykového výkladu je myslím zcela zřejmé, proč tvoří součást poučení rozhodnutí o zajištění, 

obvykle opět v podobě citace. 

 

e) Výkon rozhodnutí 

 

„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.“199 

 

Rovněž toto ustanovení, které se tentokrát dotýká třetích subjektů (viz dále) bývá standardní 

součástí poučení zajišťovacího usnesení. Děje se tak z toho důvodu, že i v tomto případě se 

jedná o informaci, která může být podstatná pro osobu, jejíž věc je zajišťována – k možnému 

uplatnění této informace ve vyjmenovaných řízeních. Pro větší přehlednost se nicméně 

k podrobnějšímu výkladu o tomto zákonném ustanovení vrátím až v kapitole věnované 

účinkům zajištění. 

 

f) Zúčastněná osoba 

 

                                                 
198 § 79f odst. 2 trestního řádu 
199 § 79e odst. 2 trestního řádu. 
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Z dosavadního výkladu je zřejmé, že v případě nástrojů či výnosů z trestné činnosti (stejně tak 

jako ve specifických případech u náhradní hodnoty) nemusí být jejich vlastníkem/držitelem 

pouze osoba podezřelého či obviněného, ale může to být i jiná osoba.  Trestní řád přiznává 

této tzv. zúčastněné osobě další práva nad rámec práv přímo souvisejících se zajišťovacím 

usnesením200 (viz dříve), o nichž je třeba ji poučit. 

 

Ve vztahu k náležitostem poučení rozhodnutí o zajištění je z tohoto úhlu pohledu možné 

konstatovat, že rozhodující orgán může takové poučení vtělit i do poučení k tomuto usnesení. 

Činí tak většinou prostým ocitováním prvního odstavce § 42 trestního řádu, stejně tak jako 

ocitováním § 50 odst. 1 trestního řádu umožňujícím, aby se zúčastněná osoba nechala 

zastupovat zmocněncem.  Jestliže ale zúčastněnou osobu nepoučí o těchto jejích „dalších“ 

právech přímo v zajišťovacím usnesení, může tak učinit i později, jiným vhodným způsobem. 

 

g) Další náležitosti poučení 

 

Jak bylo naznačeno v části věnované výroku rozhodnutí, je možné si představit, že 

rozhodující orgán některé informace neuvede přímo do výroku, ale učiní je součástí poučení. 

Jedná se například o již zmíněnou informaci směřující vůči dlužníkovi vlastníka zajištěné 

pohledávky o tom, že složením předmětu plnění do úschovy nebo na určené místo dlužník 

svůj závazek v rozsahu poskytnutého plnění splní201, případně o upozornění na následky 

nevyhovění ve výroku učiněným výzvám202. 

 

Součástí poučení může být také poučení podle § 8b odst. 1 trestního řádu stanovující, že ten, 

komu byly orgány činné v trestním řízení poskytnuty informace o totožnosti osoby, proti které 

se vede trestní řízení (podezřelého, obviněného, obžalovaného, příp. odsouzeného), 

poškozeného, zúčastněné osoby nebo svědka, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv 

nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmí nikomu dále 

poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům. Předmětné poučení je 

doplňováno informací, že porušení této povinnosti může být postiženo v případě fyzické 

osoby podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické 

                                                 
200 § 42 trestního řádu, § 50 trestního řádu 
201 § 79b odst. 2 trestního řádu 
202 Viz výše, náležitosti výroku rozhodnutí, § 79a odst. 2, odst. 3 trestního řádu. 
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osoby podle § 45a téhož zákona203, a informací, že takové jednání může být případně 

posouzeno i jako trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 trestního 

zákoníku204. 

 

K veškerým podrobně rozebraným náležitostem usnesení o zajištění podle § 79a odst. 1 

trestního řádu, potažmo § 79g odst. 1 trestního řádu, bych ráda shrnula následující: Aktuální 

zákonná úprava rozhodnutí o zajištění ponechává značné možnosti rozhodovacím orgánům co 

do konkrétního znění jednotlivých usnesení. Jak již bylo opakovaně zmíněno, znamená to, že 

rozhodující orgán může pružně reagovat na potřeby praxe. Zároveň jsou ale na něj kladeny 

velké nároky co do samostatného přemýšlení o všech náležitostech rozhodnutí, které jsou 

odvozeny zejména od konkrétního předmětu zajištění. Chtěla bych tedy zdůraznit, že 

rozhodující orgán musí v každém individuálním případě ověřit, zda „jeho“ usnesení nejen že 

obsahuje všechny zákonem předpokládané náležitosti, ale obsahuje i veškeré náležitosti, které 

mohou mít vliv na úspěšnou realizaci zajištění – tj. na zachování hodnoty zajišťované věci 

po dobu trvání trestního řízení. 

5.6. Oznámení rozhodnutí o zajištění 

Shrnu-li dosavadní výklad, mělo by z něj být v tuto chvíli zřejmé, proč přistupovat k zajištění 

věcí v trestním řízení, jaké skutečnosti brát v potaz při rozhodování o výběru zajišťovacího 

institutu a konečně, jakým konkrétním procesním způsobem rozhodnout o zajištění nástrojů 

a výnosů z trestné činnosti, potažmo zajištění náhradní hodnoty. Vrátíme-li se zpět k pojetí 

zajištění jako rozhodovacího procesu na časové ose, nacházíme se tak aktuálně v situaci, v níž 

je rozhodovacím orgánem vydáno konkrétní zajišťovací usnesení, s nímž má být dále 

nakládáno zákonem předpokládaným způsobem, tj. postupem podle § 79b trestního řádu. 

 

Z obecné procesní úpravy usnesení205 vyplývá, že usnesení se oznamuje buď vyhlášením 

usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu 

                                                 
203 Tj. u všech subjektů pokutou až do výše 1.000.000,- Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, 
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, lze uložit pokutu do výše 
5.000.000,- Kč 
204 V opačném případě, (tj. nebude-li předmětné poučení přímo součástí poučení usnesení o zajištění), a bude-li 
rozhodnutí zasíláno jiným subjektům než osobě obviněného, (viz dále), budou orgány činné v trestním řízení 
poučení podle § 8b odst. 1 trestního řádu, potažmo i § 8b odst. 2 trestního řádu ve v něm uvedených případech, 
a s tím souvisejících ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, stejně tak jako upozornění na § 180 trestního zákoníku, připojovat jako samostatné 
poučení. 
205 § 134 a násl. trestního řádu 
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usnesení206. Podíváme-li se na pravidla pro vyhlášení a vyhotovení usnesení207, dojdeme 

k závěru, že situace, za níž by mohlo být zajišťovací usnesení ve své kompletní zákonem 

požadované podobě vyhlášeno tak, aby se stalo pouze součástí protokolu o prováděném 

úkonu, tj. bez pozdějšího písemného vyhotovení, je v praxi v podstatě vyloučená208. Vyjděme 

tedy v tuto chvíli z existence písemně vyhotoveného zajišťovacího usnesení, které bude 

určitým subjektům doručováno, a jiné o něm budou vyrozumívány. 

 

K tomu je nutné si uvědomit podstatný rozdíl mezi oběma užitými termíny. „Doručením“209 

se rozumí doručení opisu usnesení v takové podobě, v jaké bylo vydáno210. Oproti tomu 

„vyrozumění“211 znamená, že orgán, jenž takové rozhodnutí vydal, sdělí jinému subjektu, že 

rozhodnutí existuje, včetně shrnutí těch jeho částí, které se takového subjektu dle názoru 

rozhodovacího orgánu týkají, a naopak vynechání částí, které jsou pro něj nepodstatné či by 

mu dokonce neměly být známé. Ani během procesu zajišťování nesmíme totiž zapomínat na 

zásady vztahující se k poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm 

zúčastněných upravené v § 8a až 8d trestního řádu212. Pojďme se tedy podívat na situaci 

u konkrétního zajišťovacího usnesení vydaného podle § 79a odst. 1 trestního řádu. 

                                                 
206 § 137 odst. 1 trestního řádu 
207 §§ 135 a 136 trestního řádu 
208 Čistě teoreticky je možné představit si situaci, kdy obžalovaný bude mít během hlavního líčení nečekaně 
u sebe movitou věc, vůči níž dospěje soud až v průběhu prováděného dokazování k závěru, že tato je výnosem 
z trestné činnosti, a tudíž by měla být obžalovaným vydána či by mu měla být odňata a mělo by o ní být 
odpovídajícím způsobem procesně rozhodnuto ( - viz dále výklad k realizaci zajištění movité věci, zejména 
§ 79c odst. 1, odst. 5 trestního řádu). Mohlo by jít například o prsten zakoupený za peníze získané trestnou 
činností. V takovém případě by zároveň mohly být hlavnímu líčení přítomny všechny osoby, jimž by jinak bylo 
rozhodnutí doručováno. Zároveň by zřejmě bylo možné takové rozhodnutí soudu do protokolu požadovaným 
způsobem ihned odůvodnit a připojit k němu nutná poučení. Nicméně již z popisu této situace je zřejmá její 
výjimečnost, resp. spíše teoretičnost, neboť by taková věc zároveň sloužila jako důkaz a nebylo by nutné o ní 
dále rozhodovat ( - viz opět výklad k realizaci zajištění movité věci, a k § 77b odst. 3 trestního řádu). Mimo to by 
i v opačném případě mohl soud přistoupit k pozdějšímu vyhotovení dotčeného zajišťovacího usnesení, /tj. po 
odročení hlavního líčení, v němž byla věc vydána či odňata/, zejména z důvodu větší právní jistoty a procesní 
čistoty, s důrazem na předpokládaný stížnostní proces. 
209 Obdobně Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 680: 
“Doručováním se rozumí úkon, jehož cílem je zajistit, aby písemnost, pocházející zpravidla od orgánu činného 
v trestním řízení se dostala nebo alespoň mohla dostat do rukou adresáta.” 
210 K pravidlům doručování více viz § 62 a násl. trestního řádu, event. např.: Císařová D., Fenyk, J., Gřivna, T. a 
kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2004, s. 228-230 
211 Obdobně Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 
s. 2047: „Vyrozumívání oznamovatele o odložení věci. Oznamovatel, pokud není zároveň poškozeným, se 
o odložení věci pouze vyrozumí za podmínky, že o to požádal. Formu vyrozumění zákon nestanoví, zpravidla se 
tak stane přípisem toho orgánu, který rozhodl o odložení věci. V přípisu tento orgán oznamovateli sdělí, jak bylo 
rozhodnuto, a stručně uvede důvody tohoto rozhodnutí.” 
212 Více viz dotčená zákonná ustanovení 
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5.6.1. Doručení usnesení 

Ustanovení § 79b odst. 1, odst. 2 trestního řádu stanoví: „ (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. (2) Byla-li zajištěna pohledávka a nejde-li o pohledávku na účtu 

vůči bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného, orgán činný v trestním 

řízení, který rozhodl o zajištění, doručí rozhodnutí o zajištění také dlužníku vlastníka 

pohledávky a uloží mu, aby místo plnění vlastníku složil předmět plnění do jeho úschovy 

nebo na jiné určené místo. Složením předmětu plnění do úschovy nebo na určené místo 

dlužník svůj závazek v rozsahu poskytnutého plnění splní. Rozhodnutí o zajištění se dlužníku 

oznámí dříve než vlastníku zajištěné pohledávky.“ 

 

a) Subjekt příslušný k provedení zajištění 

 

Z opakovaně zdůrazňovaného smyslu a účelu zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti, 

potažmo náhradní hodnoty, je více než zřejmé, že k jejich naplnění je třeba, aby se o existenci 

zajišťovacího usnesení nejprve dozvěděl subjekt, který reálně může zamezit nežádoucí 

dispozici s předmětem zajištění, event. který může zamezit tomu, aby s ním bylo nakládáno 

způsobem odporujícím dalším konkrétním zákazům v rozhodnutí o zajištění vysloveným. 

 

Takový subjekt v konkrétním případě může, ale také vůbec nemusí existovat. Je-li například 

zajišťována movitá věc, která nepodléhá registraci v žádném z veřejných rejstříků, a byla 

v dosavadní dispozici svého vlastníka, není rozhodnutí o zajištění třeba doručovat žádnému 

„vnějšímu“ subjektu, neboť se zajištění provede ve většině případů213 tak, že věc bude 

vlastníkem vydána či tomuto bude odňata, současně s doručením usnesení o zajištění právě 

vlastníkovi. 

                                                 
213 Více viz dále v kapitole 7.1. Zajištění movité věci 
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Běžně se nicméně stává, že subjekt odlišný od vlastníka zajišťovanou věc reálně spravuje či 

tuto zákonem předpokládaným způsobem eviduje tak, že změna vlastnického (příp. i jiného) 

práva k evidované věci je podmíněna zápisem do příslušného veřejného seznamu.214,215 

Typickými příklady jsou banka či katastr nemovitostí. Může se ale jednat i o jiné subjekty, 

například jiné veřejné registry, jako již zmíněný letecký či plavební rejstřík. 

Zmíněná banka na smluvním základě spravuje různorodým klientům různorodé účty 

(případně jim obdobně umožňuje využívání jiných služeb, jež mohou souviset s předmětem 

zajištění, například pronájem bezpečnostní schránky216), přičemž z této své pozice tak reálně 

podle příkazu klienta manipuluje s finančními prostředky nacházejícími se na takových 

účtech. Součinnost banky k zabránění nežádoucí dispozice se zajišťovanými prostředky je 

tedy zřejmá a nezbytná, obdobně jako součinnost katastru nemovitostí217 či leteckého 

rejstříku218, bez níž nemůže dojít ke změně vlastnického (případně zřízení jiného věcného, 

typicky zástavního) práva k zapisované věci - tj. bez provedení příslušného druhu zápisu 

do těchto veřejných seznamů. 

Pouze za situace, že takovým subjektům bude usnesení o zajištění doručeno jako první, 

mohou tyto reálně bránit případným krokům činěným rozporu s obsahem zajišťovacího 

usnesení219. Zároveň jim musí být usnesení o zajištění přímo doručováno z toho důvodu, že 

pro ně představuje zákonný podklad, který jim umožní vlastní zajištění zrealizovat. Postup 

zcela závisí na charakteru zajišťované věci: Banka zablokuje finanční prostředky na dotčeném 

účtu, katastr nemovitostí zapíše omezující poznámku k dotčené nemovitosti apod.  Ze shora 

citovaného ustanovení trestního řádu je zřejmé, že příslušný subjekt musí neprodleně a ze své 

vlastní iniciativy učinit vše potřebné k úspěšné realizaci zajištění. 

                                                 
214 K tomu srov. § 1099 občanského zákoníku: „Vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už 
samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem.“ a § 1102 
občanského zákoníku: „Převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se 
věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.“ 
215 K situaci jiných než veřejných evidencí viz dále 
216 Více viz zákon č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
217 K tomu srov. § 1105 občanského zákoníku: „Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve 
veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.“ Více viz rovněž katastrální 
zákon a kapitola 7.2. Zajištění nemovité věci. 
218 K letadlům viz § 5b odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Smlouvy 
o převodu vlastnického práva k letadlu musí mít písemnou formu. Převod vlastnictví a zástavního práva k letadlu 
zapsanému do leteckého rejstříku nabývá účinnosti dnem zápisu do leteckého rejstříku.“ 
219 Více viz kapitola 5.8. Účinky zajištění 
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Citované ustanovení rovněž uvádí, že osobám, jejichž věc je zajišťována, je usnesení 

doručováno až poté, co je zajištění provedeno. Rozhodující orgán tedy musí nejprve dostat 

zpětnou vazbu o realizaci zajištění ze strany příslušného subjektu. Trestní řád neupravuje 

konkrétní způsob vzájemné komunikace, v praxi to vypadá většinou tak, že rozhodující orgán 

k doručovanému usnesení připojí žádost, aby byl o provedení zajištění obratem informován (v 

případě katastru nemovitostí může využít možnosti on-line nahlížení do tohoto registru.) 

Stejně tak k zajišťovacímu usnesení připojí zákonem předpokládanou výzvu k neprodlenému 

oznámení nežádoucí manipulace se zajišťovanou věcí. 

(Pro úplnost je na tomto místě vhodné poznamenat, že usnesení o zajištění je tzv. předběžně 

vykonatelné – příslušný subjekt zajištění provede, aniž by čekal na právní moc rozhodnutí – 

stížnost proti tomuto nemá z pochopitelných důvodů odkladný účinek220.) 

 

b) Dlužník vlastníka pohledávky 

 

Budu-li postupovat v uvádění subjektů podle pořadí, v jakém jim má být zajišťovací usnesení 

doručováno, „předběhne“ osobu, jíž je věc zajišťována, také dlužník vlastníka pohledávky. 

(Je-li zajišťována pohledávka na účtu vůči bance, není banka považována za dlužníka, ale 

za subjekt příslušný k provedení zajištění tak, jak bylo vysvětleno výše.) Je třeba vycházet 

ze stejné logiky, resp. ze stejného cíle, jako v případě přednostního doručování subjektům 

realizujícím zajištění – zabránit tomu, aby s předmětem zajištění disponovala osoba, jíž je věc 

zajišťována. V daném případě tedy věřitel, jenž by byl za běžných okolností oprávněn 

přijmout plnění, a vůči kterému by byl dlužník jinak k plnění povinován. Opět je tedy možné 

konstatovat, že doručením usnesení dlužníku vlastníka zajišťované pohledávky před jejím 

vlastníkem je naplňován samotný smysl a účel zajištění. 

 

K dalším shora citovaným skutečnostem, které trestní řád uvádí ve vztahu k dlužníkovi 

vlastníka pohledávky (tj. výzva k plnění, poučení o splnění), je plně odkazováno na tu část 

výkladu o náležitostech zajišťovacího usnesení, jež se týkala právě osoby dlužníka, s důrazem 

na výrok a poučení. 

 

 

 
                                                 
220 § 79a odst. 5 trestního řádu, ve spojení s § 141 odst. 4 trestního řádu 
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c) Osoba, jíž byla věc zajištěna a od ní odvozené subjekty 

 

Ze všeho dosud uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že osobě, jejíž věc je zajišťována, se 

zajišťovací usnesení doručí poté, co bylo zajištění zrealizováno příslušným subjektem, je-li 

takový, či poté, co bylo rozhodnutí o zajištění doručeno dlužníku vlastníka pohledávky, je-li 

zajišťován tento specifický předmět zajištění. To mimo jiné zároveň znamená, že není-li 

takových subjektů, může být zajišťovací usnesení doručováno osobě, jíž je věc zajišťována, 

jako první (případně i poslední – viz dále) většinou za současné realizace zajištění. Příkladem 

může být rozhodnutí o zajištění předem známých, konkrétně identifikovaných movitých věcí, 

nacházejících se v držení vlastníka, typicky zajištění motorových vozidel221. 

 

Jak už bylo opakovaně vysvětleno,  vlastníkem/držitelem nástrojů a výnosů z trestné činnosti 

(potažmo za určité důkazní situace i náhradní hodnoty) nemusí být pouze osoba podezřelého 

či obviněného (byť je taková situace v praxi nejčastější), ale může se jednat o osobu od tohoto 

odlišnou, tj. o „zúčastněnou osobu“. Procesní postavení osoby, jíž je věc zajišťována, však 

může zároveň předurčit další subjekty, kterým bude usnesení o zajištění také doručováno. 

Připomeňme si nejprve pravidla rozhodná pro doručování usnesení obecně. 

 

Ustanovení § 62 odst. 2 trestního řádu stanoví, že má-li obviněný obhájce a poškozený nebo 

zúčastněná osoba zmocněnce, doručuje se písemnost pouze obhájci nebo zmocněnci, pokud 

zákon nestanoví jinak. Má-li však obviněný, poškozený nebo zúčastněná osoba něco osobně 

vykonat, doručuje se písemnost i jim. 

 

Obdobně § 137 odst. 2 trestního řádu stanoví, že 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. Odstavec 3 téhož zákonného ustanovení 

k tomu dodává, že 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 

                                                 
221 Opět více viz dále v kapitole 7.1. Zajištění movité věci 
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zdravotnickém ústavu, je třeba takové usnesení oznámit jak obviněnému, tak i jeho obhájci 

i tehdy, je-li obviněný osobou, jejíž svéprávnost není omezena. 

 

Z pohledu doručování usnesení o zajištění mohou tedy nastat v podstatě dvě základní situace. 

V první z nich je osoba, jíž je věc zajišťována, zároveň obviněný. Nemá-li obhájce (či 

opatrovníka), bude mu usnesení doručováno bez dalších kroků. Má-li obhájce, mělo by být 

dle mého názoru usnesení doručováno nejen jeho obhájci222, ale i obviněnému223, neboť tento 

je ve skutečnosti osobou, jež je předmětným usnesením zavazována jak k nečinnosti (přímo 

obviněnému jsou v takovém případě ukládána ve výroku specifikovaná omezení, se kterými 

musí být osobně seznámen), tak k činnosti (opět přímo obviněnému je ukládáno, aby sdělil, 

zda se k zajištěné věci vážou práva třetích osob či zda je výkon práva s věcí nakládat nějak 

omezen, případně, kdo je osobou povinnou poskytnout odpovídající plnění224.) Užití § 62 

odst. 2 trestního řádu věty druhé je tak zcela na místě225. (Doručení oběma zmíněným 

subjektům či pouze jednomu z nich dopadá zejména na běh lhůty pro podání stížnosti proti 

usnesení o zajištění – viz dále.) Usnesení o zajištění bude doručováno také opatrovníkovi 

obviněného, pokud tento v konkrétním trestním řízení „existuje“226. 

 

Ve druhé situaci je osoba, jíž je věc zajišťována, odlišná od obviněného – „zúčastněná osoba“. 

Nemá-li zmocněnce (či zákonného zástupce nebo opatrovníka), bude jí usnesení doručováno 

bez dalších kroků. Má-li zmocněnce, bude usnesení dle mého názoru opět doručováno jak 

zúčastněné osobě (která je osobou, jež je předmětným usnesením zavazována 

jak k nečinnosti, tak k činnosti227), tak jejímu zmocněnci228. Obdobně bude usnesení 

doručováno také opatrovníkovi či zákonnému zástupci zmocněnce, pokud tento v konkrétním 

trestním řízení „existuje“229. 

 

                                                 
222 § 62 odst. 2 trestního řádu 
223 A to nejen v případech, kdy je omezena svéprávnost obviněného či je ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody 
nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu v souladu s § 137 odst. 3 trestního řádu. 
224 Více viz k náležitostem výroku, bod 5.5.1. b) 
225 Nutnost doručovat zajišťovací usnesení jak obviněnému, tak jeho obhájci, uvádí i TŘ.I.Beck.Komentář 
trestního řádu k jeho původním ustanovením účinným před tzv. zajišťovací novelou u jednotlivých druhů 
zajištění, viz Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, např. 
s. 1033, k § 79a 
226 § 34 trestního řádu 
227 Opět jsou přímo jí ukládána určitá omezení, se kterými musí být osobně seznámena, stejně tak jako je 
vyzývána ke sdělení adekvátních informací vážících se k zajišťované věci. 
228 § 62 odst. 2 trestního řádu 
229 § 42 odst. 3, 4 trestního řádu 
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Nadto by dle mého názoru ve druhé zmíněné situaci (tj. v případě zúčastněné osoby odlišné 

od obviněného) mělo být usnesení o zajištění doručováno také obviněnému, neboť se ho - 

z důvodu svého charakteru - přímo dotýká.230,231 (Připomeňme si, že podle § 79a a násl. 

trestního řádu jsou zajišťovány nástroje a výnosy z trestné činnosti, potažmo náhradní 

hodnota za ně. To znamená, že jejich zajištění je vždy odůvodňováno konkrétním jednáním 

obviněného či podezřelého, které mělo být zajišťovaným nástrojem učiněno, v zajišťované 

výnosy vyústilo, případně tyto není možné dohledat.) Má-li nicméně v takovém případě 

obviněný obhájce, dospívám tentokrát na základě výše vysvětlených principů doručování 

k závěru, že usnesení by mělo být doručováno již pouze tomuto obhájci232 (s výjimkou 

omezené svéprávnosti obviněného, případů vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo 

pozorování ve zdravotnickém ústavu), příp. opatrovníkovi233, neboť obviněného již (oproti 

situaci, kdy je sám osobou, jíž je věc zajišťována) nijak neomezuje či nezavazuje. 

 

d) Státní zástupce 

 

V souladu se zásadami pro oznamování usnesení podle § 137 odst. 1 trestního řádu je třeba 

doplnit, že bude-li o zajištění rozhodovat až soud, bude usnesení doručováno také státnímu 

zástupci. 

 

Pro úplnost je s odkazem na stejné zákonné ustanovení možné osvětlit situaci osoby, jež dala 

svým návrhem k vydání zajišťovacího usnesení podnět234. V praxi si totiž lze představit 

situaci, kdy dojde k podání takového návrhu osobou účastnou na trestním řízení, typicky 

osobou poškozeného. Poškozený může předmětný návrh podat například z toho důvodu, že se 

jedná o ranou fázi přípravného řízení, tj. před zahájením trestního stíhání, v níž zákon ještě 

neumožňuje zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného235. Poškozený tedy, vědom 

si svých možností daných mu nově zákonem č.  59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků 

z majetkových sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, se znalostí 

majetkové situace podezřelého, navrhne policejnímu orgánu či státnímu zástupci zajištění 

výnosu či náhradní hodnoty. Nicméně jak bylo opakovaně vysvětlováno, k postupu podle 
                                                 
230 § 137 odst. 1 trestního řádu 
231 Obdobně viz Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1033, 
k § 79a 
232 62 odst. 2 trestního řádu, srov. rovněž například usnesení Ústavního soudu ze dne 15.8.2017, sp. zn. II. ÚS 
972/2017 
233 § 137 odst. 3 trestního řádu 
234 § 137 odst. 1 trestního řádu 
235 Více viz § 47 trestního řádu 
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§ 79a a násl. trestního řádu zákon žádný podnět nepožaduje, orgány činné v trestním řízení 

postupují z úřední povinnosti. Proto je rovněž vyloučeno doručování usnesení o zajištění 

osobě, jež k němu dala svým návrhem podnět (obdobně jako takové osobě nebude přiznáno 

právo stížnosti – viz dále236). (Na takový návrh/podání musí být nicméně ze strany 

rozhodovacích orgánů formálně reagováno. Osoba podatele je tak obvykle vyrozuměna 

o dalším postupu orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k obsahu návrhu/podání, 

tj. například o tom, že ačkoliv její podání nelze formálně považovat za návrh, rozhodující 

orgán přistoupil k zajištění z úřední povinnosti, apod.237) 

5.6.2. Vyrozumění o zajištění 

Ustanovení § 79b odst. 3 trestního řádu stanoví: „Považuje-li to orgán činný v trestním řízení, 

který rozhodl o zajištění, za potřebné pro dosažení účelu zajištění, vyrozumí o zajištění věci 

také jiné orgány a osoby než uvedené v odstavci 1, které mají na základě jiných právních 

předpisů uloženou evidenční, dohledovou nebo jinou povinnost ve vztahu k zajištěné věci 

nebo jejímu vlastníku anebo držiteli, a zároveň je vyzve k tomu, aby mu, pokud zjistí, že je se 

zajištěnými věcmi nakládáno tak, že hrozí zmaření účelu jejich zajištění, tuto skutečnost 

neprodleně oznámily; tyto orgány a osoby jsou povinny takové výzvě vyhovět. Dále 

o zajištění vyrozumí osoby a orgány, o nichž je mu známo, že mají k zajištěné věci předkupní, 

nájemní nebo jiné právo, nebo vedou řízení, v němž byl omezen výkon práv s takovou věcí 

nakládat. Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o zajištění podílu v obchodní korporaci, 

o této skutečnosti vyrozumí po právní moci takového rozhodnutí také obchodní korporaci.“ 

 

Ustanovení § 79b odst. 4 trestního řádu stanoví: „Orgán činný v trestním řízení, který rozhodl 

o zajištění nemovité věci, vyrozumí katastrální úřad o nabytí právní moci takového 

rozhodnutí.“ 

 

Z formulace citovaných ustanovení je zřejmé, že i v případě vyrozumění o existenci 

zajišťovacího usnesení nechává zákonodárce aktuálně orgánům činným v trestním řízení 

poměrně široký prostor, opět odpovídající stále se vyvíjející praxi. 

                                                 
236 Opět viz Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1735, 
k § 137 odst. 1: „Osobou, jež dala k usnesení podnět svým návrhem, může být kdokoli bez ohledu na to, zda se jí 
usnesení přímo dotýká, musí ovšem mít zákonné oprávnění k podání návrhu (srov. § 142 odst. 1). Rozumí se, že 
jde o osobu rozdílnou od státního zástupce, který má odlišné „úřední“ postavení. Takovou osobou není ten, kdo 
dal svým návrhem podnět k usnesení, ke kterému však zákon návrh, resp. žádost, nevyžaduje či nepřipouští buď 
vůbec, anebo od této osoby”, obdobně s. 1764, k § 142 odst. 1. 
237 Viz například § 16a zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 
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a) Subjekty, které mají nějakou povinnost ve vztahu k zajištěné věci nebo jejímu 

vlastníkovi nebo držiteli 

 

Zákon výslovně uvádí subjekty, které mají evidenční, dohledovou nebo jinou povinnost 

ve vztahu k zajištěné věci nebo jejímu vlastníkovi nebo držiteli. S ohledem na nespecifikování 

„jiné povinnosti“ se v tomto případě jedná o demonstrativní výčet subjektů, které je možné 

vyrozumívat, u nichž podmiňuje trestní řád zmíněný postup navíc tím, zda jej rozhodující 

orgán považuje za vhodný. V tomto případě záleží tedy čistě na jeho posouzení, budou-li 

nějaké orgány či osoby vyrozumívány238. 

Jmenované subjekty je, zejména ve vztahu k evidenční povinnosti, třeba odlišit od subjektů 

příslušných k provedení zajištění. Jak bylo vysvětleno výše, s evidencí věci v tzv. veřejném 

seznamu spojuje zákon určité právní účinky, tj. zejména nemůže dojít ke změně vlastnického 

práva bez součinnosti subjektu, jenž vede takovou evidenci. (Skutečnost, že se jedná 

o veřejný seznam, pak výslovně prohlašuje v jednotlivých případech konkrétní zákon 

předmětný registr upravující239.) Takové subjekty jsou tedy současně příslušné k provedení 

zajištění (a jako takovým je jim usnesení přednostně doručováno – viz výše). 

Oproti tomu s evidencí věcí v jiném než veřejném seznamu takové účinky spojeny nejsou, 

účel těchto rejstříků je čistě evidenční, z důvodů odpovídajících tomu kterému seznamu. 

Typickým příkladem jiného než veřejného seznamu je registr silničních vozidel240, který má 

za povinnost evidovat řadu podstatných údajů týkajících se nejen vozidla samotného. Již 

z toho důvodu je více než vhodné informovat tento registr o existenci zajišťovacího usnesení, 

stejně tak jako vyžádat si jeho součinnost v podobě oznámení zjištěné manipulace s vozidlem, 

která by mohla ohrozit účel zajištění. 

Výzva vůči vyrozumívaným subjektům k oznámení o nežádoucí manipulaci ve smyslu shora 

citového ustanovení není ale jediným důvodem, proč zákon vhodnost jejich vyrozumívání 

výslovně uvádí. Nelze například zcela vyloučit vznik situace, v níž bude určitý subjekt 

                                                 
238 Více viz rovněž Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb., změna trestního zákoníku a dalších zákonů, 
ze dne 21. 3. 2016, dále jen Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb. 
239 Např. § 1 odst. 1 katastrálního zákona: „Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který 
obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem zahrnující 
jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.“ 
240 K registru silničních vozidel více viz zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném 
znění, a Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel v platném znění 
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(pověřený dohledovou či jinou povinností k předmětu zajištění či jeho vlastníku nebo držiteli) 

ze zákona povinen požadovat po vlastníku či držiteli předmětu zajištění nějakou součinnost 

v rámci plnění svých vlastních úkolů, kterou ale tento nebude schopen poskytnout, s odkazem 

na vyslovená omezení ve výroku zajišťovacího usnesení. 

Vedle zmíněného registru silničních vozidel si lze představit vhodnost informovat obecní či 

finanční úřady241, které mají své vlastní různorodé úkoly a povinnosti, jež se mohou vázat 

k předmětu zajištění (nejčastěji k nemovitosti v místě jejich působnosti, například 

v souvislosti se stavebním či daňovým řízením). 

 

b) Subjekty, o nichž je rozhodovacímu orgánu známo, že mají k zajištěné věci 

předkupní, nájemní nebo jiné právo, nebo vedou řízení, v němž byl omezen 

výkon práv s takovou věcí nakládat 

 

Zákon opět širokou formulací umožňuje praxi reagovat na různé nastalé situace. V případě 

osob s předkupním, nájemním nebo jiným právem se jedná o subjekty, jejichž právní 

postavení k zajišťované věci se rozhodnutím o zajištění nijak nemění (tj. stále mají své 

předkupní, nájemní či jiné242 např. zástavní právo), nicméně u nichž případné využití či 

využívání takových práv k věci ve své podstatě předpokládá, že budou o jejím „osudu“ 

informovány. 

Obdobně by měly být informovány osoby, které vedou řízení, v němž byl omezen výkon práv 

se zajišťovanou věcí nakládat. Pod těmito řízeními si lze představit řízení exekuční, 

insolvenční či řízení týkající se dotčené zajišťované věci vedené z různých důvodů u civilního 

soudu243, informován by tedy měl být příslušný exekutor, insolvenční správce či soudce. 

(Dopadům rozhodnutí o zajištění věci na tato řízení se budu věnovat v kapitole věnované 

účinkům zajištění.) 

                                                 
241 Jak výslovně zmiňoval trestní řád účinný před tzv. zajišťovací novelou, tj. do 18. 3. 2017 
242 Může jít například o výhradu vlastnického práva, o právo zpětné koupě či o právo lepšího kupce apod. – viz 
občanský zákoník, § 2132-2157, vedlejší ujednání při kupní smlouvě. 
243 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017, její komentář k § 79b trestního řádu. 
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O existenci toho kterého práva k zajišťované věci či o způsobu omezení práv s věcí nakládat 

by se měl rozhodující orgán dozvědět nejpozději na základě výzvy, kterou směřuje ve výroku 

rozhodnutí vůči osobě, jíž je věc zajišťována244. 

Na tomto místě si dovolím malou odbočku. Skutečnost, zda se k zajišťované věci váží 

různorodá práva třetích osob (případně je v souvislosti s ní vedeno jiné řízení) může mít 

bezpochyby významný vliv na hodnotu zajišťované věci, vždy záleží na charakteru a rozsahu 

takových práv (či charakteru a účelu toho kterého řízení). Jedná se tedy o informaci, kterou by 

se měl rozhodující orgán minimálně pokusit zjistit předtím, než k zajištění vůbec přistoupí. 

Předem lze řadu informací získat například u zajišťovaných nemovitostí z katastru 

nemovitostí, obdobně je některé informace možné zjistit náhledem do insolvenčního rejstříku. 

Pojďme si naznačená úskalí představit na konkrétním příkladu: Jako náhradní hodnota má být 

v trestním řízení zajištěna nemovitost, která je zatížena zástavním právem zajišťujícím úvěr 

vlastníka nemovitosti vůči bance. V takovém případě by měl rozhodující orgán předem zvážit, 

zda je zajištění vůbec účelné, tj. zda by i po případné realizaci zástavního práva 

na trestní řízení „něco zbylo“. V kapitole věnované účinkům zajištění si totiž mimo jiné 

vysvětlíme, že vydáním zajišťovacího usnesení se orgány činné v trestním řízení nedostávají 

do tzv. přednostního postavení v případě zpeněžování předmětu zajištění za účelem 

uspokojení všech na něm zajištěných finančních nároků. (Jinak řečeno, zajištění pro účely 

trestního řízení dostává vůči dříve vzniklým oprávněným /!/ finančním nárokům své 

„pořadí“.) Z toho důvodu je v okamžiku rozhodování o zajištění vhodné disponovat nejen 

konkrétními informacemi k samotnému předmětu zajištění, tj. v daném případě k nemovitosti, 

ale i k právu, které tento zatěžuje – v daném případě informacemi ke zbývající výši úvěru, 

jenž je předmětným zástavním právem zajištěn245. 

Nicméně jestliže i přes vyvinuté úsilí nastane situace, že se rozhodující orgán dozví o výše 

zmíněných omezeních vztahujících se k předmětu zajištění až na základě výzvy učiněné 

v rozhodnutí, měl by úvahy o vlivu existence takového omezení na hodnotu předmětu 

zajištění učinit dodatečně. Výsledku takových úvah by měl následně přizpůsobit svůj další 

postup, který v krajním případě může vést ke zrušení zajištění pro jeho faktickou neúčelnost. 

 

                                                 
244 Více viz v bodu 5.5.1. Výrok, § 79a odst. 2 trestního řádu 
245 Více viz v kapitole 5.8. Účinky zajištění 
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c) Obchodní korporace při zajištění obchodního podílu po právní moci 

rozhodnutí 

 

Jak bylo zmíněno na jiném místě této práce, její rozsah a účel neumožňuje věnovat 

obchodnímu podílu příliš samostatné pozornosti. Proto pouze znovu připomenu, že podle § 31 

zákona o obchodních korporacích246 představuje podíl účast společníka v obchodní korporaci 

a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. S odkazem na vše již uvedené lze zkonstatovat, že 

samotným zajištěním obchodního podílu se v zásadě nemění situace té které obchodní 

korporace, z logiky věci nicméně vyplývá (obdobně jako v případě osob majících určitá práva 

k předmětu zajištění), že by si obchodní korporace (jako samostatná právnická osoba) měla 

být vědoma toho, že je podíl na ní zajištěn. Zejména tehdy, zůstávají-li „její“ zbývající 

obchodní podíly nezajištěné. 

 

Vhodnost vyrozumění obchodní korporace o zajištění rovněž sílí tehdy, je-li zajištěním 

omezováno jiné právo než právo podíl převést či zatížit, například právo hlasovat na valné 

hromadě, neboť by samotná obchodní korporace měla této nové skutečnosti přizpůsobit svůj 

další chod. (Nicméně takový případ je většinou podmíněn tím, že je správou zajištěného 

obchodního podílu pověřen insolvenční správce, který v rámci pověření vstupuje 

do zajištěných práv původního společníka, čemuž reálně přizpůsobí své další kroky včetně 

informovanosti obchodní korporace247.) 

 

Zákon zde, na rozdíl od subjektů uvedených pod bodem a) této části, výslovně neuvádí 

možnost vyzvat obchodní korporaci k tomu, aby informovala rozhodující orgán v případě, že 

zjistí nakládání se zajištěným obchodním podílem, které může představovat hrozbu zmaření 

účelu zajištění. Sama bych se nicméně k této výzvě, v rámci přípustné analogie v trestním 

právu procesním, stejně tak jako s odkazem na demonstrativní výčet subjektů uvedených pod 

bodem a), přikláněla v případech, kde takové upozornění bude rozhodující orgán vzhledem 

k počtu zbývajících (tj. nezajištěných) obchodních podílů v téže korporaci a vzhledem 

k aktuální důkazní situaci předmětné trestní věci považovat za vhodné. 

 

                                                 
246 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů 
247 Více viz zákon č. 279/2003 Sb., event. Část 8. Správa zajištěného majetku 
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Zákon naopak požaduje, na rozdíl od předcházejících případů, vyrozumění korporace až po 

právní moci usnesení o zajištění. Lze dovodit, že tak činí ve snaze zabránit nežádoucím 

účelovým pokusům o manipulaci ať už s obchodním podílem či s majetkem společnosti 

prostřednictvím zbývajících společníků uvnitř obchodní korporace v nastalém mezidobí, 

zejména v případech, kdy má do zajišťovaných práv posléze reálně vstoupit pověřený 

správce. 

 

d) Katastrální úřad - o nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění 

 

Jak bylo vysvětleno výše, v případě zajištění nemovitosti se u katastru nemovitosti jedná 

o subjekt příslušný k provedení zajištění, jemuž je tedy rozhodnutí o zajištění doručováno 

přímo a přednostně. Nicméně trestní řád nadto výslovně uvádí, že je třeba katastr vyrozumět 

posléze i o nabytí právní moci takového rozhodnutí. Činí tak proto, že ve svém jiném 

ustanovení, tj. v § 79e odst. 4 trestního řádu, váže určité právní účinky týkající se řízení podle 

katastrálního zákona na nabytí právní moci zajišťovacího usnesení. Je tedy zřejmé, že katastr 

nemovitostí se musí dozvědět i o této skutečnosti. 

 

V obecnější rovině je pak k tomu možné připomenout, že vhodnost či povinnost informovat 

o existenci, eventuálně o právní moci zajišťovacího usnesení další subjekty není odvozena 

pouze od smyslu a účelu řízení trestního. Rozhodnutí o zajištění může mít totiž dopad na jiná 

řízení, která se dotýkající předmětu zajištění, a která probíhají podle jiných zákonů. Takové 

zákony pak mohou obsahovat vlastní požadavky vztahující se k postupu jím dotčených 

orgánů, (například vázat některé další kroky v řízení podle toho kterého zákona k nabytí 

právní moci dotčeného rozhodnutí o zajištění248). 

5.7. Rozhodování o opravném prostředku 

Vrátíme-li se na pomyslnou časovou osu procesu rozhodování o zajištění nástrojů a výnosů 

z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně, nacházíme se aktuálně ve fázi po doručení 

vydaného usnesení o zajištění oprávněným subjektům, v praxi následované v naprosté většině 

případů řízením o stížnostech proti dotčenému rozhodnutí. Právo stížnosti proti tomuto 

konkrétnímu usnesení je zakotveno v 79a odst. 5 trestního řádu: „Proti rozhodnutí o zajištění 

je přípustná stížnost.“ (Na shodné ustanovení odkazuje § 79g odst. 1 trestního řádu v úpravě 

                                                 
248 Více viz v kapitole 5.8. Účinky zajištění 
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zajištění náhradní hodnoty.) Ze znění citovaného ustanovení ve spojení s § 141 odst. 4 

trestního řádu je zřejmé, že stížnost nemá odkladný účinek249. Jak bylo opakovaně 

vysvětlováno, tento se nepřipouští z důvodu nutné předběžné vykonatelnosti rozhodnutí, která 

odpovídá účelu zajištění (tj. zabránit odstranění předmětu zajištění z dispozice orgánů činných 

v trestním řízení250). 

 

Osobou oprávněnou podat stížnost proti usnesení o zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního 

řádu (zajištění nástroje či výnosu z trestné činnosti) potažmo podle stejného ustanovení 

ve spojení s § 79g odst. 1 trestního řádu (zajištění náhradní hodnoty) je jednak osoba, jíž se 

rozhodnutí o zajištění přímo dotýká251 (tj. zúčastněná osoba a jejím jménem zmocněnec, 

zákonný zástupce či opatrovník, obviněný a jeho jménem obhájce či opatrovník), a jednak 

státní zástupce, jde-li o rozhodnutí soudu. Státní zástupce tak může učinit i ve prospěch 

obviněného252. 

 

Jak bylo vysvětleno již dříve, v případě rozhodnutí o zajištění nástrojů a výnosů z trestné 

činnosti či náhradní hodnoty za tyto se nejedná o návrhové rozhodnutí, v úvahu tak nepřichází 

možnost podání stížnosti osobou, jež dala k vydání usnesení podnět, i kdyby tato existovala. 

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů 

od oznámení usnesení (§ 137 trestního řádu); jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, 

tak i jeho opatrovníku nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno 

nejpozději253. 

 

Na rozdíl od pravidel pro doručování obhájci a obviněnému zákon v tomto případě výslovně 

neuvádí, jak má být běh lhůty počítán za situace, že je usnesení doručováno jak zúčastněné 

osobě, tak jejímu zmocněnci. Jestliže nicméně přijmeme můj shora vysvětlený argument 

o potřebě doručování zajišťovacího usnesení jak zúčastněné osobě, tak zmocněnci 

(s poukázáním na ukládání povinnosti osobě, jíž je věc zajišťována, něco osobně konat 

i nekonat), musíme si rovněž vyřešit otázku počátku běhu lhůty pro podání stížnosti. 

S ohledem na vysvětlené postavení zúčastněné osoby v trestním řízení, s důrazem 
                                                 
249 § 141 odst. 4 trestního řádu: „Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví.“ 
250 „Ze znění zákona vyplývá, že existuje poměrně velké množství usnesení, která nejsou pravomocná, přitom 
však jsou již tzv. předběžně vykonatelná. Jde především o taková usnesení, u nichž by odkladný účinek mohl 
zmařit jejich smysl.“ - Šámal, P., Musil, J., Kuchta., J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 835 
251 § 142 odst. 1 trestního řádu 
252 § 142 odst. 1 trestního řádu 
253 § 143 odst. 1 trestního řádu 
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na charakter práv, do kterých je zajišťovacím usnesením zasahováno, jsem přesvědčena, že by 

měla být použita analogie a odkazem na § 143 odst. 1 trestního řádu by lhůta k podání 

stížnosti i v takovém případě měla běžet od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději. 

Pro tento závěr dle mého názoru hovoří i usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 

31. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 303/04: „ 2) Ve vztahu k výkladu teleologickému Ústavní soud 

k myšlenkovému postupu stran aplikace rozhodných právních norem ze strany stížnostního 

soudu v této souvislosti připomíná, že jednotlivá ustanovení jednoduchého práva jsou orgány 

veřejné moci povinny interpretovat a aplikovat v první řadě vždy z pohledu účelu a smyslu 

ochrany ústavně garantovaných základních práv a svobod (srov. sp. zn. III. ÚS 139/98, III. 

ÚS 257/98, I. ÚS 315/99, II. ÚS 369/01 a další), tj. v daném případě in favorem procesně 

oprávněného. Tudíž i při případné, hypoteticky možné konkurenci více metodologicky 

racionálně obhajitelných interpretačních alternativ je nutno zvolit jako výsledek výkladu tu, 

která opodstatněně nabývá přednosti před ostatními, tj. upřednostnit interpretaci takovou, jež 

je ústavně konformnější.“ 

 

Co se týče možnosti vzdání se a zpětvzetí stížnosti, stížnostních důvodů, řízení před orgánem, 

proti jehož rozhodnutí stížnost směřuje a procesu rozhodování nadřízeného orgánu, platí 

obecná úprava trestního řádu týkající se stížností a řízení o nich, tj. postupuje se podle § 143 

a násl. trestního řádu, a pro potřeby této práce není nutné se těmto otázkám blíže věnovat. 

Proto bych pouze zmínila, že i v případě stížnosti proti rozhodnutí o zajištění podle § 79a 

a násl. trestního řádu je za zákonných podmínek možná autoremedura, policejní orgán 

k takovému postupu potřebuje souhlas státního zástupce254. 

 

Pozornost je nicméně třeba věnovat orgánu, který o stížnosti proti rozhodnutí o zajištění 

nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně rozhoduje. Jak bylo opakovaně 

vysvětleno, v přípravném řízení rozhoduje o zajištění nejčastěji policejní orgán se souhlasem 

státního zástupce, rozhodovat však může i státní zástupce sám. 

 

Trestní řád uvádí, že o stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce nebo policejní orgán 

zajistil věc, o níž nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že je nástrojem nebo výnosem 

z trestné činnosti, stejně tak jako o stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce nebo 

policejní orgán zajistil náhradní hodnotu, rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty 

                                                 
254 § 146 odst. 1 trestního řádu 
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k podání stížnosti všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, 

který napadené rozhodnutí buď sám vydal a nebo který ve věci vykonává dozor nad 

zachováním zákonnosti v přípravném řízení (v případě rozhodnutí policejního orgánu). Věc 

předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce255. Je-li o zajištění rozhodováno až v řízení před 

soudem, předloží předseda senátu stížnost k rozhodnutí nadřízenému soudu256. 

 

V zájmu zachování ucelenosti stížnostní problematiky na tomto místě vybočím mimo časovou 

osu rozhodovacího procesu, abych se mohla vyjádřit ke stížnostem proti dalším rozhodnutím, 

které během něj přicházejí v úvahu (a o nichž bude jinak podrobněji hovořeno na jiném místě 

této práce). Jedná se o rozhodnutí o změně důvodu zajištění (§ 77b odst. 3 trestního řádu), 

rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění (§ 79f odst. 4 trestního řádu) a o rozhodnutí 

o povolení či nepovolení úkonu, který se týká náhradní hodnoty (§ 79g odst. 2 trestního řádu). 

 

Nejprve je třeba si uvědomit, že stížnost proti změně důvodu zajištění, obdobně jako stížnost 

proti vlastnímu rozhodnutí o zajištění, nemá odkladný účinek, oproti tomu stížnosti do dalších 

zmíněných rozhodnutí zákon odkladný účinek přiznává. Pro vysvětlení této situace si opět 

vystačíme se smyslem a účelem zajištění. Odkladný účinek není nutné přiznat změně důvodu 

zajištění, neboť v takovém případě se na samotném zajištění nic nemění, mění se pouze 

právní vnímání charakteru zajišťované věci, a to z důkazních důvodů (viz dále). Je-li oproti 

tomu rozhodováno o zrušení nebo omezení zajištění, případně o povolení či nepovolení 

úkonu, který se týká náhradní hodnoty, dojde, event. může dojít, ke změně rozsahu zajištění, 

případně k jiné jeho změně vyvolané povoleným úkonem. Proto trestní řád odkládá 

vykonatelnost takového rozhodnutí do doby nabytí jeho právní moci, tj. do doby možného 

přezkumu učiněného rozhodnutí k tomu příslušným orgánem. 

 

Jde-li o rozhodnutí policejního orgánu či státního zástupce, uvádí k tomuto trestní řád 

následující: O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce nebo policejní orgán změnil 

důvod zajištění věci, rozhodl o omezení zajištění věci, o níž nasvědčují zjištěné skutečnosti 

tomu, že je nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti nebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo 

omezení takového zajištění, nebo rozhodl o omezení zajištění náhradní hodnoty, nebo 

nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, rozhoduje zpravidla do pěti dnů 

po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je činný 

                                                 
255 § 146a odst. 1 písm. c), d), odst. 2 trestního řádu 
256 § 146 odst. 2 písm. c) trestního řádu 



98 
 

státní zástupce, který buď napadené rozhodnutí sám vydal a nebo který ve věci vykonává 

dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (v případě rozhodnutí policejního 

orgánu) s tím, že i ve druhém zmíněném případě předkládá soudu věc opět státní zástupce257. 

Obdobně trestní řád uvádí, že týž soud rozhoduje o stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní 

zástupce nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty258. 

 

Podíváme-li si na dotčené zákonné ustanovení pozorně, bude nám zřejmé, že soud v rámci 

zajišťovacího procesu nerozhoduje o stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu či státního 

zástupce pouze ve třech v úvahu přicházejících případech: Jedná se o stížnost proti 

rozhodnutí, kterým státní zástupce či s jeho souhlasem policejní orgán vyhověl žádosti 

o zrušení nebo omezení zajištění259, o stížnosti proti rozhodnutí, jímž státní zástupce či s jeho 

souhlasem policejní orgán zrušil zajištění z vlastní iniciativy260 a o stížnosti proti rozhodnutí, 

jímž státní zástupce povolil provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty261. (Pro 

úplnost je vhodné připomenout, že pokud státní zástupce či s jeho souhlasem policejní orgán 

z vlastní iniciativy omezí zajištění, zůstává příslušným k rozhodnutí o stížnosti soud262.) 

 

K odhalení důvodu nám znovu pomohou základní principy, které se vztahují se k zajišťování 

nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně obecně. Jestliže totiž rozhodující 

orgán zajištění celkově ruší (ať už na základě žádosti či z vlastní iniciativy) anebo vyhoví 

žádosti o omezení zajištění (tj. zajištění k žádosti zúží), případně povolí provedení úkonu vůči 

zajištěné náhradní hodnotě, „ubírá“ z původního zásahu do základních lidských práv či do 

těchto zasahovat přestává. Z toho důvodu již není nutné takovému rozhodnutí přiznávat větší 

míru právní ochrany požadovanou soudním přezkumem a postačí „běžný“ přezkum v rámci 

instančního rozhodování. S ohledem na skutečnost, že policejní orgán i v těchto případech 

rozhoduje se souhlasem státního zástupce263, bude o stížnosti jak proti takovému rozhodnutí 

policejního orgánu, tak proti rozhodnutí státního zástupce rozhodovat státní zástupce 

nadřízeného státního zastupitelství264. 

 

                                                 
257 § 146a odst. 1 písm. c), d), e), odst. 2 trestního řádu 
258 § 146a odst. 1 písm. d) trestního řádu  
259 § 79f odst. 2 trestního řádu 
260 § 79f odst. 3 trestního řádu 
261 § 79g odst. 2 trestního řádu 
262 § 146a odst. 1 písm. c), d), § 146a odst. 2 trestního řádu 
263 § 79f odst. 3 trestního řádu 
264 § 146 odst. 2 písm. a) trestního řádu 
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Všechny další skutečnosti týkající se stížnostního řízení jsou již obdobné jako v případech 

jakéhokoliv jiného rozhodování o stížnostech v trestním řízení, tj. uplatní se postup podle 

§ 141 a násl. trestního řádu. Je-li tedy stížnost proti rozhodnutí o zajištění zamítnuta, 

rozhodnutí o zajištění nabude právní moci, s tomu odpovídajícími, zákonem předpokládanými 

účinky. 

 

5.8. Účinky zajištění 

Pravomocné rozhodnutí o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty 

za ně na sebe váže řadu účinků projevujících se ve „vnějším světě“, tj. mimo probíhající 

trestní řízení.  Účinky zajištění aktuálně upravuje § 79e trestního řádu265. Pojďme se na jeho 

jednotlivé odstavce podívat podrobněji. 

5.8.1. Jednání osoby, jíž je věc zajištěna 

„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.“266 

 

Účelem této výslovné úpravy je zákonné zakotvení tzv. absolutní, tj. „i nenamítané“ 

neplatnosti takto specifikovaného jednání osoby, jíž je věc zajištěna267. Z citované formulace 

je dále zřejmé, že jednající osoba si musí být takových následků vědoma, tj. musí být o těchto 

poučena268. Citované ustanovení v podstatě zesiluje dopad zajišťovacího usnesení, osobě, jíž 

je věc zajišťována, je tak v souladu se smyslem a účelem zajištění od počátku dáváno najevo, 

že její případná snaha o následné vyvedení věci z moci orgánů činných v trestním řízení by 

byla zbytečná. Jako příklad lze uvést uzavření kupní smlouvy na zajištěné motorové vozidlo. 

Taková kupní smlouva bude tedy od počátku neplatná. 

                                                 
265 Potažmo § 77b odst. 5 trestního řádu, viz dále 
266 § 79e odst. 1 trestního řádu 
267 Obdobně k absolutní neplatnosti např. § 588 občanského zákoníku: „Soud přihlédne i bez návrhu k 
neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně 
narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.“ 
268 Viz bod 5.5.3., písm. b) 
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5.8.2. Výkon rozhodnutí, veřejná dražba, exekuce nebo insolvenční řízení 

„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.“269 

 

V první chvíli je třeba si uvědomit, že zajišťovaná věc neexistuje v jakémsi právním vakuu, 

rozhodnutí o zajištění tak může předcházet, může s ním být činěno současně, či jej může 

následovat jiné rozhodnutí k věci se vztahující, z jiných právních důvodů či titulů. 

Zajišťovaná věc tak může být předmětem citovaných řízení, tj. výkonu rozhodnutí, veřejné 

dražby, exekuce či insolvenčního řízení. 

 

Jestliže některé z citovaných řízení časově předchází rozhodnutí o zajištění a rozhodující 

orgán o jeho existenci ví, je jen na něm, jak vyhodnotí vzniklou situaci, resp. jak posoudí 

účelnost zajištění v takovém případě. Rozhodnutí o zajištění totiž nemá přednost před jinými 

již existujícími druhy rozhodnutí, resp. před jejich výkonem270. Jak bylo již vysvětleno výše, 

závisí tedy na posouzení rozhodovacího orgánu, zda předmět, jehož se dotýká jiné řízení, 

vůbec zajistí, laicky řečeno, zda dospěje k předběžnému závěru, že na trestní řízení po výkonu 

jiného rozhodnutí vůbec nějaká majetková hodnota zbyde. (Typickým příkladem, kdy je 

rozhodnuto o zajištění přes např. existující exekuci, je zajištění jako náhradní hodnoty 

nemovitosti, jejíž hodnota značně přesahuje hodnotu exekučně vymáhané částky.) 

 

Jestliže tedy i přes existenci takového řízení bude rozhodnuto o zajištění věci v trestním 

řízení, případně jestliže bude výkon rozhodnutí, exekuce či veřejná dražba nařízena či 

insolvenční řízení zahájeno ve vztahu k již „trestně“ zajištěné věci, podmiňuje zákon kroky 

dalších zúčastněných subjektů vůči takto zajištěné věci předchozím souhlasem předsedy 

senátu, potažmo státního zástupce. 

 

                                                 
269 § 79e odst. 2 trestního řádu 
270 Více viz občanský soudní řád, k pořadí pohledávek např. § 280 odst. 3, 309 odst. 1, 331 odst. 2, 337c apod. 
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Činí tak právě proto, aby bylo osobou v tu chvíli odpovědnou za průběh trestního řízení 

kvalifikovaně posouzeno, zda neexistují pochybnosti o účelové manipulaci se zajištěným 

majetkem, s cílem jej z trestního řízení vyvést. Jestliže rozhodující orgán takovou možnost 

vyloučí a posoudí jako předběžnou otázku oprávněnost probíhajícího řízení včetně pořadí 

vymáhané pohledávky271, posoudí zároveň, zda má zákonné důvody pro omezení jeho 

průběhu. Bude-li zajištěn nástroj či výnos z trestné činnosti, je minimálně po dobu trvání 

trestního řízení pojmově vyloučeno, aby bylo proti zajištěné věci postupováno jako proti 

legálnímu majetku (viz kapitola o základních pojmech). Naopak u zajištěné náhradní hodnoty 

(tj. legálního majetku pachatele) by neměl státní zástupce či předseda senátu mít většinou 

důvod bránit průběhu tohoto kterého řízení. Jiným probíhajícím řízením se rozhodnutí 

o zajištění věci nijak neruší, naopak s jeho existencí v něm musí být způsobem odpovídajícím 

tomu kterému druhu řízení počítáno.272,273,274 

 

Předseda senátu či státní zástupce však v rámci citovaných řízení kroky vůči zajištěnému 

majetku nepovolí také tehdy, když shledá, že existuje jiný majetek povinného (osoby, jíž byla 

věc zajištěna), který je možné na úhradu předmětných pohledávek použít. Zákon totiž prvotně 

předpokládá uspokojení jiných pohledávek v rámci jiných řízení z věcí nedotčených 

zajištěním. 

                                                 
271 Opět viz více občanský soudní řád, zejména část šestá, výkon rozhodnutí, § 251 - § 351a, případně zákon 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
insolvenční zákon 
272 Srov. např. § 140b insolvenčního zákona: Zákaz vydání rozhodnutí: „Nejde-li o řízení uvedená v § 140a, 
nelze v jiných soudních nebo rozhodčích řízeních po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, 
rozhodnout o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním 
řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo 
o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170); to neplatí, jde-li o pohledávky věřitelů 
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení 
získaného trestným činem, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové 
podstatě dlužníka. K rozhodnutím vydaným v rozporu s tímto zákazem se v insolvenčním řízení nepřihlíží.“ 
K tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3523/2016 
273 Srov. rovněž např. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, (exekuční řád), 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. 4:  „Exekuci na majetek povinného, na který 
se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v trestním řízení, lze provést jen po předchozím souhlasu příslušného 
orgánu činného v trestním řízení.“,  či § 73a odst. 6: Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovité věci 
je rozhodující den, v němž exekutorovi došel exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva; došlo-li 
ve stejný den exekutorovi více exekučních návrhů, mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro 
vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského 
zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy 
způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li 
nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li exekuční návrh ke zřízení exekutorského 
zástavního práva podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí exekutorského zástavního 
práva rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu. 
274 Viz např. Marešová, M. Zajištění nemovité věci podle trestního řádu a jeho vliv na exekuční řízení. Komorní 
listy 1/2017, s. 19 
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Trestní řád nicméně upřesňuje (alespoň prozatím), že ustanovení o předchozím souhlasu 

předsedy senátu či státního zástupce neplatí, je-li dotčené řízení prováděno k uspokojení 

pohledávky státu. Kromě důvodu, že se zde nepředpokládá podezření z účelové manipulace se 

zajištěnou věcí275, je možné zmínit i majetkový dopad takového řízení. Vrátíme-li se 

k předpokládanému účelu zajištění v případě nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní 

hodnoty za ně, uvědomíme si, že v konečném důsledku má zajištění skončit rozhodnutím 

o propadnutí či zabrání věci, tj. hodnota zajištěné věci se tedy má stát příjmem státního 

rozpočtu. Obdobně se příjmem státního rozpočtu stanou i jiné vymožené pohledávky státu. 

Ze zajištěné majetkové hodnoty by tedy měl i v takovém případě majetkový prospěch týž 

příjemce276. 

5.8.3. Evidence vedená podle jiných právních předpisů 

„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.“277 

Konstitutivní účinky zápisu do tzv. veřejných rejstříků již byly opakovaně vysvětleny 

na jiných místech této práce. Z toho je, opět s odkazem na smysl a účel zajištění, zcela zřejmé, 

že zákon i v případech navrhované změny právních vztahů k zajišťované věci podmíněné 

takovým zápisem logicky umožňuje orgánu odpovědnému za průběh trestního řízení posoudit, 

zda je takový návrh vzniklý na základě právního jednání osoby, jíž je věc zajišťována, 

oprávněný a legální, oproti účelové snaze o vyvedení majetku z trestního řízení. V citovaném 

ustanovení se nadto znovu odráží i předběžná vykonatelnost usnesení o zajištění nástroje či 

výnosu z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně, neboť orgán vedoucí takovou evidenci je 

rozhodnutím o zajištění vázán od okamžiku jeho doručení, bez ohledu na jeho právní moc. 
                                                 
275 Obdobně viz Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1070, 
k § 79d odst. 6 
276 Podle současně dostupných informací je aktuálně připravována novelizace předmětného ustanovení 
a do budoucna by měl být souhlas vyžadován i k uspokojení pohledávek státu. V praxi se totiž stávalo, že 
subjekty odpovědné za realizaci zajištění, kterým je zároveň ukládána povinnost informovat o nakládání 
s předmětem zajištění, (§ 79b odst. 1 trestního řádu), v takových případech orgány činné v trestním řízení 
o změnách neinformovaly – důsledkem čehož mohlo dojít v trestním řízení o rozhodnutí o věci, která již fakticky 
nebyla v dispozici orgánů činných v trestním řízení – např. všechny finanční prostředky na zajištěném účtu byly 
reálně využity k uspokojení pohledávky státu. Takové případy jsou pochopitelně nežádoucí. 
277 § 79e odst. 3 trestního řádu 
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Trestní řád tak v podstatě citovaným ustanovením připisuje subjektům vedoucím předmětnou 

evidenci určitou „hlídací funkci“, resp. těmto znemožňuje postupovat způsobem pro ně jinak 

obvyklým (upraveným tím kterým zákonem o té které evidenci), když jejich další postup 

dotýkající se zajišťované věci podmiňuje souhlasem orgánů činných v trestním řízení. 

V podstatě se zároveň jedná o rozšíření informační povinnosti týchž subjektů na základě 

výzvy rozhodovacího orgánu učiněné vůči nim spolu s vydáním zajišťovacího usnesení – viz 

§ 79b odst. 1 trestního řádu278. 

Typickým příkladem evidence podle jiných právních předpisů je opakovaně zmiňovaný 

katastr nemovitostí či letecký rejstřík. Důvodem, proč trestní řád opět užívá popisnou 

formulaci rozhodných evidencí, nikoliv jejich výčet, je opět snaha umožnit praxi reagovat 

i na rejstříky obdobného charakteru v budoucnu teprve vzniklé. 

5.8.4. Katastr nemovitostí 

„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.“279 

Jak bylo vysvětleno u informační povinnosti rozhodovacího orgánu činného v trestním řízení 

podle § 79b odst. 4 trestního řádu280, katastr nemovitostí musí být rovněž informován o nabytí 

právní moci zajišťovacího usnesení. Děje se tak z toho důvodu, že kroky katastru jsou 

samostatně upraveny zvláštním zákonem, jenž mu ukládá postupovat zcela určitým 

způsobem. Z pohledu orgánů činných v trestním řízení je důležité znát ustanovení § 9 odst. 2 

katastrálního zákona, který větou první stanoví, že pořadí zápisů práv do katastru se řídí, 

pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve kterém byl návrh na zápis do katastru doručen 

katastrálnímu úřadu. Ustanovení § 10 téhož zákona pak upřesňuje, že právní účinky zápisu 

nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. 

Ustanovení § 79e odst. 4 trestního řádu tak ve své podstatě představuje zákonnou výjimku 

z jinak standardního citovaného postupu podle katastrálního zákona. Tato výjimka spočívá 

                                                 
278 Rovněž viz výklad k výroku usnesení, kapitola 4.5. 
279 § 79e odst. 4 trestního řádu 
280 Viz bod 5.6.2., písm. d) 
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v tom, že katastr nezapíše navrhovanou změnu práva k zajišťované nemovité věci (na základě 

právního jednání osoby, jíž byla nemovitá věc zajištěna) ani v případě, že návrh na zápis 

takové změny byl katastru doručen před zajišťovacím usnesením, nebylo-li o takovém zápisu 

do tohoto okamžiku ještě rozhodnuto. Jedná se o zvýšenou ochranu před účelovou manipulací 

s nemovitou věcí odporující účelu zajištění v trestním řízení, a to po dobu bezprostředně 

předcházející vydání vlastního zajišťovacího rozhodnutí. 

Zmíněný cíl předmětného ustanovení mimo jiné vysvětluje, proč trestní řád zároveň 

podmiňuje důvod zápisu právním jednáním osoby, jíž byla věc zajištěna. Katastr tedy tímto 

způsobem nepostupuje v případě, že doručený návrh na zápis změny práva k nemovité věci 

předcházející zajišťovací usnesení je podložen jiným právním důvodem, například soudním 

rozhodnutím (tj. důvodem nezávislým na vůli osoby, jíž je věc zajišťována). V takovém 

případě nepřichází podezření z účelové manipulace v úvahu a další odchylka od běžného 

postupu katastru nemovitostí by byla nepřiměřeným upřednostňováním řízení trestního před 

jinými druhy řízení. (Jako příklad lze uvést výsledek řízení o dědictví ohledně dotčených 

zajištěných nemovitých věcí, s poukázáním na § 14 odst. 2 katastrálního zákona: „Vkladové 

řízení je zahájeno také tehdy, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo 

soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do katastru zapisuje 

vkladem.“) 

5.8.5. Pohledávka na účtu 
 

„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.“281 

 

                                                 
281 § 79e odst. 5 trestního řádu 
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K účinkům zajištění přibyla specifikace zajištěné výše peněžních prostředků na účtu u banky 

či jiného subjektu, který vede účet pro jiného. Zajištění peněžních prostředků na účtu je 

v praxi zřejmě nejvyužívanějším způsobem zajištění (nejen nástrojů a výnosů z trestné 

činnosti a náhradní hodnoty za ně), a proto mu bude níže věnována samostatná pozornost. 

V tuto chvíli bych tedy pouze v souladu s citovaným ustanovením shrnula, že je-li 

v okamžiku zajištění částka na účtu nižší než částka stanovená ve výroku rozhodnutí, zajištění 

se vztahuje také na jakékoliv další finanční prostředky na účet dodatečně došlé, a to až do 

výše částky uvedené v zajišťovacím usnesení, včetně příslušenství.282 

 

Ustanovení § 79e odst. 5 trestního řádu rovněž zakazuje okamžikem doručení zajišťovacího 

usnesení bance (či jinému subjektu, který vede účet pro jiného283) komukoliv jakoukoliv 

dispozici s peněžními prostředky na účtu do výše zajištění. Z tohoto úhlu pohledu je třeba si 

uvědomit, že rozhodující orgán nemusí znát všechny disponenty účtu, osoba, jíž je usnesení 

posléze doručováno (jejíž finanční prostředky jsou jím zajišťovány), nemusí být jedinou 

osobou, která s těmito může fakticky nakládat. Proto je třeba zákaz rozšířit způsobem 

zahrnujícím jakoukoliv dispozici, včetně případné dispozice samotné banky, jedná-li se 

například o účet, který na základě konkrétního smluvního vztahu mezi bankou a klientem 

takovou dispozici umožňuje. (Bance může být klientem udělena možnost nakládat s určitou 

výší finančních prostředků na účtu se nacházejících způsobem podle svého uvážení, tj. tyto 

určitým způsobem po nějakou dobu investovat bez dalších konkrétnějších příkazů klienta 

apod.) V rámci uvedené omezené dispozice trestní řád opět upřesňuje, že tato je zakázána, 

nestanoví-li zákon jinak. Předmětné ustanovení bývá z důvodu větší právní jistoty přímo 

citováno ve výroku rozhodnutí. 

 

Pokusím-li se v tuto chvíli zamyslet nad jednotlivými zákonem předpokládanými účinky 

zajištění, dospívám k závěru, že zákonodárce se dostupnými prostředky snaží zabránit 

různorodé manipulaci s předmětem zajištění do doby, než o něm bude v trestním řízení 

rozhodnuto odpovídajícím „konečným“ způsobem. Proto trestní řád některá jednání výslovně 

zakazuje a některá podmiňuje souhlasem předsedy senátu či státního zástupce, stejně tak jako 

ukládá některé povinnosti přímo subjektům, které se podílí na realizaci zajištění tak, jak bylo 

vysvětleno výše. 

 

                                                 
282 Typicky úroky 
283 Např. spořitelní či úvěrové družstvo – viz dále 
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5.8.6. Možnost uplatnění práv třetích osob k zajištěné věci 
 

V trestním řádu však můžeme nalézt ještě jedno ustanovení, vztahující se svým způsobem 

také k účinkům zajištění. Jedná se o § 77b odst. 5 trestního řádu: „Nestanoví-li zákon jinak, 

lze práva třetích osob k zajištěné věci důležité pro trestní řízení uplatnit pouze v řízení ve 

věcech občanskoprávních.“ Citované ustanovení v podstatě zamezuje neadekvátnímu 

zatěžování řízení trestního, resp. zabraňuje rozšiřování dokazování nad jeho rámec a potřeby. 

 

Jak bylo vysvětleno výše, zajištěná věc neexistuje v tzv. právním vakuu. To mimo jiné 

znamená, že k této mohou i třetí osoby uplatňovat různá práva různým způsobem, včetně 

způsobu nijak nesouvisejícího se shora zmíněnými účinky zajištění (tj. mimo výkon 

rozhodnutí, veřejnou dražbu, exekuci či insolvenci). Například se může jednat o případ, kdy 

rozhodující orgán zajistí jako náhradní hodnotu věc, u níž si jako předběžnou otázku vyřeší, 

že náleží obviněnému, nicméně po rozhodnutí o zajištění bude své vlastnické právo k věci 

tvrdit třetí osoba. 

 

Představme si drahé hodinky nalezené v místě bydliště obviněného, o nichž následně jeho syn 

prohlásí, že si je u otce pouze uložil. Nebo složitější situaci: Obviněný zdědí dům na základě 

dědění ze zákona, dědictví mu je soudem potvrzeno. Dům je zajištěn jako náhradní hodnota. 

Následně se objeví jiný dědic, disponující závětí v jeho prospěch a napadne výsledek 

dědického řízení. Původní dědic označuje závěť za neplatnou. Zejména u druhého příkladu je 

zcela zřejmé, že rozsah dokazování potřebný k rozhodnutí o vlastnictví přesahuje nejen 

možnosti, ale i smysl a účel trestního řízení. Z těchto důvodů odkazuje trestní řád třetí osoby 

na občanskoprávní řízení. 

 

Přesto je třeba zdůraznit, že tvrzená práva třetích osob nelze v trestním řízení ignorovat. 

Zejména je třeba počítat s tím, že třetí osoba může formálně požádat o vrácení věci či 

o zrušení zajištění, neboť se cítí být osobou, jíž byla věc zajištěna. O těchto žádostech pak 

bude muset rozhodující orgán formálně rozhodnout. Tento postup lze pokládat za výjimku 

předpokládanou § 77b odst. 5 před čárkou, tj. „nestanoví-li zákon jinak“, resp. za způsob, 

jakým může třetí osoba uplatnit svá práva v trestním řízení. 

 

Jak vyplývá z dosavadního výkladu, rozhodující orgán posuzuje všechny okolnosti pro 

zajištění podstatné již v okamžiku, kdy přistupuje k zajištění. Dozví-li se nicméně 
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o rozhodných skutečnostech až následně, musí i tyto zařadit do svých úvah ve vztahu 

k zákonnosti a účelnosti zvoleného postupu. To v daném konkrétním případě znamená, že si 

jako předběžnou otázku musí zodpovědět napadanou otázku vlastnictví284 a tomu přizpůsobit 

své další kroky. Jestliže tedy bude tvrzení třetí osoby považovat za nepravdivé a účelové, 

neshledá důvod pro zrušení nebo omezení zajištění. Ztotožní-li se s takovým názorem 

stížnostní orgán, věc zůstane v trestním řízení zajištěna, a to minimálně do doby změny 

důkazní situace. Nicméně přetrvávající „spornou“ otázku vlastnictví bude i v trestním řízení 

nutné do míry bez důvodných pochybností objasnit nejpozději v řízení před soudem, jinak by 

totiž o zajištěné věci nemohlo být, až na výjimky285, rozhodnuto způsobem předpokládaným 

tím kterým zajišťovacím institutem. 

 

Na případy, kdy zajištěné věci již nebude v trestním řízení třeba (byť např. z důvodu důkazní 

nouze) a v nichž budou zároveň přetrvávat pochybnosti o tom, komu věc náleží, pamatuje 

obecně § 80 odst. 1 trestního řádu286, ve vztahu k zajištěným nástrojům a výnosům z trestné 

činnosti a náhradní hodnoty za ně ve spojení s § 81a trestního řádu. Ustanovení § 81a 

trestního řádu287 odkazuje na přiměřené užití § 80 a 81 v případě vrácení a dalšího nakládání 

s věcmi zajištěnými jako nástroje a výnosy z trestné činnosti či jako náhradní hodnota za ně. 

K popsané situaci sporného vlastnictví pak § 80 odst. 1 věty třetí stanoví, že 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.  Tím se kruh v podstatě uzavírá 

a dostáváme se k řešení předpokládanému § 77b odst. 5 trestního řádu. 

 

Zároveň je ale pro úplnost dlužno poznamenat, že úspěšné uplatnění práva třetí osoby v řízení 

před civilním soudem může mít dopad i na řízení trestní: Dojde-li před skončením trestního 
                                                 
284 § 9 trestního řádu: „(1) Orgány činné v trestním řízení posuzují předběžné otázky, které se v řízení vyskytnou, 
samostatně; je-li tu však o takové otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu jsou orgány 
činné v trestním řízení takovým rozhodnutím vázány, pokud nejde o posouzení viny obviněného.“ „(2) Orgány 
činné v trestním řízení nejsou oprávněny řešit samostatně předběžné otázky týkající se osobního stavu, o nichž se 
rozhoduje v řízení ve věcech občanskoprávních. Jestliže rozhodnutí o takové otázce nebylo ještě vydáno, vyčkají 
jeho vydání.“ 
285 Např. podmínky § 101 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku upřednostňují charakter propadnuté či zabrané věci 
– nástroje, před otázkou jejího případného vlastnictví, tj. lze vyslovit zabrání takové věci bez ohledu na 
vlastníka, zjednodušeně řečeno z bezpečnostních důvodů. 
286 Ustanovení § 80 a 81 trestního řádu upravuje postup vrácení, vydání a dalšího nakládání s věcmi důležitými 
v trestním řízení, které v tomto již nejsou třeba a nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání. S ohledem 
na zaměření práce nebude těmto ustanovením věnována zvláštní pozornost, na tomto místě je o nich hovořeno 
pouze v souvislosti s uplatněním práv třetích osob k zajišťované věc, tj. ve spojení s možnými pochybnostmi o 
jejím vlastnictví. 
287 § 81a trestního řádu: „Na postup při vrácení nemovitých věcí a nehmotných věcí, které byly zajištěny podle 
§ 79a a při dalším nakládání s nimi, jakož i na postup při vrácení náhradní hodnoty, která byla zajištěna podle 
§ 79g, a při dalším nakládání s ní, se přiměřeně užijí § 80 a 81.“ 
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řízení k vydání pravomocného rozhodnutí civilního soudu věci se týkající, budou jím orgány 

činné v trestním řízení vázány (pokud nepůjde o posouzení viny obviněného288). 

5.9. Zrušení nebo omezení zajištění 

5.9.1. Charakter a způsob rozhodování 

Na pomyslné časové ose procesu zajišťování se tedy aktuálně nacházíme v situaci, v níž 

existuje řádně vydané a doručené usnesení o zajištění nástroje či výnosu z trestné činnosti 

nebo náhradní hodnoty za ně, které po stížnostním procesu nabylo právní moci a svými 

účinky váže nejen osobu, jejíž věc je zajišťována, ale případně i další subjekty „vnějšího 

světa“ tak, jak bylo vysvětleno výše. Do kdy bude ale takové zajištění věci v trestním řízení 

trvat, případně, do kdy bude trvat ve zvoleném rozsahu? 

 

Trestní řád k tomu výslovně v § 79f odst. 1 věta první stanoví, že zajištění věci se zruší nebo 

omezí, není-li jej již třeba nebo jej není třeba ve stanoveném rozsahu. (Věta druhá téhož 

zákonného ustanovení stanoví, že bylo-li zrušeno zajištění věci, jež byla ponechána na místě, 

kde se nachází, odvolá se též příkaz k zdržení se nakládání s věcí. K tomu viz více výklad 

u realizace zajištění movité věci.) 

 

Jak bylo vysvětleno v počátečních kapitolách týkajících se smyslu a účelu zajištění, jedna ze 

základních povinností orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k zajištění je přezkoumávat 

trvající důvody pro zajištění, stejně tak jako trvající důvody pro zajištění ve zvoleném 

rozsahu. Oboje závisí na vývoji důkazní situace od okamžiku zajištění. Je nutné si znovu 

uvědomit, že k zajištění dochází nejčastěji v rané fázi přípravného řízení, často za znalosti 

pouze malého množství důkazů, které mohou posléze doznat změn i z pohledu zajištění. 

Důvod zajištění se tak může měnit či zcela odpadnout, stejně tak jako potřeba zajistit určitou 

konkrétní výši majetkové hodnoty. 

 

Aktuálně ponechám stranou změnu důvodu zajištění, kterému se budu věnovat v samostatné 

kapitole a zaměřím se na zrušení nebo omezení zajištění. 

 

Podíváme-li se opět nejprve na rozhodující orgány, trestní řád obdobně jako v případě 

samotného rozhodnutí o zajištění stanoví, že o zrušení nebo omezení zajištění rozhoduje 
                                                 
288 § 9 odst. 1 trestního řádu, viz výše 
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předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho předchozím souhlasem 

policejní orgán289. V podstatě závisí na stadiu, v jakém se trestní řízení v té chvíli nachází. 

S ohledem na skutečnost, že se opět jedná o zásadní rozhodnutí v oblasti zajištění, potažmo 

v oblasti zásahu do lidských práv, je postup policejní orgánu i v tomto případě podmíněn 

souhlasem státního zástupce. 

 

Existují dvě možnosti, na základě kterých rozhodující orgán zruší nebo omezí zajištění. Buď 

tak bude postupovat po vyhodnocení dostupných důkazů z úřední povinnosti, nebo tak učiní 

na základě žádosti osoby, jíž byla věc zajištěna. Jeho postup musí být nicméně pokaždé 

odůvodněn konkrétními důkazy, které vyústily v takové rozhodnutí, tj. které zapříčinily 

změnu rozhodnutí původního. Postupuje-li rozhodující orgán na základě žádosti, rozhoduje 

podle § 79f odst. 2 ve spojení s odst. 3 téhož ustanovení trestního řádu. Postupuje-li z úřední 

povinnosti, rozhoduje podle § 79f odst. 3 trestního řádu. 

 

Ustanovení § 79f odst. 2 trestního řádu uvádí, že osoba, jíž byla věc zajištěna, má právo 

kdykoliv 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. Citované 30tidenní omezení pro podání 

opakované žádosti bez existence nových důvodů má zabránit častým zbytečným podnětům 

neadekvátně zaměstnávajícím orgány činné v trestním řízení. Naopak možnost opakovat 

žádost po 30 dnech bez udání nového důvodu odpovídá možnosti změny důkazní situace 

v průběhu času, o které se osoba, jíž věc je zajištěna, nemusí v mezidobí nutně dozvědět. 

 

Jak si tedy v praxi vykládat slovní spojení užité trestním řádem, že zajištění již „není třeba“ či 

jej „není třeba ve stanoveném rozsahu“? Ke zrušení zajištění nebo omezení zajištění dojde 

přirozeně tehdy, jestliže se ukáže, že oproti původnímu předpokladu nebylo prokázáno 

dosažení výnosů z prověřované či vyšetřované trestné činnosti a to buď vůbec ne anebo ne 

v zajištěné výši (s obdobným dopadem na zajištěnou náhradní hodnotu). V takovém případě 

tedy rozhodující orgán vydá usnesení o zrušení nebo omezení zajištění. 

                                                 
289 § 79f odst. 3 trestního řádu 
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5.9.2. Náležitosti rozhodnutí 

Usnesení o zrušení nebo omezení zajištění má obdobné náležitosti jako jakékoliv jiné 

usnesení, včetně samotného rozhodnutí o zajištění290, obsahuje tedy kromě označení orgánu, 

o jehož rozhodnutí jde a data a místa rozhodnutí výrok s uvedením zákonných ustanovení, 

jichž bylo použito, odůvodnění a poučení. Pojďme se blíže podívat na zásadní náležitosti. 

 

a) Výrok 

 

V případě, že je rozhodováno o žádosti oprávněné osoby, musí být ve výroku uvedeno, zda se 

specifikovaná žádost (tj. žádost konkrétní osoby konkrétního znění z konkrétního dne apod.), 

zamítá či zda se této vyhovuje, případně v jakém rozsahu – viz dále. 

 

Je-li rozhodováno o zrušení zajištění, obsahuje výrok formulaci, že se ruší zajištění konkrétně 

specifikované věci zajištěné konkrétním specifikovaným rozhodnutím toho kterého orgánu 

(tj. vydaným pod tím kterým číslem jednacím toho kterého dne podle těch kterých 

ustanovení), se shora uvedeným upřesněním, zda se tak děje na základě žádosti oprávněné 

osoby či nikoliv, s uvedením příslušných zákonných ustanovení, na základě kterých je 

aktuálně rozhodováno. 

 

V případě omezení zajištění se nadto výslovně stanoví, na jakou původně zajištěnou hodnotu 

původním usnesením se zajištění stále vztahuje a na jakou již nikoliv. Konkrétní podoba 

výroku je uzpůsobena konkrétnímu předmětu či předmětům zajištění, včetně způsobu 

omezení zajišťovaného rozsahu. 

 

Situace mohou být různé. Typicky může být snížena částka zajištěných peněžních prostředků 

na účtu u banky – pojmově tedy dojde ke změně takové částky se závěrem, že nadále 

zůstávají zajištěny již jen peněžní prostředky určité konkrétní výše odlišné od výše původní. 

Nebo může jít o uvolnění zajištění některých movitých věcí s tím, že nadále zůstává zajištěn 

zbytek takových věcí zajištěných původním rozhodnutím. Důležité je si uvědomit, že usnesení 

musí být v tomto směru zcela přesné, jasné a srozumitelné, neboť se v každém případě stále 

dotýká základních lidských práv a svobod opakovaně vysvětlovaným a zdůrazňovaným 

způsobem. 

                                                 
290 Opět je třeba vycházet i z obecné úpravy náležitostí usnesení, tj. § 134 a násl. trestního řádu 
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b) Odůvodnění 

 

Odůvodnění usnesení o zrušení nebo omezení zajištění, případně o zamítnutí žádosti směřující 

k takovému postupu, musí pochopitelně odpovídat zvolenému způsobu rozhodnutí. Ve všech 

případech však musí odrážet současnou důkazní situaci ve věci, která buď vede k právě 

realizované změně zajištění, nebo která neodůvodňuje vyhovět žádosti o jeho zrušení či 

omezení. 

 

V případě rušení nebo omezování zajištění musí být tedy v odůvodnění zejména vysvětleno, 

jak se důkazní situace změnila od okamžiku vlastního rozhodnutí o zajištění, ať už ve smyslu 

odpadnutí důvodu pro využití zvoleného zajišťovacího institutu jako takového, nebo 

ve smyslu odpadnutí důvodu pro zajištění v původním rozsahu. Naopak v případě zamítnutí 

žádosti o zrušení nebo omezení zajištění musí být vysvětleno, že ani další v mezidobí 

provedené důkazy neodůvodňují jiný než dosavadní způsob rozhodnutí o zajištění. 

 

Je-li omezován rozsah zajištění, mělo by být v odůvodnění dále poukázáno na skutečnost, že 

podmínky pro využití předmětného zajišťovacího institutu stále trvají, byť v omezeném 

rozsahu, neboť další dostupné důkazy stále nasvědčují jak důvodnosti trestního řízení, tak 

důvodnosti takového zajištění. 

 

Jestliže je zajištění omezováno způsobem, při němž některé věci zůstávají zajištěné i nadále 

a jiné nikoliv, je vhodné zmínit i důvod volby mezi předměty zajištění. (V praxi může být 

například rozhodnuto o uvolnění několika méně hodnotných movitých věcí v porovnání 

s ponecháním zajištěním nemovitosti, jejíž hodnota pokrývá hodnotu aktuálně 

předpokládaných a oproti počátku snížených výnosů. V takovém případě lze jednoduše 

poukázat například na součet odhadnutých cen jednotlivých původně zajištěných movitých 

věcí, který sám o sobě nedosahuje hodnoty nadále předpokládaných výnosů, na rozdíl 

od odhadnuté ceny zajištěné nemovitosti apod.) 

 

Zjednodušeně lze shrnout, že odůvodnění by mělo odrážet veškeré podstatné skutkové 

i právní okolnosti vedoucí ke změně rozhodnutí o zajištění nebo k zamítnutí žádosti o takový 

postup. 
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c) Poučení 

 

Trestní řád stanoví, že proti rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění je přípustná stížnost, 

která má odkladný účinek291. O této skutečnosti je oprávněnou osobu třeba poučit292. 

 

O stížnosti proti tomuto druhu rozhodnutí již bylo hovořeno na jiném místě této práce293, 

nicméně pro přehlednost lze shrnout následující: Odkladný účinek je stížnosti přisuzován 

z toho důvodu, že jak v případě zrušení, tak v případě omezení zajištění se jedná o zásadní 

změnu zajištění, která by v případě předběžné vykonatelnosti mohla mít za následek odejmutí 

věci z dispozice orgánů činných v trestním řízení dříve, než rozhodnutí nabude právní moci, 

resp. pokud této v rámci procesu rozhodování o stížnosti vůbec nabude – tzn. Rozhodnutí 

o zrušení nebo omezení zajištění nebude ke stížnosti zrušeno. Je tedy pochopitelně třeba 

zabránit situaci, v níž by reálně již nebylo co ponechat zajištěné, případně ponechat zajištěné 

v původním rozsahu. V praxi si lze takové následky nejsnáze představit zejména u stížnosti 

státního zástupce proti rozhodnutí předsedy senátu o zrušení nebo omezení zajištění, kdy se 

státní zástupce neztotožní s hodnocením situace ze strany soudu a jeho stížnosti bude následně 

nadřízeným soudem vyhověno. V dalších podrobnostech o stížnostním řízení je zcela 

odkazováno na Kapitolu 5.7. Pouze považuji za vhodné znovu připomenout, že rozhodnutí, 

kterým je rušeno zajištění z iniciativy policejního orgánu či státního zástupce a rozhodnutí, 

kterým je ze strany týchž orgánů plně vyhověno žádosti o zrušení nebo omezení zajištění, 

patří mezi ta výjimečná rozhodnutí těchto orgánů v rámci procesu zajišťování, která 

nepodléhají soudnímu, ale podléhají instančnímu přezkumu294. 

 

Poučení o stížnosti nicméně není jedinou náležitostí poučení. V případě, že je omezován 

rozsah zajištění, nebo v případě, že je zamítána žádost oprávněné osoby, je tuto třeba znovu 

poučit o možnosti žádat o zrušení či o omezení zajištění včetně shora avizované 30tidenní 

lhůty pro podání žádosti bez nových skutečností.295,296 

                                                 
291 § 79f odst. 4 trestního řádu 
292 § 134 odst. 1 písm. e) trestního řádu 
293 Viz Kapitola 5.7, Rozhodování o opravném prostředku 
294 Viz § 146 odst. 2 písm. a) trestního řádu oproti § 146a odst. 1 písm. c), d), e) a odst. 2 trestního řádu 
295 Viz shora, § 79f odst. 2 trestního řádu 
296 V opačném případě, tj. nebylo-li by oprávněné osobě poskytnuto takové poučení, by bylo zřejmě nutné 
postupovat per analogiam podle § 148 odst. 2 trestního řádu a o žádosti oprávněné osoby by bylo třeba 
rozhodnout i tehdy, kdyby tuto podala před uplynutí uvedené lhůty, byť bez nových důvodů. Ustanovení § 148 
odst. 2 trestního řádu: „Jako opožděná nemůže být zamítnuta stížnost, kterou oprávněná osoba podala opožděně 
jen proto, že se řídila nesprávným poučením, které jí bylo dáno při oznámení usnesení.“ Jestliže naopak žádost 
podá předčasně po řádném poučení, nemusí o ní být rozhodováno a osoba může být pouze v takovém směru 



113 
 

5.9.3. Doručování a vyrozumívání 

Ustanovení § 79f odst. 5 trestního řádu k okolnostem doručování a vyrozumívání 

o rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění stanoví: „Pravomocné rozhodnutí o zrušení 

a omezení zajištění se doručí orgánům a osobám, kterým bylo doručeno rozhodnutí 

o zajištění. Orgány a osoby, které byly o rozhodnutí o zajištění vyrozuměny, je třeba 

vyrozumět i o rozhodnutí uvedeném ve větě první; o omezení zajištění se vyrozumí jen ty 

z nich, kterých se omezení týká.“ 

 

Z uvedeného je zřejmé, že v citovaném ustanovení je upraveno pouze doručování 

pravomocného rozhodnutí a vyrozumívání o něm. Ohledně doručování vydaného, 

tj. nepravomocného rozhodnutí, se užije obecná úprava oznamování usnesení, podrobně 

vysvětlená v kapitole týkající se doručování samotného zajišťovacího usnesení297. 

 

Je tedy možné zjednodušeně shrnout, že usnesení, kterým se zamítá žádost o zrušení nebo 

omezení zajištění, nebo usnesení, kterým bylo takové žádosti vyhověno a zajištění se na jejím 

základě zrušuje nebo omezuje, a usnesení, kterým bylo z úřední povinnosti zajištění zrušeno 

či omezeno, se po jeho vydání, (tj. před nabytím právní moci), doručuje těm subjektům, kteří 

si proti němu mohou podat stížnost298. Jedná se tedy o osobu, jíž byla věc zajištěna a od ní 

odvozené subjekty a v případě, že jde o rozhodnutí soudu, o státního zástupce. 

 

Oproti doručování usnesení o zajištění nástrojů či výnosů z trestné činnosti a náhradní 

hodnoty za ně naopak nebude nepravomocné zrušovací či omezovací rozhodnutí doručováno 

subjektům příslušným k provedení zajištění ani dlužníku vlastníka pohledávky, z důvodu 

odkladného účinku stížnosti proti tomuto druhu rozhodnutí. Je naprosto zřejmé, že není 

žádoucí, aby došlo k následkům, jež usnesení zamýšlí, dříve, než toto nabude právní moci. 

Proto již doručování těmto subjektům není v § 79f trestního řádu výslovně upraveno jinak, 

resp. vztahuje se na ně odkazující ustanovení § 79f odst. 5 věty první trestního řádu – bude 

jim doručováno pravomocné usnesení. 

 

                                                                                                                                                         
vyrozuměna. (tj. o tom, že o její žádosti nebude rozhodováno, neb byla podána předčasně.) K tomu více Šámal, 
P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1036, k § 79a odst. 4. 
297 Viz Kapitola 5.6, zejména 5.6.1 
298 Viz Kapitola 5.7. 
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Obdobně, s odkazem na § 79f odst. 5 větu druhou trestního řádu, budou o existenci 

pravomocného zrušovacího či omezovacího usnesení vyrozumívány tytéž subjekty, které byly 

vyrozumívány o rozhodnutí o zajištění299, za situace, že se jich nové rozhodnutí týká. 

5.9.4. Další osud věci již nepotřebné v trestním řízení 

Závěrem je nutné poznamenat, že jestliže orgány činné v trestním řízení ať už na základě 

žádosti oprávněné osoby či na základě vlastního rozhodnutí dospějí k tomu, že zajištění 

nástroje či výnosu z trestné činnosti, případně náhradní hodnoty zruší, neboť zajištěné věci již 

není třeba, budou ohledně jejího dalšího osudu postupovat podle Hlavy čtvrté, oddílu 

čtvrtého, pododdílu čtvrtého trestního řádu, tedy podle ustanovení upravujících vrácení, 

vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení, tj. podle § 80 a 81 trestního 

řádu, s odkazem na § 81a trestního řádu300. 

 

V opačném případě, zcela v souladu se smyslem a účelem zajištění nástrojů a výnosů z trestné 

činnosti a náhradní hodnoty za ně, trvá zajištění až do doby výkonu pravomocného rozhodnutí 

soudu (nejčastěji odsuzujícího rozsudku), jímž byl uložen trest či ochranné opatření vztahující 

se k zajištěné věci301. 

5.10. Specifikum zajištění náhradní hodnoty – povolení provedení úkonu 

Abych vyčerpala rozhodnutí, která mohou být v rámci procesu zajišťování učiněna, je třeba 

připomenout již citované ustanovení § 79g odst. 2 trestního řádu: „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.“ 

 

Jedná se o takový typ rozhodnutí, který zákon připouští pouze v případě zajištění náhradní 

hodnoty, nikoli v případě zajištění nástrojů či výnosů z trestné činnosti. Jak bylo vysvětleno 

v části věnované poučení zajišťovacího usnesení302, vůči zajištěnému „nelegálnímu majetku“ 

či majetku použitému nebo určenému k „nelegálnímu účelu“ nelze oprávněné kroky osoby, jíž 

byla věc takto zajištěna, vůbec předpokládat. 

                                                 
299 Viz Kapitola 5.6, bod 5.6.2. 
300 Viz bod 5.8.6. 
301 Více viz Část 9. Vztah zajištění a odčerpání zajištěných majetkových hodnot 
302 Viz Kapitola 5.5, bod 5.5.3., písm. c) 
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Sám zákonodárce, resp. navrhovatel zákona, jímž bylo citované ustanovení vtěleno 

do trestního řádu, se k němu vyjádřil takto: „S ohledem na skutečnost, že náhradní hodnota již 

není nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, ale ekvivalentní hodnotou za ně, přiznává se 

osobě, jíž byla náhradní hodnota zajištěna, právo žádat z důležitých důvodů o povolení 

provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty, např. v případě obviněné právnické 

osoby o provedení platby zaměstnancům. Mělo by jít spíše o výjimečný postup odůvodněný 

např. humanitárními důvody. Samozřejmě je zapotřebí vyhodnotit, zda takový úkon není 

fingovaný a nemá jím dojít k vyvedení majetku ze zajištění.“303 

 

Osobně se domnívám, že naznačená situace právnické osoby, jíž byla věc coby náhradní 

hodnota zajištěna, by měla být brána v potaz již v okamžiku rozhodování o zajištění, při němž 

je posuzována i otázka účelnosti takového postupu. Nicméně nemohu než souhlasit s tím, že 

praxe přináší řadu nových výzev, s nimiž je třeba se vypořádat, a otázka posouzení případné 

důvodnosti povolení provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty může být 

jednou z nich. Sama jsem se v praxi ještě s žádným příkladem nesetkala. Pojďme se tedy blíže 

podívat na takové rozhodnutí. 

 

Z pohledu orgánu, který je příslušný o této skutečnosti rozhodnout, se v současné době jedná 

o poslední rozhodnutí v rámci zajišťování nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní 

hodnoty za ně, které může v přípravném řízení učinit pouze státní zástupce, nikoliv jako 

v ostatních případech s jeho souhlasem policejní orgán. (V řízení před soudem rozhoduje 

předseda senátu304.) Zákonodárce takto postupoval zřejmě ve snaze zabezpečit co největší 

možnou odbornost orgánů činných v trestním řízení v přípravném řízení, odvozenou od 

vysvětlené specifičnosti a předpokládané výjimečnosti tohoto druhu rozhodnutí. 

 

Trestní řád dále upřesňuje, že státní zástupce či předseda senátu tak postupují na návrh osoby, 

které byla náhradní hodnota zajištěna. Oproti jiným procesním ustanovením zde není dán 

prostor pro obdobný postup rozhodovacích orgánů z úřední povinnosti305. Je třeba vycházet 

                                                 
303 Důvodová zpráva k zákonu 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, k bodu č. 48 
304 K tomu viz opět § 2 odst. 9 trestního řádu: „V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; 
předseda senátu nebo samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Rozhoduje-li 
v přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce.“ 
305 Srov. např. § 47 odst. 2 trestního řádu: „O zajištění podle odstavce 1 rozhoduje soud na návrh státního 
zástupce nebo poškozeného, v přípravném řízení státní zástupce na návrh poškozeného. V přípravném řízení 



116 
 

z toho, že v daném případě je to právě osoba, jíž je věc zajištěna, kdo může mít reálný 

a odůvodněný zájem na provedení takového úkonu, velmi pravděpodobně podmíněného její 

další vlastní iniciativou, bez níž nemá jeho provedení smysl (viz např. následné převedení 

shora zmíněných finančních prostředků na účty zaměstnanců). Bez takového návrhu se 

orgány činné v trestním řízení v podstatě ani nemohou dozvědět, že by nějaký úkon týkající se 

zajištěné náhradní hodnoty vůbec přicházel v úvahu. 

 

Z pohledu formy je rozhodováno usnesením306, které by mělo obsahovat obvyklé zákonné 

náležitosti307. Po označení orgánu, o jehož rozhodnutí jde, a po uvedení data a místa 

rozhodnutí by měl tedy následovat výrok, znějící tak, že se požadovaný, konkrétně 

specifikovaný úkon povoluje či nikoliv. V odůvodnění by mělo být samozřejmě vysvětleno 

proč, s odkazem na skutkové a právní okolnosti, které se tohoto konkrétního druhu rozhodnutí 

týkají. Může jít například o okolnosti, na základě kterých dospěl rozhodující orgán k závěru, 

že důvody, pro něž se povolení provedení úkonu žádá, nejsou natolik důležité, případně 

o okolnosti, z nichž je zřejmé, že situace by měla být řešena jiným způsobem, lépe 

slučitelným se smyslem a účelem zajištění v trestním řízení, a konečně o okolnosti 

vysvětlující opačný způsob rozhodnutí. 

 

Nedílnou náležitostí usnesení o povolení či nepovolení úkonu, který se zajištěné náhradní 

hodnoty týká, je poučení o stížnosti. Té trestní řád přiznává odkladný účinek, a to ze zcela 

shodných důvodů, z jakých přiznává odkladný účinek rozhodnutí o zrušení či omezení 

zajištění. V tomto směru je tedy plně odkazováno na výklad v předcházející kapitole, v otázce 

stížnostního procesu na výklad v kapitole věnované stížnostem. (Pro úplnost je možné znovu 

připomenout, že o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce, jímž nepovolil provedení 

úkonu týkající se zajištěné náhradní hodnoty, rozhoduje soud308, oproti tomu o stížnosti proti 

rozhodnutí, jímž státní zástupce provedení požadovaného úkonu povolil, rozhoduje státní 

zástupce nadřízeného státního zastupitelství309.) 

 

Pokud tedy opět shrnu dosavadní výklad, mělo by z něj být patrné, kdy a za jakých okolností 

by v trestním řízení mělo být přistupováno k zajištění nástrojů či výnosů z trestné činnosti 
                                                                                                                                                         
může státní zástupce nárok zajistit i bez návrhu poškozeného, vyžaduje-li to ochrana jeho zájmů, zejména hrozí-
li nebezpečí z prodlení.“ 
306 Viz § 119 trestního řádu 
307 Viz § 134 trestního řádu 
308 § 146a odst. 1 písm. d) trestního řádu 
309 § 146 odst. 2 písm. b) trestního řádu 
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a náhradní hodnoty za ně, co může podléhat takovému zajištění, kdo a jakým způsobem 

o zajištění rozhoduje, jak probíhá stížnostní proces, jaké jsou účinky zajištění a do kdy 

zajištění nástrojů či výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně trvá. Poslední 

skutečnost může být nicméně ovlivněna ještě jednou okolností, a to změnou důvodu zajištění. 
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6. Změna důvodu zajištění majetkové hodnoty 

K zařazení změny důvodu zajištění do samostatné části výkladu, odlišné od zajištění nástrojů 

a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně, bylo přistoupeno zcela záměrně. Změna 

důvodu zajištění se totiž nevztahuje pouze na tyto instituty, ale může se vázat se i k jiným 

druhům zajištění, které je možné v trestním řízení využít. 

 

Zákonem výslovně upravenou možnost změnit důvod zajištění v průběhu přípravného řízení 

nalezneme v § 77b odst. 3 trestního řádu: „Zajištění věci pro důkazní účely má přednost před 

jinými důvody zajištění věci. Důvod zajištění lze v průběhu trestního řízení změnit 

usnesením, proti kterému je přípustná stížnost. O změně důvodu zajištění není třeba 

rozhodovat v případě, kdy jsou splněny podmínky pro vyslovení propadnutí nebo zabrání 

věci, která je zajištěna k důkazním účelům.“ 

 

Pro úplnost lze znovu shrnout, že v trestním řízení rozeznáváme z procesního hlediska 

v podstatě čtyři základní důvody pro zajištění jakékoliv věci310: 1) zajištění věci pro důkazní 

účely (nejčastěji postupem podle § 78, 79 trestního řádu), 2) zajištění věci k uspokojení 

nároku poškozeného (§ 47-49 trestního řádu), 3) zajištění věci jako nástroje trestné činnosti, 

výnosu z trestné činnosti či náhradní hodnoty (§ 79a – 79g trestního řádu) a konečně 

4) zajištění věci při předpokládaném uložení trestní sankce majetkového charakteru, (§ 344a, 

347, 358b trestního řádu). V podrobnostech si dovolím odkázat nejen na část třetí, ale i na 

veškeré předcházející kapitoly této práce. Nad jejich rámec lze čistě ke změně důvodu 

zajištění uvést následující: 

 

Jak bylo vysvětleno výše, zmíněné důvody zajištění nemusí existovat jen v „čisté podobě“, 

k téže věci se může již od počátku vztahovat více důvodů zajištění. (Připomeňme si peníze 

nalezené při osobní prohlídce u drogového dealera, představující jak důkaz o jeho trestné 

činnosti, tak výnos z ní. Obdobně dům legálně vlastněný pachatelem, který jako majetek 

obviněného může představovat věc vhodnou k zajištění z důvodu nároku na náhradu škody či 

z titulu náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti, který byl pachatelem již spotřebován, 

stejně tak jako věc vhodnou k zajištění pro účely výkonu očekávaně ukládaného peněžitého 

trestu.) V takovém případě volí orgány činné v trestním řízení již v okamžiku zajištění způsob 

                                                 
310 Stranou je s odkazem na účel a rozsah práce opět ponecháváno zajištění pro účely mezinárodní justiční 
spolupráce. 
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nejvhodnější, resp. ten, který zákon v dané fázi trestního řízení umožňuje, případně mu dává 

přednost. 

 

Právě z toho důvodu staví trestní řád v § 77b odst. 3 najisto, že zajištění věci pro důkazní 

účely má přednost před jinými důvody zajištění. Jestliže bude tedy určitá věc zajištěna 

fakticky jako důkaz, není o této nutné během trvání trestního řízení formálně rozhodovat 

jiným způsobem, byť by jinak podmínky pro takový způsob rozhodnutí splňovala. (Například 

o zmíněných zajištěných peněžních prostředcích u drogového dealera sepsaných v rámci 

protokolu o jeho osobní prohlídce311 nemusí být tedy vydáváno rozhodnutí podle 

§ 79a odst. 1 trestního řádu, ač může jít také o výnos z trestné činnosti.) 

 

Trestní řád v § 77b odst. 3 rovněž upřesňuje, že o změně důvodu zajištění není třeba 

rozhodovat ani tehdy, když jsou splněny podmínky pro vyslovení propadnutí nebo zabrání 

věci, která je zajištěna k důkazním účelům. V podstatě se jedná o rozvinutí téže myšlenky, 

kterou lze demonstrovat jak na shora uvedeném, tak na jiném příkladu: Nůž zajištěný jako 

vražedná zbraň, tedy jako důkaz o spáchané trestné činnosti, je zároveň jejím nástrojem, jako 

takový je předurčen k propadnutí312. Ani v tom případě jej není s odkazem na § 77b odst. 3 

trestního řádu nutné zajišťovat postupem podle § 79a odst. 1 trestního řádu, je-li již zajištěn 

jako důkaz313 , tj. je-li z tohoto důvodu již v moci orgánů činných v trestním řízení314. 

 

I přes existenci jediného důvodu k zajištění v době rozhodování, event. při volbě jednoho 

z možných, může následně během trestního řízení dojít k takové změně důkazní situace, která 

zapříčiní změnu důvodu zajištění. Jinými slovy, k tzv. „přezajištění“ je třeba přistoupit tehdy, 

kdy podmínky pro využití původně zvoleného zajišťovacího institutu již neplatí, nastaly však 

důkazní okolnosti odůvodňující využití institutu jiného. 

 

                                                 
311 § 82 odst. 3, odst. 4 trestního řádu 
312 Viz § 70 odst. 2 trestního zákoníku 
313 Obdobně Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. I. díl. § 1 až 179. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 
s. 645, k § 77b odst. 3: „Zároveň se stanoví, že věci zajištěné k důkazním účelům není třeba následně 
přezajišťovat, pokud jsou zároveň nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, který může podléhat propadnutí 
nebo zabrání. Docházelo by totiž k absurdním situacím, kdy by např. byla zajištěna pro důkazní účely jako 
nástroj trestné činnosti speciálně upravená zbraň, kterou by soud po provedeném hlavním líčení zamýšlel nechat 
propadnout, nicméně před nabytím právní moci výroku o jejím propadnutí by musel nejprve změnit důvod 
zajištění.“ 
314 Více viz rovněž v kapitole 7.1. Zajištění movité věci 
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Typickým příkladem může být zajištění věci původně jako náhradní hodnoty (například domu 

v majetku obviněného), vůči níž se později ukáže, že byla pořízena z výnosů trestné činnosti 

a jako taková je tedy rovněž výnosem. Nebo přesně naopak. Obdobně mohla být zajištěna 

náhradní hodnota u trestné činnosti, z níž byly původně předpokládány výnosy určité výše, 

jejichž dosažení a následné spotřebování se nicméně nepodařilo prokázat do potřebné míry 

pravděpodobnosti. Přesto se jedná o trestnou činnost, za níž lze předpokládat uložení 

peněžitého trestu. Věc legálně vlastněná obviněným dosud zajištěná jako náhradní hodnota 

tak může být přezajištěna k výkonu peněžitého trestu. V neposlední řadě se může ukázat, že 

věc, která byla dosud zajištěna jako důkaz (tj. s odkazem na vše shora uvedené zatím o ní 

nebylo nijak formálně rozhodováno), ve skutečnosti není k důkazním účelům potřeba, 

nicméně mohla by být zajištěna například právě jako náhradní hodnota. (Finanční prostředky 

zajištěné během domovní prohlídky byly pokládány jak za výnos z trestné činnosti, tak 

za důkaz o ní svědčící315, nicméně posléze provedené důkazy potvrdily, že šlo o legálně 

získané peníze pachatele, např. darem.) 

 

Veškeré tyto skutečnosti musí orgány činné v trestním řízení stále zohledňovat a dojde-li 

ke změně důkazní situace odůvodňující změnu zajištění, k této přistoupit. 

 

O změně důvodu zajištění pak rozhoduje orgán, který je příslušný o zajištění rozhodovat 

v tom kterém stadiu trestního řízení, o tom kterém druhu zajištění. (Například o zajištění 

výkonu peněžitého trestu rozhoduje podle § 344a odst. 1 trestního řádu v přípravném řízení 

státní zástupce. Byla-li tedy věc dosud zajištěna jako náhradní hodnota postupem podle § 79g 

odst. 1 trestního řádu ve spojení s § 79a odst. 1 trestního řádu, a to policejním orgánem se 

souhlasem státního zástupce, rozhoduje v případě změny důvodu zajištění podle § 344a 

trestního rádu státní zástupce.) 

 

Formou takového rozhodnutí je opět usnesení316, s klasickými, shora opakovaně popsanými 

náležitostmi. Připomeňme si tedy pouze to nejdůležitější: Výrok usnesení by měl obsahovat 

formulaci zahrnující změnu důvodu zajištění, tj. výslovné prohlášení, že konkrétní 

specifikovaná věc původně zajištěná konkrétním specifikovaným rozhodnutím (případě 

zajištěná v rámci provedení konkrétního úkonu, např. domovní či jiné prohlídky vedená dosud 

jako důkaz) bude nadále zajištěná z jiného důvodu podle konkrétního zákonného ustanovení. 

                                                 
315 K realizaci zajištění movitých věcí více viz dále 
316 § 119 trestního řádu 
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Ve výroku by mělo být odkázáno na § 77b odst. 3 trestního řádu, podle kterého je takto 

postupováno, stejně tak jako na rozhodná ustanovení, podle kterých bylo rozhodováno 

původně a podle kterých je rozhodováno současně. Následně by měl výrok (ale i další části 

rozhodnutí, tj. odůvodnění a poučení) obsahovat všechny zákonné náležitosti toho 

zajišťovacího institutu, podle kterého je aktuálně rozhodováno. V odůvodnění takového 

rozhodnutí by mělo být zejména uvedeno, proč k němu rozhodující orgán přistupuje a dále 

vysvětleny všechny skutečnosti, tj. skutkové i právní okolnosti, podstatné pro zvolený „nový“ 

druh zajištění. Poučení pak musí obsahovat zejména poučení o právu stížnosti317, případně 

další poučení, která zákon spojuje s nově zvoleným zajišťovacím institutem. (Například bude-

li na místo původního výnosu věc aktuálně zajišťovaná jako náhradní hodnota za tento, 

do poučení „přibude“ možnost z důležitých důvodů žádat o povolení provedení úkonu, který 

se této týká318.) 

 

Usnesení bude doručováno (a bude o něm vyrozumíváno) stejným způsobem jako vlastní 

rozhodnutí o zajištění, ve které fakticky nově vyústilo, včetně pořadí oprávněných subjektů. 

(Doručováno bude rovněž subjektům oprávněným k doručení původního rozhodnutí, 

existovalo-li nějaké a nejsou-li tyto totožné, stejně tak jako o něm budou případně další 

dotčené subjekty vyrozumívány.) 

 

Proti rozhodnutí o změně důvodu zajištění je přípustná stížnost, o níž bude rozhodovat 

v případě, že jde o rozhodnutí policejního orgánu či státního zástupce, soud319, v případě, že 

jde o rozhodnutí předsedy senátu, soud jemu nadřízený320. V podrobnostech ke stížnostnímu 

řízení je plně odkazováno na výklad o stížnostech proti rozhodnutí o zajištění nástrojů 

a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně. 

 

Po právní moci rozhodnutí o změně důvodu zajištění pak bude s tímto nakládáno stejně, jako 

by došlo k „novému“ zajištění. To mimo jiné znamená, že nekončí povinnost orgánů činných 

v trestním řízení přezkoumávat i v dalším průběhu trestního řízení, zda trvají důvody zajištění 

a zda se tyto nemění. 

                                                 
317 § 77b odst. 3 trestního řádu 
318 § 77g odst. 2 trestního řádu 
319 § 146a odst. 1 písm. e), odst. 2 trestního řádu 
320 § 146 odst. 2 písm. c) trestního řádu 
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7. Realizace zajištění podle § 79a až 79g trestního řádu u vybraných 

předmětů 

Poté, co jsme se seznámili s postupem orgánů činných v trestním řízení ohledně zajišťování 

nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně, pojďme se podívat na některá 

specifika týkající se téhož postupu v případě zajištění vybraných předmětů. 

7.1. Zajištění movité věci321 

Ustanovení § 79c odst. 1 trestního řádu stanoví: „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.“ Odstavec 5 téhož 

zákonného ustanovení pak říká, že 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. 

 

Z citovaných uvedených ustanovení implicitně vyplývá, že v praxi mohou ohledně zajištění 

movité věci coby nástroje a výnosu z trestné činnosti či náhradní hodnoty nastat v podstatě 

dvě základní situace, obě s možnou modifikací ponechání zajišťované věci na místě – viz 

dále. 

7.1.1. Vydání či odnětí movité věci po vydání předchozího rozhodnutí o jejím zajištění 

podle § 79a odst. 1 trestního řádu 

V prvém případě policejní či jiný rozhodující orgán322 ví, že existuje movitá věc, která by 

mohla podléhat zajištění z důvodu svého charakteru, neboť tuto lze na základě dosud 

provedených důkazů definovat jako nástroj či výnos z trestné činnosti či (typičtěji) jako 

náhradní hodnotu za ně. Jako příklad může sloužit motorové vozidlo, které pachatel 

opakovaně používá k řízení, ačkoliv mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v řízení 

motorových vozidel (nástroj), motorové vozidlo, které pachatel zakoupil z peněz z loupeže 

                                                 
321 Více viz rovněž Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. I. díl. § 1 až 179h. Komentář I. Praha: Wolters 
Kluwer, 2017, s. 674-677, k § 79c, Provedení zajištění movité věci 
322 Termín „policejní orgán“ bude následně v této části práce používán na místo dosud užívaného termínu 
„rozhodovacího orgánu“, neboť policejnímu orgánu typicky přísluší provádění úkonů trestního řízení, při nichž 
se může s movitou věcí, která následně podlehne zajištění, setkat. (Ať už takové úkony provádí v přípravném 
řízení samostatně z vlastní iniciativy, či z pokynu státního zástupce nebo posléze z pokynu předsedy senátu.) 
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(výnos), či konečně legálně získané motorové vozidlo pachatele, který výnos z loupeže již 

utratil, přičemž tento odpovídal odhadní ceně motorového vozidla (náhradní hodnota). 

Ve všech citovaných případech tak může dojít k tomu, že známá movitá věc, kterou je možné 

přesně specifikovat, bude zajištěna vydáním usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu 

(v případě náhradní hodnoty ve spojení s § 79g odst. 1 trestního řádu), aniž by tuto měl 

v okamžiku zajištění rozhodující orgán fakticky v držení (tj. aniž by již byla jakkoliv vydána 

či odňata – viz dále). 

 

V takovém případě by mělo být s vydaným zajišťovacím usnesením dále nakládáno stejně 

jako s jakýmkoliv jiným zajišťovacím usnesením, tj. toto bude doručováno, bude o něm 

vyrozumíváno apod. (V podrobnostech lze plně odkázat na předchozí kapitoly.) 

 

V případě movité věci obvykle neexistuje orgán (či osoba), který by byl příslušný k provedení 

zajištění323, rozhodnutí by tedy mělo být v první řadě doručováno přímo osobě, jíž věc je 

zajišťována. Ze smyslu a účelu zajištění je nicméně zcela zřejmé, že snahou rozhodovacího 

orgánu musí být také reálné, nikoliv pouze „papírové“ zajištění movité věci, neboť v opačném 

případě více než u jakéhokoliv jiného předmětu zajištění hrozí nebezpečí jeho odnětí 

z dispozice orgánů činných v trestním řízení i přes vydání zajišťovacího usnesení. 

 

To znamená, že policejní orgán bude tedy postupovat tak, že spolu s doručením usnesením 

o zajištění specifikované movité věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu (příp. ve spojení 

s § 79g odst. 1 trestního řádu) vyzve osobu, jíž je věc zajišťována, k jejímu vydání podle 

citovaného § 79c odst. 1 trestního řádu, přičemž vydání, event. odnětí věci bude fakticky 

zrealizováno podle § 78 a 79 trestního řádu324. O tomto úkonu by měl být sepsán samostatný 

protokol325. Tím se věc předem zajištěná příslušným rozhodnutím dostane do faktické 

dispozice orgánů činných v trestním řízení. 

 

Zajišťovanou movitou věc lze nicméně v určitých zákonem předpokládaných případech 

ponechat na místě, kde se nachází. S ohledem na skutečnost, že k takovému postupu může 

policejní orgán přistoupit i ve druhé dále popsané situaci, tj. v případě, kdy je nejprve 

                                                 
323 Samozřejmě existují výjimky: viz opakovaně zmiňovaná letadla v souvislosti s konstitutivním účinkem 
zápisu vlastnického práva do leteckého rejstříku. 
324 K § 78 a 79 trestního řádu nebude podáván samostatný výklad, více viz tato ustanovení. Dále rovněž např. 
Mandák, V. K vydání nebo odnětí věci důležité pro trestní řízení. Trestněprávní revue 2/2009, str. 56 
325 § 55 trestního řádu 
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nalezena věc pojmově vhodná k zajištění, aniž by existovalo zajišťovací usnesení, bude tento 

postup vysvětlen samostatně. 

7.1.2. Vydání či odnětí movité věci bez předchozího rozhodnutí o jejím zajištění podle 

§ 79a odst. 1 trestního řádu 

V praxi totiž dochází mnohem častěji k tomu, že policejní orgán o existenci movité věci, jež 

by splňovala podmínky pro zajištění coby nástroje, výnosu či náhradní hodnoty, neví 

do okamžiku, než se s touto setká v rámci provádění jiného úkonu trestního řízení. (Případně 

o její existenci tuší, nicméně nedovede ji specifikovat takovým způsobem, aby o ní mohlo být 

předem rozhodnuto podle § 79a odst. 1 trestního řádu, event. ve spojení s § 79g odst. 1 

trestního řádu. Jedná se například o situaci, kdy policejní orgán ví o existenci výnosů z trestné 

činnosti, neví však jistě, zda jimi pachatel disponuje v podobě peněz v hotovosti. Obdobně 

policejní orgán tuší, že v domě pachatele může být řada cenných předmětů, které by mohly 

sloužit k zajištění jako náhradní hodnota za výnos, nezná však jejich konkrétní podobu. 

S nástrojem trestné činnosti se v naprosté většině případů setká až na místě činu.) 

 

Typicky se jedná o případy, kdy policejní orgán nalezne předmětnou věc v rámci provádění 

domovní či osobní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor a pozemků326. I na takové případy 

se vztahuje povinnost osoby na vyzvání movitou věc, která může podléhat zajištění, vydat 

podle shora citovaného § 79c odst. 1 trestního řádu. Skutečnost, že se movitá věc dostala do 

dispozice orgánů činných v trestním řízení, se v takovém případě zobrazí v protokolu o té 

které prohlídce (případně o jiném úkonu, v jehož rámci byla věc vydána či odňata327) s tím, že 

následně je třeba aplikovat § 79c odst. 5 trestního řádu a ohledně takto zajištěného nástroje či 

výnosu z trestné činnosti, případně náhradní hodnoty za tyto, do 96 hodin od provedení úkonu 

rozhodnout. 

 

Důvodem, proč zákonodárce podmiňuje další osud věci rozhodnutím o zajištění podle § 79a 

odst. 1 trestního řádu v 96 hodinové lhůtě, je snaha „podřadit“ zajištěnou movitou věc pod 

režim zajištění nástrojů či výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně co nejrychleji, 

ve snaze zachovat co největší právní jistotu, resp. umožnit osobě, jíž věc je takto zajišťována, 

výkon shodných práv jako v případě zajištění jakýchkoliv jiných předmětů zajištění 

                                                 
326 Více viz § 82 a násl. trestního řádu 
327 Lze si představit například vydání notebooku obviněným u jeho výslechu. 
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ze stejného důvodu328. V podrobnostech k samotnému rozhodnutí o zajištění vydávanému 

po nalezení dotčené movité věci je zcela odkazováno na veškerý předchozí výklad. 

 

K avizované délce lhůty se zákonodárce blíže nevyjadřuje. Lze se domnívat, že byla zvolena 

jako dostatečná pro v ní očekávaný postup rozhodovacího orgánu, který by měl v jejím 

průběhu vyhodnotit charakter zajištěné věci. Podle současně převládajícího názoru právní 

praxe se jedná o lhůtu pořádkovou, sám trestní řád s jejím uplynutím nespojuje žádné sankce. 

(Její nedodržení by proto nemělo mít za následek např. povinnost vrácení věci.) Přesto je 

nutné ji dodržovat, nevyskytnou-li se vážné důvody, které tomu zabrání. 

 

Například si lze představit, že policejní orgán během domovní prohlídky zajistí řadu 

listinných materiálů, účetních dokladů apod. (ať už ve hmotné podobě nebo na elektronickém 

nosiči dat) a jejich prostudování fakticky zabere víc času než požadovaných 96 hodin. Až po 

jejich uplynutí policejní orgán zjistí, že mezi dokumenty se nachází směnka, která by mohla 

podléhat zajištění z titulu náhradní hodnoty za výnosy z prověřované trestné činnosti. Učiní 

tedy ve vztahu ke směnce odpovídající rozhodnutí podle § 79a odst. 1 trestního řádu 

ve spojení s § 79g odst. 1 trestního řádu, a to i po uplynutí 96 hodinové lhůty. S odkazem 

na všechny zásady zajišťování nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně 

by k takovému postupu měl nicméně přistoupit bezprostředně poté, co skutečný charakter 

zajišťované věci zjistí. Skutečnost, proč zákonem předpokládanou lhůtu nedodržel, by nadto 

měl zmínit v odůvodnění předmětného rozhodnutí. 

 

V praxi se také stává, že v okamžiku zajištění není zřejmý charakter věci, resp. že policejní 

orgán tuto důvodně nejprve zaeviduje jako důkaz. (Což může být i případ uvedené směnky.) 

Až posléze zjistí, že ji nebude k důkazním účelům potřebovat, nicméně může jít o výnos 

z trestné činnosti či náhradní hodnotu za něj. Představme si například padělatele obrazů, který 

se živí prodejem takových padělků, vydávaje je za originály. Během domovní prohlídky je 

u něj zajištěn obraz, o němž se orgány činné v trestním řízení domnívají, že jde také 

o padělek, tudíž o důkaz o jeho trestné činnosti. Po znaleckém zkoumání se ale ukáže, že jde| 

o originál. Výsledek znaleckého zkoumání je policejnímu orgánu znám až po uplynutí tří 

měsíců od domovní prohlídky. Dále vyjde najevo, že právě tento obraz pachatel zdědil 
                                                 
328 „Uvedená 96hodinová lhůta pro vydání usnesení o zajištění je stanovena proto, že je třeba dotčené osobě co 
nejrychleji přiznat právo brojit proti zajištění věci stížností k soudu, což odpovídá požadavkům čl. 8 směrnice 
2014/42/EU.“ Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. I. díl. § 1 až 179h. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2017, s. 676, k § 79c. 
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po babičce. Hodnota obrazu nepřesahuje hodnotu předpokládaných výnosů z trestné činnosti. 

Jedná se tedy o typický případ změny důvodu zajištění, policejním orgánem bude 

rozhodováno podle § 77b odst. 3 trestního řádu, ve spojení s § 79a odst. 1 trestního řádu 

a § 79g odst. 1 trestního řádu. 

 

Modifikováním zvoleného příkladu se mohu dostat k situaci, na níž lze dobře demonstrovat 

výše avizovanou přednost zajištění důkazu před jiným důvodem zajištění věci v trestním 

řízení: U stejného padělatele obrazů je zajištěn originální obraz, který pachatel zdědil 

po babičce, nicméně tento používal jako předlohu pro své padělky, které následně prodával 

coby originály. Zjevně se tak jedná o věc, která byla k trestné činnosti užita, tj. o nástroj 

trestné činnosti, zároveň jde ale o důkaz prokazující způsob jejího spáchání.  Bude-li tedy 

taková věc zajištěna při domovní prohlídce, policejní orgán o ní již nebude muset následně 

zvlášť samostatně rozhodovat, s poukázáním na § 77b odst. 3 trestního řádu329. 

 

                                                 
329 Pro úplnost je na tomto místě možné doplnit následující: Na případné další nakládání s věcí zajištěnou pro 
důkazní účely se použijí ustanovení § 78 a 79 trestního řádu, s důrazem na § 78 odst. 7 trestního řádu: „Osoba, 
které byla věc zajištěna, má právo kdykoli žádat o vrácení takové věci. O takové žádosti musí orgán činný 
v trestním řízení uvedený v odstavci 1 neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji tato osoba, 
neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.“ 
 
Z uvedeného je zřejmé, že osobě, jíž je věc zajištěna jako důkaz, jsou přiznávána obdobná práva co do možnosti 
dožadovat se vrácení takové věci, nicméně v odlišném, zjednodušeně řečeno mírnějším procesním režimu. To 
znamená, že neexistuje „původní“ formální samostatné rozhodnutí o zajištění věci, „pouze“ protokol o jejím 
vydání či odnětí postupem podle § 78 či 79 trestního řádu, případně protokol o provedení jiného úkonu, v jehož 
rámci došlo k faktickému zajištění věci. Neexistuje tedy ani možnost „formální“ stížnosti proti tomuto 
rozhodnutí (byť je možné využít § 157a odst. 1 trestního řádu). Proti usnesení o rozhodnutí policejního orgánu 
o žádosti o vrácení věci podle § 78 odst. 7 trestního řádu je přípustná stížnost, nicméně o této nerozhoduje soud, 
ale státní zástupce (- viz § 119 odst. 2 trestního řádu, § 141 odst. 2 trestního řádu a § 146 odst. 2 trestního řádu 
oproti § 146a trestního řádu). 
 
Důvod jiného přístupu k důkazům oproti věcem zajištěným jako nástroj (který ale bývá ve valné většině případů 
zároveň důkazem), resp. zejména jako výnos z trestné činnosti či náhradní hodnota za ně spočívá v odlišném 
smyslu zajištění. Jak bylo opakovaně zmíněno, k naplnění účelu trestního řízení postupují orgány činné 
v trestním řízení tak, že vyhledávají potřebné důkazy o trestné činnosti svědčící, a to jak ve prospěch, tak 
v neprospěch pachatele.  (Viz § 2 odst. 5 trestního řádu, §164 odst. 1 trestního řádu, obdobně § 158 a násl. 
trestního řádu, a zejména § 166 odst. 1 trestního řádu). O potřebném rozsahu dokazování rozhoduje 
v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem pak předseda senátu. (Viz např. § 174 a násl. trestního 
řádu, § 176 odst. 1 trestního řádu, § 220 odst. 2 trestního řádu.)  Jsou to tedy oni, kdo nesou za tu kterou fázi 
trestního řízení procesní odpovědnost, (v případě nedostatečně objasněné důkazní situace může být věc státnímu 
zástupci soudem vrácena k došetření - viz § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu, obdobně je tato důvodem pro 
zrušení rozsudku soudu prvního stupně soudem odvolacím – viz § 258 odst. 1 písm. c) trestního řádu.) Jim tak 
přísluší posoudit, jaká věc je či není důkazem, a jaká věc musí být z tohoto důvodu zajištěna. Zásah do práva 
jednotlivce k zajišťované věci v takovém případě odůvodňuje sám smysl a účel trestního řízení. V případě 
zajištění nástroje či výnosu z trestné činnosti či náhradní hodnoty za ně v jejich „čisté podobě“ již není smyslem 
zajištění objasnění projednávaného trestního případu, ale reparace vztahů trestným činem narušených. Z toho 
důvodu je zásah do práva jednotlivce podmíněn řadou výše vysvětlených formálních pravidel, včetně možného 
soudního přezkumu rozhodnutí o zajištění. 
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Jak v případě existence předchozího rozhodnutí o zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního 

řádu (případně ve spojení s § 79g odst. 1 trestního řádu) před vlastní realizací jejího zajištění, 

tak v případech prvotní realizace zajištění před vydáním zajišťovacího usnesení může dojít 

k tomu, že movitá věc je ponechána na místě, kde se nachází. 

7.1.3. Ponechání movité věci na místě, kde se nachází 

Ustanovení § 79c odst. 2 stanoví: „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 hodnoty330.“ 

 

Z citovaného ustanovení, resp. z popisu věcí, které je možné ponechat na místě, je zcela 

zřejmé, že jde o věci, jejichž faktickým odebráním z místa, kde se vyskytují, by nebyl naplněn 

smysl a účel zajištění, ať už z toho důvodu, že by tím došlo ke znehodnocení věci anebo 

z toho důvodu, že by se správa takové věci laicky řečeno nevyplatila. Z charakteristiky 

takových věcí je dále zřejmé, že v praxi bude velice zřídka docházet k realizaci zajištění 

takové věci po vydání zajišťovacího usnesení (z důvodu neznalosti její konkrétní podoby), 

častější bude její „nalezení“ na místě. (Jako příklad lze uvést drahé mořské živočichy 

v akváriu, případně samotné akvárium zabudované do určitého místa v nemovitosti, přesto 

hodnotné a samostatně prodejné jako celek, které naplňuje v podstatě body a) až c) citovaného 

zákonného ustanovení, či vnitřní zařízení pivovaru apod.) 

  

Pokud tedy policejní orgán dospěje k závěru, že jsou splněny zákonné předpoklady pro 

ponechání věci na místě, popíše takovou věc pečlivě do protokolu o prováděném úkonu 

trestního řízení tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou, přičemž stejný popis věci uvede 

v zároveň vydávaném příkazu ke zdržení se nakládání se zajišťovanou movitou věcí. V tomto 

příkazu policejní orgán dále zakáže, aby bylo s věcí jakkoli právně jednáno nebo fakticky 

nakládáno způsobem, který by vedl ke zmaření účelu jejího zajištění, zejména aby byla 

                                                 
330 K tomu srov. § 77b odst. 4 věta první trestního řádu: „Neohrozí-li to dosažení účelu trestního řízení, nezajistí 
se věc bezcenná nebo věc, jejíž zajištění je z jiných důvodů neúčelné.“ 



128 
 

převedena na jiného, zatížena, poškozena nebo zničena331. (V podstatě se jedná o obdobu 

výroku zajišťovacího usnesení ve smyslu nezbytných zákazů a omezení – viz výše.) 

 

Opakovaně citované ustanovení § 79c odst. 3 trestního řádu dále uvádí, že 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. Takovým následkem je nejen v § 79c odst. 3 trestního řádu výslovně uvedená 

skutečnost, že právní jednání učiněné v rozporu se zákazem uvedeným v příkazu je neplatné, 

přičemž soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu. Dalšími následky mohou být i jiné 

zákonem předpokládané účinky zajištění uvedené v § 79e trestního řádu, konkrétně v § 79e 

odst. 2, odst. 3 trestního řádu (- otázka jiných řízení, otázka veřejné evidence). Budou-li 

takové účinky vzhledem k charakteru věci přicházet v úvahu, považuji za vhodné rovněž 

jejich uvedení v předmětném příkazu, a to i přesto, že o zajištěné věci ponechané na místě 

bude následně do 96 hodin rozhodováno samostatným usnesením, obsahujícím všechny 

podstatné náležitosti. 

 

Movitá věc ponechaná na místě se označí tak, aby bylo zřejmé, že se na ni vztahuje příkaz 

ke zdržení se nakládání s věcí. (V praxi půjde o tzv. „nálepkování“ věci, obdobné, jako 

využívají například soudní exekutoři.) 

 

Zvolený „režim“ zajišťované věci lze změnit podle potřeby, resp. podle vývoje důkazní 

situace ve vztahu k věci332. Policejní orgán tedy může následně rozhodnout o tom, že věc, 

která byla původně ponechána na místě, má být fakticky vydána či odňata anebo naopak 

(jsou-li pro opačný postup dodatečně splněny podmínky). Trestní řád upřesňuje, že proti 

takovému rozhodnutí není přípustná stížnost. V podstatě se totiž jedná pouze o „technické“ 

rozhodnutí, bez vlivu na rozhodnutí o zajištění věci jako takové.  Pro úplnost je vhodné 

připomenout, že v případě rozhodnutí o zrušení zajištění movité věci ponechané na místě je 

nutné odvolat i příkaz ke zdržení se nakládání s movitou věcí333. 

                                                 
331 § 79c odst. 3 trestního řádu 
332 § 79c odst. 4 trestního řádu: „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.“ 
333 § 79f odst. 1 věta druhá: „Bylo-li zrušeno zajištění věci, jež byla ponechána na místě, kde se nachází, odvolá 
se též příkaz k zdržení se nakládání s věcí.“ 



129 
 

7.1.4. Další specifika zajištění movité věci 

V neposlední řadě stojí za zmínku znění § 79c odst. 6 trestního řádu: „Odstavce 1 až 5 se 

přiměřeně použijí i na zjištěné stroje nebo jiná upevněná zařízení, která jsou součástí 

nemovité věci a jsou oddělitelná334.“ 

 

Citované ustanovení představuje určitou zákonnou výjimku spočívající v tom, že 

se rozhodující orgány v tomto případě zachovají k věci nemovité (tj. k „oddělitelné součásti 

nemovité věci“) fakticky jako k věci movité – jako takovou ji budou zajišťovat shora 

vysvětleným postupem popsaným v §79c trestního řádu. TŘ.WK.Komentář tuto úpravu 

vysvětluje tak, že v případě, kdy lze součást nemovité věci oddělit a fakticky ji zcizit, je třeba 

tuto zajistit tzv. reálně (odejmutím z dispozice či v režimu ponechání na místě), aby bylo 

zabráněno nežádoucím účinkům, přičemž v takovém konkrétním případě tedy nepostačí 

obvyklé tzv. administrativní zajištění nemovitosti (tj. její „pouhá“ blokace v katastru 

nemovitostí – viz rovněž dále)335. S konkrétním příkladem jsem se v praxi zatím nesetkala. 

 

Ze všeho shora uvedeného tedy vyplývá, že v případě zajištění movité věci dochází zpravidla 

k jejímu faktickému odebrání z dispozice osoby, jíž věc je zajišťována, zajištění tedy 

ve většině případů mimo obvyklých způsobů omezení výkonu práv k věci reálně omezuje 

i právo věc užívat336. V tomto ohledu se zajištění liší od způsobu omezení dalšího často 

využívaného předmětu zajištění, tj. od zajištění nemovitosti. 

7.2. Zajištění nemovitosti 

Nad rámec všeho dosud uvedeného je ve vztahu k zajištění nemovitosti třeba nejprve 

definovat samotný předmět zajištění. Základní definice, se kterými je v takovém případě 

nutné pracovat, nalezneme v občanském zákoníku337. 

 

Ustanovení § 498 občanského zákoníku stanoví, že nemovité věci jsou pozemky a podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která 

                                                 
334 K otázce zajištění nemovitostí viz v následující kapitole 
335 Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. I. díl. § 1 až 179h. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 676-
677, § 79c, k odst. 6. 
336 Viz bod 5.5.1. 
337 Trestní zákon č. 140/1961 Sb., účinný do 31.12.2009, v § 89 odst. 13 mimo jiné stanovil, že ustanovení 
o nemovitostech se vztahuje i na byty a nebytové prostory, pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá něco 
jiného. Aktuální trestní zákoník již podobný výslovný odkaz neobsahuje. 
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za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, 

a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc 

nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. 

 

Ustanovení § 505 občanského zákoníku obecně upravuje, že součást věci je vše, co k ní podle 

její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Ustanovení 

§ 506 občanského zákoníku pokračuje, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod 

povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb 

dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li 

podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek338. 

Ustanovení § 510 až 512 občanského zákoníku se podrobně věnuje definici příslušenství věci, 

pro potřeby této práce snad postačí uvedení jeho základní definice včetně „právního osudu“: 

Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí 

trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc 

od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím. Má se za to, že se právní 

jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství. 

 

Z citovaných ustanovení je pro účely zajišťování nemovitostí v trestním řízení možné shrnout, 

že za nemovitost je třeba považovat takovou věc, kterou takto označí zákon339, včetně 

součásti takové věci340 (sledující právní osud věci hlavní) s tím, že v případě příslušenství je 

vhodné vztáhnout zajištění výslovně i na takové příslušenství (z důvodu možnosti odlišného 

právního osudu věci). 

 

Jak tedy v praxi správně definovat konkrétní předmět zajištění v případě zajišťování 

nemovitosti? Pomůže nám § 1105 občanského zákoníku, který upravuje převod vlastnického 

práva k nemovité věci: „Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném 

seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.“ Z toho vyplývá, že 

chceme-li najít konkrétní nemovitost, musíme hledat právě v takovém seznamu. 

 

                                                 
338 Dalším variantám a odchylkám se věnují následující § 507 až 509 občanského zákoníku, v rozsahu 
přesahujícím potřeby této práce. 
339 Tj. zejména pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, které 
nemovitostí prohlašuje přímo občanský zákoník v citovaném § 498. 
340 K zajištění strojů nebo jiných upevněných zařízení, která jsou součástí nemovité věci, a jsou oddělitelná, viz 
výše, § 79c odst. 6 trestního řádu. 
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Legislativně jej upravuje opakovaně zmiňovaný katastrální zákon, který v § 1 odst. 1 stanoví, 

že katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů 

o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem, zahrnující jejich 

soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. 

Odstavec 2 téhož zákonného ustanovení pak mimo další zájmové oblasti stanoví, že katastr je 

zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem. 

 

Ustanovení § 3 odst. 1 katastrálního zákona dále upřesňuje, že v katastru se evidují 

a) pozemky v podobě parcel, b) budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, 

pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, c) budovy, kterým se číslo popisné ani 

evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou 

na pozemku a nejde o drobné stavby, d) jednotky vymezené podle občanského zákoníku, 

e) jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, 

f) právo stavby, g) nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis. 

 

Ze všeho shora uvedeného tedy vyplývá, že základním vodítkem, podle kterého by měl 

rozhodující orgán definovat předmět zajištění v případě nemovitostí, je jeho specifikace 

v katastru nemovitostí. Ve výroku zajišťovacího usnesení je třeba ocitovat popis nemovitosti 

přesně tak, jak je tento uveden v katastru. Důrazná apelace na shodu popisu zajišťované věci 

s jejím popisem odpovídajícím znění katastru nemovitostí vychází z možného nebezpečí 

záměny předmětu zajištění v případě opaku, resp. v případě jeho nedostatečně konkrétního 

popisu. 

 

(Typickým příkladem nebezpečí takové záměny je neuvedení zkratky „St.“ před číslo 

pozemku, resp. parcely. Ve vlastní praxi jsem se setkala s tzv. duálním číslováním pozemků 

v katastru nemovitostí, což znamenalo, že existovaly dva pozemky téhož parcelního čísla, 

evidované týmž katastrálním úřadem, přičemž se lišily právě pouze uvedením předmětné 

zkratky st. před číslem pozemku. Přesto, že bylo ve vztahu ke katastru nemovitostí, /resp. 

ve vztahu ke konkrétnímu katastrálnímu úřadu341/, coby orgánu příslušnému k provedení 

zajištění následně úspěšně argumentováno ze strany orgánů činných v trestním řízení 

                                                 
341 K příslušnosti katastrálního úřadu více viz zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, 
ve znění pozdějších předpisů 
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splněním požadavků trestního řádu na dostatečně konkrétní popis předmětu zajištění 

v dotčeném zajišťovacím usnesení, zejména s odkazem na uvedení dalších konkrétních, 

nezaměnitelných údajů, jako listu vlastnictví, osoby vlastníka apod., vyvolalo neuvedení 

předmětné zkratky minimálně prodlevu v realizaci zajištění ze strany katastrálního úřadu.) 

 

V praxi bývá nejčastějším předmětem zajištění v případě nemovitostí rodinný dům či byt342, 

případně nebytový prostor343 sloužící k podnikání. (S odkazem na vše shora uvedené je nutné 

zdůraznit, že největší úskalí při identifikaci předmětu zajištění přetrvává v nedostatečném 

uvědomění si faktu, že běžná stavba je aktuálně podle českého práva součástí pozemku. 

Rozhodující orgány tak často ve výroku popíší rodinný dům, nicméně opomenou, že prvotně 

je zajišťován pozemek, jehož součástí je takto reálně zajišťovaná stavba.) 

 

Jestliže tedy rozhodující orgán zjistí, většinou nahlédnutím do příslušného veřejného 

seznamu, tj. nejčastěji katastru nemovitostí, že existuje nemovitá věc, která splňuje podmínky 

pro zajištění podle § 79a odst. 1 trestního řádu (potažmo § 79g odst. 1 trestního řádu), 

postupuje standardním způsobem popsaným ve všech předcházejících kapitolách, tj. vydá 

zajišťovací usnesení, s důrazem na řádný popis předmětu zajištění. V případě zajišťování 

nemovité věci bývá nejčastěji výrokem omezováno právo s věcí nakládat, tj. tuto zatížit či 

převést344. Ve skutečnosti tedy dochází pouze k tzv. administrativnímu zajištění nemovitosti, 

                                                 
342 § 1159 občanského zákoníku: „Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na 
společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“  Citované 
ustanovení je vhodné srovnat s § 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, 
(zákon o vlastnictví bytů): „Pro účely tohoto zákona se rozumí bytem místnost nebo soubor místností, které jsou 
podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení“. Přesto, že se jedná o zákon, který byl zrušen občanským 
zákoníkem, není možné jej s odkazem na § 3 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona zcela opomenout, neboť 
katastrální zákon na něj při definici bytů stále platně odkazuje. Je to z toho důvodu, že jsou aktuálně v katastru 
nemovitostí zapsány bytové jednotky jak „postaru“ podle bytového zákona, tak již „ponovu“, podle občanského 
zákoníku. Rozdíl lze zjistit přímo z výpisu katastru nemovitostí, v němž je uvedena u bytové jednotky zkratka 
„b.z.“ v prvém případě a zkratka „obč.z.“ ve druhém. I tento fakt může mít vliv na správnou specifikaci 
předmětu zajištění, opět je vhodné ocitovat bytovou jednotku přesně tak, jak je uvedena v katastru nemovitostí.      
343 Občanský zákoník neobsahuje formální definici nebytového prostoru, nicméně na několika místech odkazuje, 
že co je stanoveno pro byty, platí také pro nebytový prostor, např. § 1158 odst. 2 občanského zákoníku: „Co je 
stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových 
prostorů.“ Nebytový prostor byl definován ve zrušeném zákoně o vlastnictví bytů, v § 2 písm. c): „Pro účely 
tohoto zákona se rozumí nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 
stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo 
příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu,“. Opět je možné konstatovat, že i na tuto definici 
odkazuje katastrální zákon v § 3 odst. 1 písm. c), s obdobnými účinky – viz předchozí poznámka. 
344 Viz rovněž usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3960/13 – 1, bod 13 odůvodnění: 
„K problematice možnosti pronajmout zatíženou nemovitost Ústavní soud odkazuje na doktrinální závěr, dle 
kterého se zatížením nemovitosti rozumí taktéž nájem jako závazkový právní vztah, spočívající v přenechání 
předmětu nájmu nájemci k užívání a případně i braní užitků, za což se nájemce zavazuje poskytovat 
pronajímateli odměnu. Na druhé straně se omezení nakládání nemovitosti a jejího převodu způsobené zajištěním 
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tj. k její „právní blokaci“ v katastru nemovitostí, aniž by tím bylo vlastníku znemožněno tuto 

užívat345. 

 

Jak bylo výše řečeno, rozhodující orgány se obvykle dozví o existenci zajišťované 

nemovitosti z katastru nemovitostí. Z tohoto veřejného seznamu nicméně nezjistí nic 

o skutečném stavu takové nemovitosti, ač tento může značně ovlivnit účelnost jejího zajištění. 

Z těchto důvodů musí mít rozhodující orgány zákonnou možnost stav zajišťované nemovitosti 

přezkoumat, což jim aktuálně umožňuje § 79d trestního řádu346, který v odstavci 1 uvádí: „Na 

základě příkazu k ohledání nemovité věci vydaného předsedou senátu 

a v přípravném řízení soudcem na návrh státního zástupce může soud nebo státní zástupce 

anebo na základě jejich pokynu policejní orgán provést ohledání nemovité věci a jejího 

příslušenství za účelem zjištění stavu nemovité věci a posouzení účelnosti jejího zajištění. 

Orgán činný v trestním řízení provádějící ohledání nemovité věci uvědomí o době a místě 

ohledání vlastníka nemovité věci nebo osobu, která s ním žije ve společné domácnosti, a dále 

osobu, o níž je známo, že má k nemovité věci práva. Tyto osoby jsou povinny prohlídku 

nemovité věci a jejího příslušenství umožnit.“ 

 

Takové ohledání nemovitosti je ve své podstatě zvláštním způsobem domovní prohlídky, 

proto má obdobný režim pro jeho povolení. Může se tak dít pouze na základě soudního 

příkazu, a jediným cílem ohledání je zjištění stavu předmětné nemovitosti. Zákon připouští 

jednu výjimku, kdy je možné v rámci prováděného ohledání zcela určitým způsobem 

postupovat i ohledně jiných věcí nalezených uvnitř nemovitosti, a to v odst. 3 téhož 

ustanovení trestního řádu: „Je-li při ohledání nemovité věci zjištěna movitá věc anebo stroj 

nebo jiné upevněné zařízení, které jsou součástí nemovité věci a jsou oddělitelné, u nichž jsou 

                                                                                                                                                         
nevztahuje na držbu nemovitosti, užívání nemovitosti nebo právo hospodaření ve vztahu k ní, ani požívání plodů 
a užitků nemovitosti (viz ŠÁMAL P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1063-
6). Tímto způsobem je vyvážena ochrana individuálních zájmů vlastníka s veřejným zájmem na náležitém 
zjištění trestných činů a spravedlivém potrestání jejich pachatelů. Je však nezbytné připomenout, že 
z fakultativní a subsidiární povahy institutu zajištění nemovitosti plyne orgánům činným v trestní řízení 
povinnost neustále posuzovat důvodnost zajištění v průběhu trestního řízení a při pominutí důvodů pro zajištění 
toto bezodkladně zrušit. Ústavní soud při svém rozhodování přihlédl i k poměrně krátké délce trvání 
posuzovaného zajištění (srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 2485/13 ze dne 2. 12. 2013, bod 69).“ 
345 Jak bylo opakovaně zdůrazněno, rozsah práv, jenž má být zajištěním omezen, by měl odpovídat smyslu 
a účelu zajištění a osobu, jíž je věc zajišťována, omezovat pouze v nezbytné míře – znovu je možné poukázat 
na princip proporcionality, jenž mimo jiné zmiňuje Ústavní soud v rozhodnutí citovaném v předcházející 
poznámce. 
346 Obdobně zní § 8 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., který dává stejnou možnost orgánům činným v trestním 
řízení v rámci postupu při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku – viz dále. 
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dány důvody pro jejich zajištění podle § 79a, lze postupovat obdobně podle § 79c odst. 2 až 5 

i bez vydání příkazu k domovní prohlídce nebo prohlídce jiných prostor a pozemků.“ 

 

Z uvedeného je zřejmé, že jediným důvodem pro ohledání nemovitosti podle § 79d trestního 

řádu je naplnit smysl a účel zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti nebo náhradní 

hodnoty za ně. Z toho vyplývá, že během předmětného ohledání nesmí být např. zajištěny 

důkazy, v případě potřeby takového postupu je třeba zajistit vydání příkazu k řádné domovní 

prohlídce či prohlídce jiných prostor a pozemků podle § 82 a násl. trestního řádu347. 

 

Z citovaného zákonného ustanovení naopak není zřejmé, zda má být ohledání nemovitosti 

vykonáno před vydáním zajišťovacího usnesení vůči této nemovitosti či až po jeho vydání. 

Ačkoliv se na první pohled může zdát logické nejprve nemovitost, jež má být zajišťována, 

ohledat, v praxi by takový postup v krajním případě mohl způsobit zmaření realizace zajištění 

z důvodu časové prodlevy vzniklé mezi ohledáním a samotným rozhodnutím. Ustanovení 

§ 79d odst. 1 trestního řádu totiž mimo jiné uvádí, že o době a místě ohledání má být 

informován vlastník věci (a rovněž osoba, jež s ním žije ve společné domácnosti či osoba, 

která má k nemovité věci známá práva, je-li takových osob348), což znamená, že taková osoba 

by mohla podniknout kroky vedoucí ke zmaření účelu zajištění. Z toho důvodu bude 

i v případě nejistoty o reálném stavu zajišťované nemovitosti minimálně praktičtější nejprve 

vydat zajišťovací usnesení a až poté podniknout kroky nutné k jejímu ohledání, s rizikem, že 

zajištění bude následně zrušeno pro neúčelnost, například z důvodu mizivé skutečné hodnoty 

zajišťované nemovitosti oproti hodnotě dosud odhadované. 

 

Aby bylo skutečně možné zjistit faktický stav zajišťované nemovitosti, včetně její reálné 

hodnoty, umožňuje § 79d odst. 3 trestního řádu orgánu provádějící ohledání přibrat k němu 

osoby, jejichž účast je při ohledání potřebná, zejména právě k ocenění nemovité věci. To 

znamená, že ohledání může být prováděno například za přítomnosti znalce příslušného oboru 

či oborů, tj. nejčastěji z oboru ekonomika, ceny a odhady, či stavebnictví. (Pro úplnost je 

k ohledání nemovitosti vhodné připomenout, že se jedná o úkon trestního řízení, proto by 

o jeho průběhu měl být řádně sepsán protokol tento zachycující – viz § 55 trestního řádu.) 

 

                                                 
347 Obdobně viz Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017, její komentář k § 79d trestního řádu. 
348 Jmenované osoby jsou povinny prohlídku umožnit - § 79d odst. 1 věta poslední 
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Konečně lze k zajištění nemovitosti znovu zmínit, že rozhodnutí o zajištění je nejprve 

doručováno katastru nemovitostí coby orgánu příslušnému k provedení zajištění. Ten je 

zároveň rozhodovacím orgánem vyzván k tomu, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla 

zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, mu tuto skutečnost 

neprodleně oznámil349. S odkazem na vše shora uvedené, zejména s odkazem na vysvětlené 

účinky zajištění, lze konstatovat, že v případě nemovitosti by taková hrozba měla zůstat spíše 

v teoretické rovině, neboť v konečném důsledku nemůže osoba jednající v rozporu 

s rozhodnutím osud nemovitosti reálně ovlivnit bez součinnosti katastru, jehož součinnost je 

podmíněna souhlasem orgánů činných v trestním řízení350. Nicméně s ohledem na smysl 

a účel zajištění, stejně tak jako s ohledem na smysl a účel trestního řízení jako takového je 

více než žádoucí, aby se orgány činné v trestním řízení dozvěděly o každém pokusu s věcí 

manipulovat v rozporu se zajišťovacím usnesením, bez ohledu na jeho „způsobilost“. 

 

Samotná realizace zajištění probíhá formou tzv. poznámky, kterou zapíše katastrální úřad na 

základě jemu doručeného zajišťovacího usnesení coby rozhodnutí soudu, státního zástupce 

nebo policejního orgánu351. V případě poznámky se jedná o jeden z druhů zápisu do katastru 

nemovitostí352. Poznámka je posléze viditelná jak ve výpisu z katastru nemovitostí, tak při 

nahlédnutí do něj. Přesto se v praxi z důvodu rychlosti přistupuje většinou k tomu, že 

rozhodující orgán spolu s doručováním zajišťovacího usnesení samostatně vyzve katastr 

nemovitostí k tomu, aby mu domluvenou formou obratem oznámil, až bude rozhodnutí 

zrealizováno. Následně situaci zkontroluje nahlédnutím do katastru a poté přistoupí 

k doručení rozhodnutí ostatním oprávněným subjektům. Jak bylo vysvětleno výše, katastr 

nemovitostí je třeba informovat rovněž o nabytí právní moci rozhodnutí, s ohledem na další 

                                                 
349 § 79b odst. 1 věta druhá trestního řádu 
350 § 79e odst. 3 trestního řádu 
351 § 22 odst. 1 katastrálního zákona: „Poznámku zapíše katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení 
soudu, státního zástupce, policejního orgánu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, 
pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce či k doloženému návrhu toho, 
v jehož prospěch má být poznámka zapsána.“ § 22 odst. 2 katastrálního zákona: „Pokud se poznámka zapisuje 
na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nemusí být toto rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci ani 
doložkou vykonatelnosti.“ – více viz shora k předběžné vykonatelnosti rozhodnutí. 
352 § 6 katastrálního zákona: „Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo 
poznámkou. Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem 
a pacht. Záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva. Poznámka je 
zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru 
zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.“ 
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účinky s tím spojené353. Jestliže dojde posléze ke zrušení rozhodnutí o zajištění, katastrální 

úřad provede na základě doručení příslušného rozhodnutí výmaz předmětné poznámky354. 

7.3. Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky či jiného subjektu, 

který vede účet pro jiného 

Peněžní prostředky na účtech lze chápat jako jeden z nejdostupnějších, tedy i nejčastěji 

využívaných předmětů zajištění. Pojďme se nejprve podívat na rozlišení subjektů, které vedou 

účet pro jiného. 

 

Nejčastějším subjektem, který je výslovně opakovaně zmíněn i v trestním řádu355, je 

samozřejmě banka. Bankami se podle zákona o bankách rozumějí akciové společnosti se 

sídlem v České republice, které jednak přijímají vklady od veřejnosti a jednak poskytují 

úvěry, a které k výkonu těchto činností mají bankovní licenci356. Ustanovení § 2 odst. 1 

zákona o bankách dále upřesňuje, že bez licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Z toho vyplývá, že jiné subjekty, které vedou účet pro 

jiného, musí existovat na základě zvláštního zákona. 

 

Oproti právní úpravě účinné před opakovaně zmiňovanou zajišťovací novelou trestní řád již 

aktuálně neuvádí ani příkladný výčet takových subjektů, v jeho verzi účinné 

do 17. 3. 2017357 byla v tehdejším § 79b uvedena spořitelní a úvěrní družstva358. Spořitelní 

a úvěrní družstva upravuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 

                                                 
353 § 79b odst. 4 trestního řádu, § 79e odst. 4 trestního řádu, více viz rovněž Kapitola 5.8. 
354 § 27 katastrálního zákona: „Poznámku vymaže katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, 
státního zástupce, policejního orgánu, správce daně, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, insolvenčního 
správce, dražebníka nebo k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka vymazána, pokud důvody 
pro její vyznačení pominuly.“ 
355 § 79b odst. 2, § 79e odst. 5 trestního řádu – viz dále 
356 § 1 zákona o bankách 
357 Tj. před účinností zákona č. 55/2017 Sb. 
358 § 79b trestního řádu účinného do 17. 3. 2018 tehdy zněl: „Z důvodů, pro které lze zajistit peněžní prostředky 
na účtu u banky, lze rozhodnout o zajištění peněžních prostředků na účtu u spořitelního a úvěrního družstva nebo 
jiných subjektů, které vedou účet pro jiného, blokaci peněžních prostředků penzijního připojištění se státním 
příspěvkem, blokaci peněžních prostředků doplňkového penzijního spoření, blokaci čerpání finančního úvěru 
a blokaci finančního pronájmu. Jinak se přiměřeně užije ustanovení § 79a.“ Mimo příkladu subjektů, které vedou 
účet pro jiného, tedy zmiňoval i jiné formy zajištění související s peněžními službami, resp. zmiňoval peněžní 
prostředky, které se odlišují nikoliv místem jejich uložení, ale jejich specifickou charakteristikou. Aktuální 
právní úprava vypustila i tyto příklady. Je zřejmé, že neustále se vyvíjející možnosti na finančním trhu, zejména 
nové formy investování či spoření s sebou přináší i nové produkty, které mohou s odkazem na vše dosud 
uvedené představovat vhodný předmět zajištění. Ten však již není v trestním řádu rozlišen různými 
zajišťovacími instituty. Proto není žádoucí omezovat obzory rozhodovacích orgánů byť příkladnými výčty stále 
se měnících předmětů zajištění, zvlášť když některé mohou například i zaniknout. 
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a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Povolení působit jako 

spořitelní či úvěrní družstvo, označované termínem „družstevní záložna“, uděluje Česká 

národní banka na základně písemné žádosti, družstvu se sídlem v České republice, 

a to k přijímání vkladů od svých členů a k poskytování úvěrů svým členům359. 

 

Lze tedy shrnout, že jestliže se v praxi objeví jakýkoliv subjekt, který na základě zákona 

povede účet pro jiného, mohou peněžní prostředky na tomto účtu podléhat zajištění postupem 

podle § 79a odst. 1 trestního řádu (případně § 79g odst. 1 trestního řádu), budou-li splňovat 

trestním řádem požadované podmínky pro tento způsob zajištění. Další výklad se tedy 

vztahuje i na účty vedené u těchto subjektů, přestože pro jeho zjednodušení bude v této 

kapitole nadále užíván pouze termín „účet u banky“. 

 

Četnost využití zajištění peněžních prostředků na účtu u banky v trestním řízení je dána 

zejména relativně snadnou možností orgánů činných v trestním řízení zjistit, zda takové 

prostředky vůbec existují. Ať už v dané věci probíhá finanční šetření či nikoliv360, orgány 

činné v trestním řízení mají možnost využít § 8 odst. 2 věty první trestního řádu: „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 papírů361.“ 

                                                 
359 Podle § 2 až 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, musí mít družstevní záložna nejméně 30 členů, základní kapitál musí činit nejméně 500.000 Kč, před 
podáním žádosti o povolení musí být splacena částka ve výši alespoň 35.000.000 Kč a sídlo družstevní záložny 
musí být na území České republiky. Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Více viz 
rovněž Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1039 - 1045 
360 Více viz bod 5.1.2. 
361 Ani ve vztahu k zaknihovaným cenným papírům neobsahuje, oproti minulosti, trestní řád zvláštní úpravu 
zajištění. Na postup při jejich zajišťování se tedy rovněž použijí ustanovení §79a a násl. trestního řádu. Pro 
úplnost je možné shrnout následující: V současnosti nalezneme úpravu cenných papírů v § 514 a násl. 
občanského zákoníku, včetně definice cenného papíru, kterým je „listina, se kterou je právo spojeno takovým 
způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést“ - § 514 občanského 
zákoníku. Ustanovení § 525 občanského zákoníku pak upřesňuje, že zaknihované cenné papíry jsou cenné papíry 
nahrazené zápisem do příslušné evidence, které nelze převést jinak než změnou zápisu v této evidenci. Podle 
§ 91 zákona č. 256/2004  Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, lze zaknihované 
cenné papíry, s výjimkou zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování vedených v samostatné 
evidenci investičních nástrojů a zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci ministerstva podle zákona 
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Citované ustanovení bylo ve vztahu k možnosti využít žádost o poskytnutí bankovních 

informací pro účely zajištění novelizováno relativně nedávno, a to novelou č. 55/2017 Sb.362, 

účinnou od 17. 3. 2017, aktuálně tedy již neexistují pochybnosti o tom, že postup podle § 8 

odst. 2 trestního řádu je možné využít i v tomto případě. Státní zástupce či po podání 

obžaloby nebo návrhu na potrestání předseda senátu tak mohou podle citovaného ustanovení 

mimo jiné požadovat informace, které podléhají bankovnímu tajemství363. Ve vztahu 

k zajištění majetku v trestním řízení jsou nepochybně nejčastěji vyžadované informace o tom, 

zda má určitá osoba u banky veden účet364 a jaký je na takovém účtu či účtech zůstatek. 

Budou-li zjištěné peněžní prostředky splňovat podmínky pro zajištění nástrojů a výnosů 

z trestné činnosti či náhradní hodnoty za ně, přistoupí rozhodující orgán ke standardnímu, 

shora vysvětlenému procesu zajištění. 

 

Nad rámec předchozího výkladu je možné připomenout následující: Ve výroku zajišťovacího 

usnesení musí rozhodující orgán mimo jednoznačné identifikace účtu vždy přesně vymezit 

částku, na kterou se zajištění vztahuje. Jak bylo vysvětleno v kapitole o účincích zajištění, 

zajištění se – do výše této částky -  vztahuje nejen na peněžní prostředky, které se nacházejí 

na účtu v okamžiku, v němž je bance předmětné rozhodnutí doručeno, ale i na peněžní 

prostředky, které na účet dodatečně dojdou, převyšuje-li uvedená částka finanční prostředky 

takto zajištěné.365 Naopak není nutné přesně identifikovat majitele či disponenta účtu, není-li 

tento v okamžiku rozhodování znám. Takový případ může nastat tehdy, když existuje 

podezření, že peněžní prostředky na zcela konkrétním účtu jsou nástrojem či výnosem 

z trestné činnosti, aniž by bylo současně zjištěno, komu tento účet patří. (Vzhledem k neustále 

se vyvíjejícím možnostem dálkové dispozice s účtem prostřednictvím internetového 

bankovnictví je naprosto zřejmé, že v případě zajištění peněžních prostředků na účtu může jít 

                                                                                                                                                         
upravujícího rozpočtová pravidla, evidovat podle českého práva pouze v centrální evidenci zaknihovaných 
cenných papírů a v evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. 
362 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 
363 Viz § 38 odst. 1 zákona o bankách: „Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů 
na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství.“  § 38 odst. 3 písm. b): „Zprávu o záležitostech, týkajících 
se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné 
vyžádání orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon.“ Zvláštním zákonem je 
míněn trestní řád.  
364 Podstatnou změnu, která v tomto ohledu významně usnadnila, resp. urychlila postup orgánů činných 
v trestním řízení, přinesl zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, na jehož základě je aktuálně možné 
žádat Českou národní banku o poskytnutí informace o všech existujících účtech určitého subjektu, ať už jimi 
tento disponuje u kterékoliv banky (či spořitelny nebo úvěrního družstva) působící v České republice. 
365 § 79e odst. 5 trestního řádu, K otázce formulace výroku viz rovněž bod 5.5.1.  
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o minuty, ne-li o vteřiny, rozhodnutí tedy nelze odkládat na dobu objasnění dalších 

souvisejících okolností, jsou-li jinak splněny zákonné podmínky pro jeho vydání.) 

 

Spolu se zajišťovacím usnesením doručí rozhodující orgán bance rovněž výzvu podle § 79b 

odst. 1 trestního řádu o povinnosti vyrozumět orgány činné v trestním řízení o nežádoucí 

manipulaci s předmětem zajištění, v podrobnostech lze plně odkázat jak na část výkladu 

k realizaci zajištění nemovitosti, tak na část výkladu týkající se účinků zajištění. I v případě 

zajištěných peněžních prostředků na účtu by případná snaha o jejich odnětí z dispozice orgánů 

činných v trestním řízení měla vyjít naprázdno, s ohledem na zákaz jakékoliv dispozice 

s peněžními prostředky na účtu se nacházejícími366, tj. banka by tedy, až na zákonné 

výjimky367, neměla žádné finanční transakce vůbec provést. Nicméně opět je žádoucí, aby se 

orgány činné v trestním řízení dozvěděly o každé snaze směřující ke zmaření nebo ztížení 

účelu zajištění. 

 

Obdobně jako při komunikaci s katastrálním úřadem, i v případě banky rozhodující orgán 

obvykle současně se zasíláním zajišťovacího usnesení tuto vyzve, aby ho obratem 

informovala o provedení zajištění. K dalšímu kontaktu orgánů činných v trestním řízení 

s bankou, jež realizovala zajištění, je vhodné připomenout, že zajišťovací usnesení 

nenahrazuje žádost podle § 8 odst. 2 trestního řádu. Budou-li tedy orgány činné v trestním 

řízení požadovat k účtu nějaké další informace, měly by potupovat shora vysvětleným 

způsobem podle tohoto zákonného ustanovení. 

                                                 
366 § 79e odst. 5 trestního řádu 
367 Viz § 79e odst. 2 věta první za středníkem, k tomu viz rovněž Kapitola 5.8, zejména bod 5.8.2. – otázka 
pohledávek státu 
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8. Správa zajištěných majetkových hodnot368 

8.1. Správa zajištěných majetkových hodnot obecně 

Poté, co bylo vysvětleno, jakým způsobem dochází v trestním řízení k zajištění nástrojů 

a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně, nelze se alespoň okrajově nezmínit 

o správě takto zajištěného majetku. S ohledem na omezený rozsah práce se pokusím shrnout 

pouze nejdůležitější otázky správy se týkající, v podstatě lze říci, že správa zajištěných věcí 

by snadno mohla být tématem ke zcela samostatnému výkladu369. 

 

Zákonem, který upravuje správu věcí zajištěných v trestním řízení, je zákon č. 279/2003 Sb., 

o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů370, jehož § 1 odst. 1 zní: „Tento zákon stanoví postup při výkonu 

rozhodnutí o zajištění 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“)371.“ 

 

Pro lepší pochopení této problematiky je vhodné podívat se nejprve na členění citovaného 

zákona, resp. členění jeho první části, nazvané jako Výkon rozhodnutí o zajištění majetku 

a správa zajištěného majetku a věcí372. Hlava I je nazvána jako Obecná ustanovení, Hlava II 

jako Výkon rozhodnutí o zajištění majetku a Hlava III jako Správa zajištěného majetku. 

Předmětné členění je třeba mít na paměti z toho důvodu, že pouze některá ustanovení tohoto 

                                                 
368 Více viz Novotná, R., Horáček, P., Plincnerová, K. Správa zajištěných věcí a jiných majetkových hodnot 
podle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. 
Praha: Scientia, 2009 a aktuálně zejména: Trešlová, L., Škrobák, I. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí 
v trestním řízení. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018 – komentář byl vydán současně 
s uzavíráním této práce, v prosinci 2018. Proto v ní již nebyl aktivně využit. Obsahuje podrobné a aktuální 
informace k tématu správy, lze tak na něj (nejen) v tomto směru plně odkázat. 
369 K tématu více viz rovněž Vondruška, F., Trešlová, L. Nad vybranými otázkami zajištění majetku a jeho 
správy. Státní zastupitelství 4/2008, s. 30 a násl. – se zohledněním legislativních změn provedených od vydání 
článku. 
370 Dále opět jen zákon č. 279/2003 Sb. 
371 Pozitivní vymezení pokračuje v odst. 2 citovaného zákona, který umožňuje jeho užití 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. 
Naopak negativní vymezení obsahuje odstavec 3 téhož zákona, stanovující, že „podle tohoto zákona se 
nepostupuje při správě věcí, které orgán činný v trestním řízení převzal do úschovy za účelem provedení důkazu, 
nejde-li o věc, o jejímž prodeji bylo rozhodnuto podle § 80 trestního řádu.“ 
372 Jeho část druhá mění trestní řád, část třetí mění zákon o soudních exekutorech, část čtvrtá mění atomový 
zákon a konečně část pátá stanoví účinnost zákona č. 279/2003 Sb. 
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zákona se týkají postupu při správě věcí a náhradních hodnot vydaných, odňatých nebo jinak 

zajištěných v trestním řízení, resp. že celá Hlava II se na správu těchto věcí (tj. v našem 

případě nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradních hodnot za ně) nevztahuje.373,374 

Naopak se na ni vztahuje celá Hlava III., tj. ustanovení § 8a až § 12 zákona č. 279/2003 Sb., 

a Hlava I, tj. Obecná ustanovení, a o nichž bude hovořeno níže v konkrétních souvislostech. 

 

Úvodem je třeba zdůraznit, že zdaleka ne všechny věci, které jsou shora popsaným způsobem 

zajištěné, také potřebují reálně spravovat, tj. vykonávat činnost směřující k tomu, aby po dobu 

trvání zajištění nedošlo ke snížení hodnoty zajištěné věci v souladu se smyslem a účelem 

zajištění375. V jakých případech budou tedy tato ustanovení v trestním řízení vlastně 

aplikována? Ustanovení § 8a odpovídá následovně: „Majetek zajištěný v trestním řízení se 

                                                 
373 Pro úplnost považuji za vhodné na tomto místě alespoň zjednodušeně vysvětlit základní rozdíl mezi úpravou 
Hlavy II a Hlavy III zákona č. 279/2003 Sb. Hlavě III. bude věnována samostatná pozornost. Jak bylo shora 
konstatováno, Hlava II upravuje postup při výkonu rozhodnutí o zajištění 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 (§ 1 odst. 1 věta první před „jakož i“ zákona č. 279/2003 Sb.). 
Jestliže tedy soud rozhodne některým z těchto vyjmenovaných způsobů, tj. uloží zmíněný trest či ochranné 
opatření či povinnost k náhradě škody, může to v některých případech mimo jiné znamenat, že věc, resp. věci, 
o jejichž zajištění je z toho důvodu současně rozhodováno, dosud nebyly v dispozici orgánů činných v trestním 
řízení, případně nemusí být ani zcela zřejmé, na jaké konkrétní věci se dotčené rozhodnutí soudu vztahuje. 
 
Vyjděme z příkladu uložení trestu propadnutí majetku podle § 66 trestního zákoníku. V okamžiku, kdy soud 
takový trest ukládá, nemusí být žádná věc z majetku pachatele zajištěna, ačkoliv je to samozřejmě možné, 
postupem podle § 347 odst. 1 věta první trestního řádu: „Je-li obviněný stíhán pro trestný čin, za který vzhledem 
k povaze a závažnosti činu a poměrům obviněného je třeba očekávat uložení trestu propadnutí majetku, může 
soud a v přípravném řízení státní zástupce majetek obviněného nebo jeho určenou část zajistit.“. Jestliže tedy 
majetek, jenž je předmětem takto uloženého trestu, nebyl zajištěn před vynesením odsuzujícího rozsudku, je pro 
úspěšný výkon rozhodnutí nutné zajistit jej bezprostředně poté: § 347 odst. 1 věta druhá a třetí: „Soud zajistí 
majetek obviněného nebo jeho určenou část vždy, uložil-li trest propadnutí majetku rozsudkem, který dosud 
nenabyl právní moci. K zajištění nelze užít majetek, který je podle zvláštního právního předpisu vyloučen 
z výkonu rozhodnutí o zajištění.“  (Připomeňme si rovněž obecnější ustanovení § 77b odst. 4) trestního řádu, 
věta druhá: Vždy se však zajistí věc, která má propadnout nebo být zabrána na základě rozhodnutí soudu, které 
dosud nenabylo právní moci.) Následně je ale třeba konkrétní majetek, jenž bude podléhat výkonu takové 
rozhodnutí, také zjistit. Při zjišťování majetku podléhajícímu výkonu rozhodnutí již ale není možné postupovat 
podle trestního řádu, neboť trestní řízení se dostalo do své vykonávací fáze, jejíž zákonná úprava Hlavy dvacáté 
první trestního řádu postup „zjišťování majetku“ podléhajícímu výkonu rozhodnutí neupravuje. Nečiní tak právě 
z důvodu existence samostatného zákona – tj. zákona č. 279/2003 Sb., jehož Hlava II upravuje výkon rozhodnutí 
o zajištění majetku pro účely výkonu trestu (ajn.), včetně způsobu zjišťování konkrétního majetku, na který se 
rozhodnutí vztahuje. Čímž se „kruh uzavírá“. (Více viz rovněž Trešlová L., Horáček P. Zákon č. 279/2003 Sb. 
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Komentář. 1. Vydání. Praha: 
Scientia, 2009. Resp. aktuálně zejména: Trešlová, L., Škrobák, I. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí 
v trestním řízení. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018) 
374 To ale neznamená, že by se orgány činné v trestním řízení s Hlavou II. v přípravném řízení nikdy nesetkaly. 
Připomeňme si negativní vymezení předmětu zajištění - viz Kapitola 5.1., bod 5.1.1., k ustanovení § 3 zákona 
č. 279/2003 Sb. 
375 Trešlová, L., Horáček, P. Zákon č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 
a o změně některých zákonů. Komentář. 1. Vydání. Praha: Scientia, 2009, str. 50: „ … lze obecně správu 
majetku popsat jako činnost orgánů činných v trestním řízení, popř. jiných soukromoprávních nebo 
veřejnoprávní subjektů, která směřuje k uchování ceny a stavu zajištěných věcí a jiných majetkových hodnot po 
celou dobu jejich zajištění.“ 
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spravuje podle tohoto zákona, pokud je zapotřebí právně jednat nebo činit potřebné úkony, 

aby nedošlo bezdůvodně k snížení hodnoty zajištěného majetku nebo k jeho zmenšení, 

popřípadě aby se majetek očekávaným způsobem zvýšil.“ 

 

Snáze si představíme potřebnost či nepotřebnost správy na uvedení některých příkladů. 

Začneme těmi, kdy této zapotřebí není. Správy není zapotřebí tehdy, jestliže postačí tzv. 

„právní“ neboli administrativní zajištění toho kterého předmětu, aniž by byla omezována 

faktická dispozice s ním. (Typicky jde o zajištění nemovitosti.) Správy není zapotřebí ani 

tehdy, jestliže povaha předmětu zajištění vylučuje zhoršení jeho hodnoty v čase i bez 

provádění jakýchkoliv úkonů. (Typicky půjde o zajištění movitých věcí nevyžadujících žádné 

zvláštní zacházení: běžných šperků, hodinek, cenných papírů v listinné podobě, apod. – věci 

se fakticky uloží do trezoru v místě sídla rozhodovacího orgánu do doby konečného 

rozhodnutí ve věci, event. do doby, dokud budou pro trestní řízení třeba.) A konečně není 

správy zapotřebí rovněž tehdy, když tuto již fakticky vykonává jiný subjekt, příslušný 

k realizaci zajištění. (Typicky půjde o zajištěné peníze na účtu u banky či jiného subjektu 

vedoucího účet pro jiného.) 

 

Opačné příklady, tj. předmětů zajištění, u nichž je správa žádoucí, jsou velmi různorodé: 

Typickým (a zároveň v praxi nejčastějším) příkladem je zajištění motorového vozidla. 

V minulosti často docházelo k tomu, že zajištěná motorová vozidla (obdobně jako jiné movité 

věci, které správu skutečně vyžadují) byla pouze odebrána z dispozice vlastníka či držitele, 

a odvezena na místo určené rozhodovacím orgánem, nejčastěji k policejnímu orgánu, kde 

zůstala „ležet“ do doby rozhodnutí o dalším osudu takto zajištěné věci. Pro udržení hodnoty 

motorového vozidla je nicméně třeba, aby minimálně čas od času docházelo k jeho alespoň 

základní údržbě apod. Vezmeme-li v potaz délku trestního řízení, která se může počítat 

i na roky, je zřejmé, že nečinnost vůči motorovému vozidlu, stejně tak jako jeho případně 

nevhodné skladování (např. ponechání vlivu povětrnostních podmínek) k uchování jeho 

hodnoty rozhodně nepřispěje. Z toho důvodu je třeba zajištěné motorové vozidlo, ale i další 

předměty zajištění, jejichž povaha to vyžaduje, po dobu trvání zajištění reálně spravovat. 

(Dalšími příklady mohou být živá zvířata, např. stádo krav, zbraně či výbušniny, apod. – viz 

dále.) 
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Skutečnost, zda je v případě toho kterého předmětu zajištění správa potřebná v souladu se 

shora citovaným § 8a odst. 1 zákona č. 279/2003 Sb., posuzuje orgán, který o zajištění 

rozhodl376. 

 

S ohledem na existenci již zmíněného Zák.279.Komentáře, který se dané problematice 

podrobně věnuje377, zde nechci citovat veškerá ustanovení, jež se ke správě zajištěných věcí 

vztahují. Pojďme si tedy pouze shrnout základní principy správy věcí zajištěných v trestním 

řízení jako nástroje a výnosy z trestné činnosti či náhradní hodnoty za ně ( - pro potřeby této 

kapitoly dále jen „zajištění majetku“). 

 

Obecně lze konstatovat, že po dobu trvání zajištění majetku vykonává jeho správu, je-li 

potřebná, orgán, který o zajištění rozhodl378 (nebo na který přešla správa z důvodu posunu 

věci do další fáze trestního řízení379), pokud nerozhodne, že správou, v podstatě na místo 

sebe, pověří jiný orgán. Tím je buď územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, nebo soudní exekutor, v jejichž obvodu se zajištěný majetek nachází380, nejde-li 

o případy specifických předmětů zajištění, u nichž už sám zákon předpokládá konkrétního 

správce – viz dále. 

 

V praxi obvykle dochází ze strany rozhodovacího orgánu k využití avizovaného pověření, a to 

z jednoduchého důvodu: Hlavním (a opakovaně zmiňovaným) úkolem orgánů činných 

                                                 
376K tomu srovnej rovněž Novotná, R., Horáček, P., Plincnerová, K. Správa zajištěných věcí a jiných 
majetkových hodnot podle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně 
některých zákonů. Praha: Scientia, 2009, s. 97: „Z pohledu správce majetku zdůrazňujeme, že orgány činné 
v trestním řízení by měly důkladně zvažovat, která práva v usnesení o zajištění je nutno omezit, neboť od toho se 
odvíjí způsob, jakým samotná správa majetkových hodnot bude probíhat.“ 
377 Byť samozřejmě neodráží změny zákona v důsledku pozdějších novelizací, je dle mého názoru stále dobře 
použitelný, a to nejen při komentování těch ustanovení, která stále platí, ale zejména při vysvětlování obecných 
principů správy, jejího smyslu a cíle. (Aktuálně viz „nový“ komentář: Trešlová, L., Škrobák, I. Zákon o výkonu 
zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018.) 
378 § 1 odst. 6 věta první a druhá před středníkem: „Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu se obdobně užijí 
na postup státního zástupce. Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu při správě zajištěného majetku se 
obdobně užijí také na postup policejního orgánu, který o zajištění majetku rozhodl, vyzval k vydání věci nebo 
vydal příkaz k odnětí věci podle trestního řádu;“ Citované ustanovení nicméně pokračuje následovně: „; před 
rozhodnutím o prodeji zajištěného majetku je policejní orgán povinen informovat státního zástupce o tom, že 
tento majetek má být prodán, s výjimkou případu, kdy má být prodána věc podléhající rychlé zkáze. O úkonech, 
jimiž se zasahuje do základních práv a svobod a o kterých podle trestního řádu rozhoduje v přípravném řízení 
soudce, rozhoduje podle tohoto zákona soudce na návrh státního zástupce.“   
379 K tomu viz rovněž § 1 odst. 5 zákona č. 279/2003 Sb.: „Podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody 
o vině a trestu, návrhu na potrestání, návrhu na zabrání věci, návrhu na zabrání části majetku nebo návrhu 
na zabrání náhradní hodnoty podle trestního řádu přechází příslušnost ke správě zajištěného majetku na soud. 
Státní zástupce předá spolu s obžalobou nebo návrhem uvedeným ve větě první soudu všechny doklady 
o úkonech učiněných při správě zajištěného majetku v přípravném řízení.“ 
380 více viz § 9 odst. 1 zákona č. 279/2003 Sb. 
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v trestním řízení je naplňovat účel trestního řízení, tj. postupovat v souladu se základními 

zásadami uvedenými v trestním řádu381. K tomuto účelu jsou zmíněné orgány nejen určeny, 

ale také personálně i materiálně vybaveny. Jejich role týkající se správy zajištěného majetku 

je tak do určité míry druhotná, byť ne nedůležitá. Nedisponují totiž obvykle takovými 

prostředky, které by umožnily zajistit správu zajištěného majetku odpovídajícím způsobem, 

za splnění všech požadavků na tuto kladených – viz dále. Z toho důvodu využívají možnosti 

pověřit jiné orgány, jejichž prvotní „náplní práce“ je právě správa či jiná dispozice 

s majetkem třetích osob382. 

 

Typicky se tedy jedná o pověření územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových nebo o pověření soudního exekutora.  První zmíněný úřad byl zřízen zákonem 

č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž předmětný zákon vymezuje působnost i pravomoc tohoto orgánu, 

založeného zjednodušeně řečeno pro účely zastupování státu v řízení dotýkajících 

se „majetkové“ oblasti. Ustanovení § 1 odst. 2 písm. c) citovaného zákona383 pak tomuto 

ukládá plnit další úkony stanovené nejen tímto zákonem, ale i zvláštním právním předpisem, 

jímž je například právě zákon č. 279/2003 Sb.  Soudní exekutor je pak fyzickou osobou, 

na kterou stát rovněž přenesl plnění některých ze svých úkolů v majetkové oblasti, a to 

zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V obou případech se tedy jedná 

o subjekty, u nichž lze ze samotné podstaty jejich „existence“ předpokládat více než 

dostatečnou odbornou, materiální i personální způsobilost ke správě majetku, v daném 

případě zajištěného v trestním řízení. 

 

                                                 
381 viz § 2, zejména odstavec 4, 5, 6 trestního řádu. 
382 K tomu považuji za nutné připomenout, že pověřením správou se rozhodující orgán jako orgán činný 
v trestním řízení nijak nezbavuje odpovědnosti za další „právní osud“ zajištěného majetku podle trestního řádu, 
(viz veškeré předchozí kapitoly), „zbavuje se“ pouze technické stránky, tj. úkonů spojených s faktickou správou 
zajištěného majetku. K otázce prodeje zajištěného majetku jako úkonu správy viz dále. 
383 § 1 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších 
předpisů: „(1) Zřizuje se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad"). (2) Úřad je 
orgánem České republiky (dále jen "stát"), který a) jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími 
soudy (dále jen "rozhodčí orgány"), správními úřady a jinými orgány, b) zpracovává právní stanoviska, c) plní 
další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a tímto zákonem. (3) Úřad je organizační složkou státu (dále 
jen "organizační složka") a účetní jednotkou. (4) Sídlem Úřadu je Praha.“ 
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Nemůže-li orgán příslušný ke správě z nějakého důvodu384 správu vykonávat, rozhoduje 

povaha majetku o tom, koho je možné jeho správou dále pověřit385. Může jít buď 

o organizační složku státu386 nebo o státní organizaci příslušnou hospodařit s určitým 

majetkem státu anebo o jinou osobu podnikající v určité oblasti nebo jinak dostatečně odborně 

způsobilou k výkonu správy daného majetku387. 

 

První zmíněný případ bývá v praxi využíván tehdy, když rozhodující orgán ví o existenci 

nějaké organizační složky státu, která „umí“ konkrétní zajištěný předmět spravovat lépe 

a účelněji než Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má přece jen širší 

okruh působnosti. Aktuálně se jedná o případ Centra zajištěných aktiv ministerstva vnitra 

České republiky (CENZA), které bylo u tohoto ministerstva jako organizační složky státu 

zřízeno právě z důvodu potřeby adekvátně reagovat na zvyšující se požadavky pro správu věcí 

zajišťovaných v trestním řízení. Jak se lze dočíst na internetových stránkách zmíněné 

instituce, CENZA spravuje movitý majetek zajištěný v trestním řízení, zejména automobily, 

počítače, televizory, mobilní telefony, ale i stavební stroje, výrobní stroje a zařízení či 

elektrické nářadí388. Dá se říct, že praxe aktuálně směřuje k tomu, aby bylo využívání CENZY 

upřednostněno před samotným Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, právě 

pro jeho úzkou specializaci a tomu odpovídající kvalitu výkonu správy. 

 

Ke druhému zákonem předpokládanému případu při nemožnosti správy původním orgánem 

by naopak v praxi mělo docházet zřídka389, v podstatě po vyloučení všech jiných dostupných 

eventualit se závěrem, že neexistuje vhodnější než „soukromý“ subjekt, který by mohl správu 

                                                 
384 Důvod není zákonem blíže specifikován, z logiky věci je zřejmé, že je jím míněna nějaká objektivní překážka 
správu znemožňující, např. technická náročnost apod. 
385 Pověření se děje opatřením, § 9 odst. 7 zákona č. 279/2003 Sb.: „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 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.“ 
386 Viz § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, odst. 1: „Organizačními složkami státu (dále jen "organizační složka") jsou ministerstva 
a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta 
republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, 
Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon 
(§ 51); obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.“ 
387 § 9 odst. 4 zákona č. 279/2003 Sb. 
388 https://www.cenza.cz 
389 Ze své vlastní profesní zkušenosti nemohu uvést žádný příklad, kdy by k takovému pověření došlo. 

https://www.cenza.cz/
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dané věci pro její zcela specifický charakter vykonávat. Nese s sebou totiž další náklady 

na úkor státního rozpočtu (viz dále), čímž může být v podstatě zpochybněn smysl a účel 

zajištění v tom kterém konkrétním případě. Subjekt soukromého sektoru, jehož předmět 

podnikání či odborná způsobilost takový postup odůvodňují, tedy může spravovat zajištěné 

věci pouze na základě smlouvy a za úplatu.  Platnost smlouvy je pak podmíněna ujednáním 

o odpovědnosti za škodu způsobenou na zajištěném majetku při výkonu správy. V případě, že 

by měl předmětnou smlouvu uzavírat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo 

soudní exekutor (jako původně pověření správci), musí mít k takovému postupu předchozí 

souhlas orgánu, který o zajištění rozhodl (tj. který zmíněné správce nejprve pověřil390). 

 

Jak bylo předesláno výše, existují zákonem předpokládané výjimky, kdy správcem určitých 

předmětů zajištění je specifický subjekt zmíněný přímo zákonem č. 279/2003 Sb., aktuálně 

v § 9 odst. 2, odst. 3 tohoto zákona. V prvém případě jde o zajištěný podíl v obchodní 

korporaci tam, kde je jeho správa potřeba, tj. zejména tam, kde jsou zajištěna i jiná než 

majetková práva s obchodním podílem spojená391. Je zřejmé, že pro řádný výkon takových 

práv je třeba nejen časová flexibilita, ale i nutná odborná způsobilost přesahující možnosti 

orgánů činných v trestním řízení. V takovém případě zákon tedy předpokládá, že rozhodující 

orgán pověří správou zajištěného obchodního podílu insolvenčního správce, příp. 

insolvenčního správce splňujícího některé další podmínky nutné pro řádný výkon práv 

odvislých od charakteru korporace, jejíž podíl je zajištěn. (Ustanovení § 9 odst. 2 zákona 

č. 279/2003 Sb., následně podrobněji řeší situace, za kterých může insolvenční správce 

odmítnout či nemá být ustanoven392.) Samotné správě obchodního podílu je pak věnován 

§ 10a zákona č. 279/2003 Sb., který řeší práva a povinnosti správce konkrétněji, včetně 

zániku pověření správce a okolností s tím spojených. 

 

Ve druhém případě se, zjednodušeně řečeno, jedná o správu věcí (resp. skupin věcí), které 

svojí povahou vyžadují speciální zacházení nebo podléhají zvláštním právním předpisům. 

Ustanovení § 9 odst. 3 písm. a), b) c) a d) zákona č. 279/2003 Sb., vyjmenovává věci, jejichž 

správu vykonává Generální ředitelství cel, Správa úložišť radioaktivních odpadů, Česká 

inspekce životního prostředí a příslušné krajské ředitelství policie. Zák.279.Komentář však 

                                                 
390 Podrobněji viz § 9 odst. 2, 3, 4, 5 zákona č. 279/203 Sb. 
391 Při zohlednění aktuální legislativní úpravy více viz rovněž: Novotná, R. Správa v trestním řízení zajištěných 
podílů na obchodních společnostech. In. Výkon zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Sborník studií a dílčích 
výsledků empirických šetření III. Ed. Dvořák, V., Zámek, D., Brno: Tribun, 2008, s. 55 – 86 
392 Více viz § 9 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb. 
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v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že výčet těchto speciálních subjektů byl 

koncipován jako určitá paralela k § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích393. Zdůrazňuje, že zatímco posledně zmíněný zákon 

bývá častěji novelizován, aby pružněji reagoval na vývoj společenské situace co do svěření 

správy věcí různorodého charakteru adekvátním subjektům, zákon č. 279/2003 Sb. se tak 

rychle nemění. Proto jsou autoři Zák.279.Komentáře toho názoru, že i trestní praxe by měla 

posuzovat svěření správy specifických věcí subjektům případně uvedeným ve výše citovaném 

zákoně č. 219/2000 Sb., ve znění aktuálním v době rozhodování. 

 

Mimo subjekty příslušné ke správě zajištěného majetku věnuje Hlava III zákona č. 279/2003 

Sb. pozornost právům a povinnostem správce, který musí tyto vykonávat řádně a svědomitě, 

podle povahy zajištěné věci, v souladu se zákony (a pověřením či smlouvou394). Správce 

rovněž (nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak) odpovídá za škodu způsobenou při výkonu 

správy, je také povinen mít po dobu jejího výkonu uzavřenou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu, která by mohla v souvislosti s výkonem správy 

vzniknout, s výjimkou případu, kdy odpovědnost správce přebírá na základě zákona stát395. 

Náklady správy pak hradí orgán, který správce pověřil, event. orgán, na něhož správa přešla 

z důvodu přechodu věci do další fáze trestního řízení396, a to ze státního rozpočtu, nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak. 

 

Zmíněným právům a povinnostem správce se konkrétněji věnuje § 10 zákona č. 279/2003 Sb., 

přičemž velice zjednodušeně je lze shrnout na řádnou ochranu zajištěného majetku 

                                                 
393 § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů: „Hospodaření a) přísluší Generálnímu ředitelství cel, jedná-li se o majetek, který připadl 
státu 1. v souvislosti s porušením celních předpisů anebo na základě těchto předpisů, 2. v souvislosti s porušením 
právních předpisů upravujících správu spotřebních daní anebo na základě těchto předpisů, 3. propadnutím nebo 
zabráním výrobku, který je předmětem spotřební daně, 4. na základě rozhodnutí orgánu Celní správy České 
republiky, b) s radioaktivními odpady a zdroji ionizujícího záření přísluší Správě úložišť radioaktivních odpadů, 
c) s věcmi propadlými nebo zabranými z rozhodnutí orgánu Finanční správy České republiky přísluší 
Generálnímu finančnímu ředitelství, d) s exempláři rostlin a živočichů, regulovanými kožešinami, výrobky 
z tuleňů a jinými jedinci chráněnými podle zákona o obchodování s ohroženými druhy a jedinci zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů a volně žijících ptáků chráněnými podle zákona o ochraně přírody 
a krajiny, jež připadly státu, přísluší Ministerstvu životního prostředí, e) s telekomunikační a radiokomunikační 
technikou, záznamovou technikou, výpočetní technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými 
v trestním, přestupkovém a jiném obdobném řízení, jakož i s veškerými zbraněmi, střelivem, municí 
a výbušninami, s návykovými látkami a prekursory včetně zařízení k jejich výrobě, s přípravky obsahujícími 
návykové látky a s jinými nebezpečnými látkami přísluší krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se 
nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl; není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému 
ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.“ 
394 § 8a odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb. 
395 Více viz § 8a odst. 3, 4, 5 zákona č. 279/2003 Sb., včetně minimálních limitů pojistného. 
396 § 11 ve spojení s § 1 odst. 5, odst. 6 zákona č. 279/2003 Sb. 
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a na řádnou péči o jeho zachování, včetně jeho hospodárného využívání bez poškození 

a případného vymáhání práv se zajištěným majetkem souvisejících. Mimo to zákon výslovně 

vyjmenovává některé úkony, které naopak správce zajištěného majetku činit nesmí. 

V podstatě jde o nepřiměřené omezení takového majetku, byť by mohlo být z čistě 

ekonomického hlediska považováno v jiných případech za výhodné: tj. majetek pronajmout, 

zatížit nebo převést na jinou osobu. Poslední zmíněný zákaz se nevztahuje na situace, kdy 

jsou dány zákonné podmínky prodeje zajištěného majetku, které aktuálně upravuje § 12 

zákona č. 279/2003 Sb. 

8.2. Prodej zajištěného majetku397 

Ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 279/2003 Sb.: „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.“ 

 

Ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb.: „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.“ 

 

Podívejme se nejprve na orgán, který o prodeji rozhoduje. Jak bylo vysvětleno výše, správce 

zajištěného majetku činí v rozsahu svých práv úkony týkající se správy zajištěné věci, nemůže 

ale nijak ovlivňovat „osud“ věci v trestním řízení, v kterém jediném může být o této dále 

rozhodováno - zákonným způsobem odpovídajícím aktuální důkazní situaci (viz veškerý 

předchozí výklad). Správce může nicméně na základě jemu známých skutečností, stejně tak 

jako dosavadních zkušeností se správou typově shodných zajištěných věcí, dospět k závěru, 

že jsou splněny zákonné podmínky pro prodej zajištěné věci, který je tak z jeho pohledu 

nejvhodnějším úkonem správy398. (V takovém případě je pak povinen prodej rozhodovacímu 

                                                 
397 Mimo opakovaně zmiňovaný Zák.279.Komentář více viz rovněž Důvodová zpráva k zákonu č. 86/2015 Sb., 
změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb., 
změna trestního zákoníku a dalších zákonů. 
398 § 1 odst. 4 zákona č. 279/2003 Sb.: „Správou se pro účely tohoto zákona rozumí i prodej.“ 
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orgánu navrhnout399 – viz dále.) Ke stejnému závěru může samozřejmě dospět i sám 

rozhodující orgán, který správce pověřil, a to už i v okamžiku pověření, nebo kdykoliv 

později. 

 

V případě uskutečnění prodeje však reálně dojde ke změně předmětu zajištění, což zároveň 

znamená, že osoba, jíž byla věc zajištěna, ztratí právo tuto vlastnit, s tím, že její vlastnické 

právo přejde na prodejem utržené finanční prostředky400. Aby bylo zabráněno učinění 

takového úkonu za situace, kdy by byl v podstatě již zbytečný (tj. zejména za situace, kdy lze 

důvodně předpokládat brzké ukončení trestního řízení či důvodně předpokládat, že věc bude 

záhy možné např. vrátit či o ní bude možné jinak rozhodnout v dohledné době, tj. v době, 

která minimalizuje riziko odůvodňující prodej), je třeba prodej posoudit i ve vztahu k aktuální 

důkazní situaci v předmětném trestním řízení. To může učinit jedině orgán, který rozhodl 

o zajištění věci. Je to tedy také on401, kdo je oprávněn rozhodnout o jejím prodeji, ačkoliv 

vlastní prodej bude následně realizovat opět správce402. 

 

Výjimkou, kdy zákon předpokládá určitou „součinnost“ jiného než rozhodovacího orgánu, je 

situace, kdy je jím orgán policejní. Ustanovení § 1 odst. 6 věty druhé za středníkem zákona 

č. 279/2003 Sb. stanoví, že před rozhodnutím o prodeji zajištěného majetku je policejní orgán 

povinen informovat státního zástupce o tom, že tento majetek má být prodán, s výjimkou 

případu, kdy má být prodána věc podléhající rychlé zkáze. Vrátíme-li se ke koncepci 

rozhodování o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti či náhradní hodnoty za ně, 

uvědomíme si, že policejní orgán potřebuje při všech svých krocích souhlas státního zástupce.  

Podíváme-li se do nedávné historie, konkrétně do zákona č. 279/2003 Sb. ve znění před 

novelou č. 86/2015 Sb., tj. ve znění účinném do 31. 5. 2015, zjistíme, že opakovaně 

zmiňovaný § 1 odst. 6 zákona č. 279/2003 Sb. v aktuálním znění tehdy obsahově představoval 

§ 1 odst. 3, jehož věta první a druhá zněly takto: „Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu 

se obdobně užijí na postup státního zástupce. Ustanovení tohoto zákona o správě zajištěného 

                                                 
399 § 12 odst. 3 zákona č. 279/2003 Sb.: „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.“ 
400 Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 2284/16: „Jak již bylo výše vyřčeno, 
smyslem prodeje není poškodit obviněnou osobu, nýbrž transformovat zajištěný majetek za účelem zachování 
jeho hodnoty, a takto tento úkon nepředstavuje další omezení vlastnického práva, neboť k zásadnímu omezení 
výkonu vlastnického práva došlo již samotným zajištěním věci.“ Obdobně usnesení Ústavního soudu ze dne 
12.7.2017, sp. zn. I. ÚS 1899/17. 
401 Srov. již citovaný § 1 odst. 6 zákona č. 279/2003 Sb., k případu součinnosti státního zástupce při rozhodování 
policejním orgánem viz dále. 
402 Opět viz § 1 odst. 4 zákona č. 279/2003 Sb. 
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majetku se obdobně užijí také na postup policejního orgánu, který o zajištění majetku rozhodl, 

vyzval k vydání věci nebo vydal příkaz k odnětí věci podle zvláštního právního předpisu; 

policejní orgán potřebuje ke všem rozhodnutím nebo opatřením týkajícím se správy 

zajištěného majetku předchozí souhlas státního zástupce.“ To znamenalo, že policejní orgán 

potřeboval předchozí souhlas státního zástupce také ke všem rozhodnutím či opatřením 

souvisejícím se správou. Mimo jiné tedy i k samotnému pověření jiného subjektu správou 

zajištěného majetku403. Takový postup byl však shledán neúčelným a zbytečně zdlouhavým. 

S výjimkou avizovaného prodeje totiž úkony správy neovlivňují „právní osud“ zajištěné věci, 

nadto, jak bylo vysvětleno výše, úkony správy hradí v takovém případě policejní orgán. Proto 

byla součinnost státního zástupce jako nadbytečná na výjimku prodeje vypuštěna. Aktuálně 

tedy platí, že státní zástupce má být informován o plánovaném prodeji zajištěné věci. Děje se 

tak z toho důvodu, „aby tento mohl posoudit vhodnost prodeje z pohledu aktuálního stavu 

trestního řízení (důkazní situace, povaha zajištěného majetku a účel zajištění, dotčené osoby 

atd.) a v případě, že by s prodejem nesouhlasil, aby mohl využít svých dozorových oprávnění, 

jež má k dispozici podle trestního řádu.“404 Tj. aby mohl dát policejnímu orgánu pokyn 

o prodeji nerozhodovat405. Informační povinnost tak v daném případě v podstatě potvrzuje 

nezastupitelné postavení státního zástupce v přípravném řízení. 

  

Po identifikaci orgánu, který o prodeji rozhoduje, se vrátíme k podmínkám prodeje. První 

ze zákonem předpokládaných případů je tedy prodej se souhlasem obviněného406. Taková 

situace v praxi většinou nevyvolá problém, neboť sám obviněný „uzná“, že prodej věci 

představuje nejúčelnější způsob jak zajistit, aby věc s plynoucím časem, po dobu trvání 

zajištění, neztrácela hodnotu, což je nepochybně v jeho vlastním zájmu. 

 

Může se nicméně stát, že obviněný nesdílí závěry rozhodovacího orgánu o tom, že jsou dány 

podmínky prodeje a s prodejem nesouhlasí. I přesto může rozhodující orgán o prodeji 

rozhodnout, jde-li o případy shora vyjmenované v § 12 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb. 

Stručně se dají shrnout tak, že jde o věci, jejichž povaha tyto předurčuje k rychlé ztrátě 

                                                 
403 viz § 9 zákona č. 279/2003 Sb. 
404 Důvodová zpráva k zákonu č. 86/2015 Sb., změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, 
komentář ke zvláštní části, části první, bod 3, k § 1, k odstavci 6 
405 Viz např. § 157 odst. 2 či § 174 trestního řádu 
406 Event. jiné osoby, jíž věc byla zajištěna – viz § 1 odst. 7 zákona č. 279/2003 Sb., o zajištění majetku: 
„Ustanovení tohoto zákona, v nichž se hovoří o obviněném, se obdobně užijí i na jinou osobu, jíž byl zajištěn 
majetek v trestním řízení.“ 
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hodnoty v čase a o věci, u nichž je výkon správy ekonomicky nebo odborně neadekvátní 

výsledku. 

 

Ve všech vyjmenovaných případech je tedy s odkazem na příslušné zákonné ustanovení 

rozhodnuto o prodeji, přičemž se tak děje usnesením. S výjimkou rozhodnutí o prodeji podle 

§ 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 279/2003 Sb., tj. v případě věcí, u nichž hrozí riziko podlehnutí 

rychlé zkáze nebo těžko odvratitelné škodě, je proti takovému usnesení přípustná stížnost, 

která má odkladný účinek. V případě, že je rozhodováno o stížnosti proti rozhodnutí o prodeji 

z důvodů uvedených v § 12 odst. 2 písm. c) a d) téhož zákona, rozhoduje o stížnosti proti 

rozhodnutí policejního orgánu či státního zástupce soud. Ve zbývajících dvou případech, 

tj. § 12 odst. 1, odst. 2 písm. b) téhož zákona, se užije obecná úprava rozhodování 

o stížnostech podle § 146 trestního řádu, rozhoduje tedy státní zástupce, či nadřízený státní 

zástupce.407, 408 

 

K samotnému usnesení o prodeji je možné konstatovat, že toto by mělo obsahovat všechny 

obvyklé náležitosti požadované pro stejný druh rozhodnutí trestním řádem409, přičemž opět je 

třeba apelovat zejména na pečlivé odůvodnění takového postupu, neboť stále jde 

o rozhodování v souvislosti se zajištěnou věcí, tj. v souvislosti s učiněným zásahem orgánů 

činných v trestním řízení do základních práv dotčené osoby. Zákon č. 279/2003 Sb. Dále 

v § 12 upravuje postup při stanovení kupní ceny, přičemž rovněž konstatuje, že utržená částka 

se uloží do úschovy orgánu, který o prodeji rozhodl. 

 

Závěrem lze tedy zkonstatovat, že správa zajištěného majetku trvá do doby, dokud je jí 

v trestním řízení třeba, tedy v podstatě do doby, dokud trvá zajištění věci, jež správu 

vyžaduje. 

                                                 
407 § 12 odst. 6 zákona č. 279/2003 Sb., ve spojení s § 1 odst. 8 téhož zákona, ve spojení s § 146 trestního řádu.   
408 K tomu rovněž srovnej již zmíněné usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 23.8.2016, sp. zn. II. 
ÚS 2284/16: „Za této situace tedy nelze souhlasit, že by o stížnosti podané proti prodeji zajištěných věcí měl 
rozhodnout soud a nikoli státní zastupitelství povolané k vyřizování stížností směřujících proti usnesení 
policejního orgánu.“ 
409 Viz § 1 odst. 8 zákona č. 279/2003 Sb., v daném případě pak rovněž viz § 134 trestního řádu – obsah usnesení 
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 9. Vztah zajištění a odčerpání zajištěných majetkových hodnot 

Proces zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně vnímaný 

na pomyslné časové ose dospěl do konce. Jak bylo vysvětleno v kapitole věnované délce 

trvání zajištění, stejně tak jako v kapitole věnované jeho smyslu a účelu, ideálním 

zamýšleným cílem zajištění věci postupem podle § 79a odst. 1 trestního řádu (potažmo 

ve spojení s § 79g odst. 1 trestního řádu) je vynesení soudního rozhodnutí410, které 

se zajištěné věci dotýká. Nabytím právní moci takového rozhodnutí se z rozhodnutí o zajištění 

stává podklad pro výkon rozhodnutí, trestní řízení se tím dostává do své závěrečné, 

vykonávací fáze411. 

 

K tomu je nutné zdůraznit, že s výjimkou § 70 odst. 1 trestního zákoníku, v němž je soud 

terminologicky zavazován412 k uložení trestu propadnutí věci v případě, že ji pachatel získal 

trestným činem nebo jako odměnu za něj, a s výjimkou případů, v nichž se jedná o věc, jež je 

držena v rozporu s jiným právním předpisem413, je ukládání trestu propadnutí věci a trestu 

propadnutí náhradní hodnoty, a ukládání ochranného opatření zabrání věci a zabrání náhradní 

hodnoty z pohledu soudního rozhodování stále fakultativní. Soud tedy tento druh trestu či 

ochranného opatření za splnění zákonných podmínek uložit může, ale nemusí. 

 

Nicméně až soudní rozhodnutí je ve skutečnosti měřítkem úspěšnosti zajištění, neboli 

odpovědí na otázku, na kolik se orgánům činným v trestním řízení podařilo prokázat, že 

zajištěná věc je nástrojem či výnosem z trestné činnosti, potažmo náhradní hodnotou za ně, 

a jako taková může být tedy zkonfiskována, tj. může připadnout do majetku státu414. Jak bylo 

                                                 
410 Nejčastěji odsuzujícího rozsudku, ale může jít i o usnesení, kterým soud rozhodl o věci ve veřejném zasedání 
např. podle § 101 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku apod. 
411 Viz § 349b trestního řádu: „Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty:  Opis 
rozsudku, jímž byl vysloven trest propadnutí věci, nebo jímž bylo vysloveno propadnutí náhradní hodnoty, zašle 
předseda senátu organizační složce státu, které podle zvláštního zákona přísluší hospodaření s majetkem státu. 
Byla-li věc, na kterou se vztahuje trest propadnutí věci anebo na kterou se vztahuje vyslovení propadnutí 
náhradní hodnoty, zajištěna, učiní předseda senátu opatření, aby bylo takové organizační složce svěřeno 
nakládání s ní, pokud taková organizační složka doposud správu zajištěné věci nebo náhradní hodnoty 
nevykonává.“ 
412 „Soud uloží trest propadnutí věci, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj.“ 
413 § 70 odst. 4 trestního zákoníku, § 101 odst. 4 trestního zákoníku – k tomu více viz rovněž: Jelínek, J., a kol. 
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, Kapitoly XVII. a XVIII, zejm. 
s. 385 a násl. a s. 432 a násl. 
414 „Zajišťovat majetek, který evidentně nebude možno v budoucnu v daném trestním řízení postihnout, nejenže 
nemá smysl – naopak hrozí, že v konečném důsledku stát ponese následky příliš extenzivního uplatňování těchto 
omezujících institutů, které jsou současně i vážným zásahem do vlastnického práva chráněného na ústavní 
rovině.“ - Vondruška, Fr., Záruba, J., Trešlová, L. Odčerpávání majetku pocházejícího z nelegitimních zdrojů 
mimotrestními prostředky. Praha: Scientia, 2010, s. 50 
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opakovaně vysvětlováno a zdůrazňováno, zajištěním se nijak nemění vlastnická práva osoby, 

jíž byla věc zajištěna, samotné zajištění tak nemá reálný dopad na její majetkovou sféru. 

K odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti, event. náhradní hodnoty za ně tak může dojít 

právě jen a pouze na základě soudního rozhodnutí, jímž je vysloven trest propadnutí zajištěné 

věci či náhradní hodnoty415, případně uloženo obdobné ochranné opatření416. Až jeho 

výkonem tedy dojde ke skutečnému naplnění mezinárodních závazků, které na sebe Česká 

republika vzala přijetím smluv citovaných v úvodní kapitole.417,418 

 

Na základě zkušeností z vlastní praxe mohu konstatovat, že hodnoty zajištěné v trestním 

řízení a hodnoty v tomto skutečně odčerpané se liší v neprospěch hodnot zmíněných 

na druhém místě419. Příčin může být několik. Za zřejmě hlavní a zcela legitimní důvod je 

možné považovat odlišnou míru stupně pravděpodobnosti potřebnou k prokázání, že zajištěná 

věc odpovídá tvrzenému charakteru, v řízení přípravném a v řízení před soudem. Kromě 

neexistence důvodných pochybností o charakteru věci pro vynesení svého rozhodnutí musí 

soud také posuzovat veškeré skutečnosti rozhodné pro ukládání trestů či ochranných 

opatření420, včetně například majetkových poměrů pachatele a jeho možností k náhradě 

škody421, byla-li trestným činem zároveň způsobena. Ve světle individuálních skutečností 

týkajících se konkrétního případu tak může soud například dospět k závěru, že přes naplnění 

                                                 
415 § 70, 71 trestního zákoníku 
416 § 101, 102 trestního zákoníku 
417 Připomeňme si například Trestněprávní úmluvu o korupci ze dne 27. ledna 1999, publikovanou pod 
č. 70/2002 Sb., článek 19, odstavec 3: „Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která 
budou nezbytná k tomu, aby bylo možné konfiskovat nebo jinak postihnout předměty a výnosy z trestných činů 
uváděných v této úmluvě nebo majetek, jehož hodnota odpovídá těmto výnosům“. 
418 Obdobně k definici odčerpání výnosů např. Šugár, J., a kol.  Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi 
orgánů činných v trestním řízení. Praha: Scientia, 2009, s. 15: „Odčerpání výnosů z trestné činnosti je definitivní 
vyjmutí majetku z vlastnictví pachatele a jeho převedení na stát a to na základě pravomocného rozhodnutí soudu, 
kterým je uznána vina pachatele nebo vrácení poškozenému na základě rozhodnutí příslušných orgánů činných 
v trestním řízení.“ 
419 Více viz zajímavé porovnání obsahu stejnojmenných příspěvků k problematice ukládání peněžitého trestu: 
Vanduchová, M. Peněžitý trest – praxí konečně doceněná alternativa trestu odnětí svobody? In. Pocta Otovi 
Novotnému k 80. narozeninám. Ed. Vanduchová, M., Gřivna, T. Praha: ASPI a.s., 2008, s. 421-432 a Kalvodová, 
V. Peněžitý trest – praxí konečně doceněná alternativa trestu odnětí svobody? In. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. 
Narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Ed. Gřivna, T. Praha: C. H. Beck, 
2018, s. 97-106 
420 Více viz například Šámal, P., Púry, F., Sotolář A., Štenglová I. Podnikání a ekonomická kriminalita v České 
republice. 1 vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 105-116, nebo v obecnější rovině: Novotný, N., Vanduchová, M., 
Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část 1. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 439-453 
421 Skutečnosti důležité pro posuzování možností pachatele k náhradě škody však v tomto směru do značné míry 
změnil již zmíněný zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí 
uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, účinný od 1.1.2018, který umožňuje poškozeným 
domoci se náhrady škody z prostředků připadlých do státního rozpočtu i na základě výkonu rozhodnutí 
uloženého trestu propadnutí věci či náhradní hodnoty a obdobného ochranného opatření. I tato možnost by tak 
aktuálně měla hrát roli v posouzení okolností pro ukládání takového druhu trestu či ochranného opatření. 
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zákonných podmínek pro uložení takového druhu trestu či ochranného opatření by bylo jeho 

uložení nepřiměřeně přísné, například v kombinaci s jiným postihem, který soud ukládá. 

 

Na tomto místě si nicméně dovolím malou polemiku o chápání jednotlivých institutů trestního 

práva, které mohou svými důsledky zasahovat do majetkové sféry pachatele, resp. o tom, že 

jejich využití může v určitých případech obstát „vedle sebe“. Zjednodušeně řečeno se jedná 

o naznačené podmínky pro ukládání peněžitého trestu422, podmínky pro ukládání trestu 

propadnutí věci či náhradní hodnoty423 a podmínky pro ukládání povinnosti k náhradě 

škody424. Pojďme se, opět za použití nutného zjednodušení a za pomoci jednoduchých 

příkladů, na okamžik zamyslet nad možným dopadem zmíněných institutů do majetkové sféry 

pachatele.  

 

Pachatel ukradne motorové vozidlo, které obratem prodá za hodnotu odpovídající hodnotě 

vozidla v době prodeje a peníze utratí. Jestliže je posléze odsouzen k náhradě škody 

odpovídající hodnotě vozidla, tj. hodnotě, kterou jejím prodejem utržil, dostává se jejím 

uhrazením majetkově do okamžiku před spácháním trestné činnosti, tj. tzv. majetkově netratí. 

Obdobně, budou-li drogovému dealerovi zajištěny výnosy z trestné činnosti a tyto následně 

propadnou, tento se opět dostává do okamžiku před spácháním trestné činnosti, tj. opět 

majetkově netratí. V obou případech dojde k majetkovému postihu pachatele až tehdy, bude-li 

mu ukládán majetkový trest nad rámec výnosů či způsobené škody, typicky peněžitý trest. 

(Případně trest propadnutí věci či náhradní hodnoty za situace, že hodnota zajištěné věci 

přesahuje hodnotu zjištěných výnosů tak, jak zákon umožňuje – viz výše u hodnoty předmětu 

zajištění.) Až jeho výkonem se majetková situace pachatele oproti době před pácháním trestné 

činnosti zhorší.  

 

Jestliže má být tedy pachateli ukládán peněžitý trest, je v rámci spravedlnosti zcela 

nepochybně na místě posuzovat, do jaké míry jeho výkon ovlivní pachatelovu možnost 

uhradit škodu způsobenou trestným činem. V případě, že soud dospěje k závěru, že by 

možnosti pachatele k náhradě škody byly v takovém případě velmi omezené, resp. prakticky 

vyloučené, peněžitý trest neuloží. Jsou ale na místě obdobné úvahy 

o případném neuložení peněžitého trestu tehdy, když je pachateli ukládán trest propadnutí 

                                                 
422 § 67 trestního zákoníku 
423 § 70 a 71 trestního zákoníku 
424 § 228 trestního řádu 
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věci – výnosů z trestné činnosti či náhradní hodnoty za ně, za situace, že její hodnota zcela 

odpovídá výnosům? Obstojí argumentace, že propadnutí věci je v takovém případě 

dostatečným způsobem potrestání pachatele? Došlo odčerpáním výnosů z trestné činnosti k 

zásahu do majetkové sféry pachatele ve smyslu jeho skutečného potrestání? Z vysvětlení 

účelu jednotlivých institutů vyplývá, že nikoliv. (Vedle posouzení pachatelových možností 

k náhradě škody je samozřejmě na místě uvažovat o dobytnosti, resp. nedobytnosti případně 

ukládaného peněžitého trestu s odkazem na reálnou osobní a majetkovou situaci pachatele 

apod.) 

 

Naznačenými úvahami jsem chtěla poukázat na určité výzvy trestního řízení, související 

se zajištěním a konfiskací nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně, 

kterým je dle mého názoru třeba čelit způsobem, jenž by naplňoval jeho opakovaně 

zmiňovaný účel. Tím je nejen náležité zjištění trestných činů a zákonné a spravedlivé 

potrestání jejich pachatelů, ale i upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné 

činnosti, výchova občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského 

soužití a čestného plnění povinností ke státu a společnosti425. Shrnu-li zjednodušeně tento 

„druhotný“ cíl trestního řízení (nazývaný též jako tzv. generální prevence426), dospívám 

k závěru, že v sobě obsahuje mimo jiné požadavek na to, aby se trestná činnost tzv. 

nevyplácela, a to jak z pohledu samotných pachatelů, tak z pohledu veřejnosti.427,428 Tento 

účel trestního řízení však může být naplněn pouze tehdy, budou-li dostatečně citelné právě 
                                                 
425 § 1 odst. 1 trestního řádu 
426 „Generální prevence záleží v působení trestu na ostatní občany a na veřejnost. Negativní generální prevence 
může spočívat v odstrašení potenciálních pachatelů, tresty mohou působit na labilní občany, varovat je před 
pácháním trestných činů, přesvědčovat je o tom, že spravedlivý trest je neodvratný nebo alespoň pravděpodobný, 
či je alespoň upozorňovat na určité větší či menší riziko. U pozitivní generální prevence se jedná o vliv trestu 
na řádné občany, kteří tak mohou být upozorněn na škodlivost, zavrženíhodnost i trestnost spáchaných trestných 
činů, mohou tak být posíleny jejich pocity bezpečnosti a právní jistoty a jejich představy o autoritě zákonů, může 
tak být prohloubena i jejich věrnost zákonům.“ - Novotný, N., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo 
hmotné. Obecná část 1. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 41 
427 Obdobně např. Kuržeja, J. Současný stav odhalování výnosů z neznámých zdrojů a možnosti jejich 
identifikace a odčerpání. Praha: Scientia. 2010, s. 113: „K základním předpokladům úspěšného boje proti trestné 
činnosti přinášející pachatelům majetkový prospěch patří nejen odhalení a potrestání pachatelů, ale především 
zabavení uvedeného výnosu. Trestná činnost přinášející zisk je pro určitou skupinu lidí stále přitažlivá a to i přes 
riziko jejího odhalení a následného potrestání (bez odčerpání celého objemu dosaženého výnosu). Z pohledu 
preventivního i represivního je proto nutné, aby osobám, kterým trestná činnost přinesla zisk, byl tento zisk 
zabaven.“ 
428 Rovněž např. Chmelík, J. a kol. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, 2003, s. 152: 
„Organizovaný zločin produkuje obrovské finanční částky, které dále investuje do rozšiřování nových sfér 
zájmu, do rozvoje své vlastní struktury a v neposlední řadě také do uplácení a korumpování státních úředníků. 
Zisk ve zločineckých organizacích lze považovat za velmi citlivé a slabé místo, přes které lze účinně zločinecké 
procesy ovlivňovat a do určité míry eliminovat. Platí totiž, že jestliže není zisk zločinecké organizace (platí 
ovšem obecně) odčerpán, je boj s organizovaným zločinem bezzubý a neúspěšný. Zisk zůstává stále v moci 
pachatelů, kteří jej úspěšně "investují", včetně jeho využití na rozšíření vlivu a moci. Tímto způsobem 
a naznačenými postupy, které zdaleka nejsou vyčerpávající, je zisk z trestné činnosti legalizován.“ 
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majetkové postihy pachatelů, které je ze stejného důvodu třeba zároveň srozumitelně 

odůvodnit, včetně pečlivého odůvodnění případně využité kombinace institutů k tomu 

určených429. 

                                                 
429 Srov. např.: Campbell, L.: Organised crime and the law. A comparative analysis. Oxford: Hart Publishing, 
2013, zejm. s. 180-194, Confiscation of property upon conviction 
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Závěr 

Co říci závěrem? V úvodu své práce jsem si předeslala srozumitelně vysvětlit institut 

zajišťování nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně, upravený v § 79a až 

79g trestního řádu. Měla jsem za cíl nejen uceleně postihnout proces zajišťování popsaný 

v citovaných ustanoveních, ale také vysvětlit rozdíly mezi dalšími zajišťovacími instituty, 

jimiž trestní řád umožňuje zajistit majetek v trestním řízení. Pokusila jsem se pojmout 

zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně jako časový proces, 

s poukázáním na jeho jednotlivé části a jejich úskalí. Snažila jsem se vysvětlit důvody, které 

vedly zákonodárce k zakotvení předmětného zajišťovacího institutu do trestního řádu, včetně 

nastínění praktických dopadů jeho využívání na trestní řízení jako takové. Okrajově jsem se 

zmínila o historicko-společenských souvislostech, které si tuto úpravu vyžádaly. Také jsem 

nastínila, že předmětná problematika do určité míry přesahuje rámec trestního řízení, neboť se 

jí dílčím způsobem dotýkají i jiné právní předpisy, na toto v podstatě navazující430. Některým 

pasážím jsem věnovala spíše základní pozornost (například shrnutí právního rámce či správě 

zajištěného majetku), nicméně zároveň jsem je pro snahu o co největší komplexnost je 

nechtěla vynechat úplně. Srovnání cizích právních úprav, případně srovnání v historickém 

kontextu právního řádu České republiky jsem uváděla pouze tam, kde to má dle mého názoru 

smysl v souladu s popsaným účelem práce.    

 

Pokusila jsem se shrnout zvolené téma za použití dostupné, v daném případě velmi omezené, 

literatury a judikatury a za využití vlastních znalostí získaných během své právní praxe tak, 

aby výsledek umožnil čtenáři lepší orientaci v poměrně složité problematice, kterou zajištění 

majetku v trestním řízení beze sporu představuje.  

 

Ráda bych znovu zdůraznila, že mým hlavním cílem bylo přehledně a systematicky vysvětlit 

na jednom místě proces zajišťování nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty 

tak, jak je tento upraven v trestním řádu, v celém svém komplexu, ve v úvahu přicházejících 

souvislostech, prostřednictvím provázání dotčených ustanovení trestního řádu se souvisejícími 

právními předpisy a s dostupnou judikaturou. Bez pochopení těchto souvislostí zůstanou totiž 

dle mého názoru dotčená ustanovení § 79a až 79g trestního řádu bezzubá a v praxi nebude 

možné dosáhnout jimi zamýšleného účelu.  
                                                 
430 Viz např. zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 59/2017 Sb. o použití peněžních prostředků z majetkových 
trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zamýšlela jsem, aby má práce poskytla odpovědi na nejčastější otázky, které se k tématu váží, 

tedy co, kdy, kým, jakým způsobem a za jakých podmínek lze v trestním řízení zajistit jako 

nástroj či výnos z trestné činnosti a náhradní hodnotu za ně. Citovaná zákonná ustanovení 

jsem se vždy snažila zanalyzovat způsobem, který dle mého názoru odpovídá jejich 

individuální složitosti. Nechtěla jsem se přiklánět k opisu zákona vlastními slovy tam, kde mi 

jeho znění připadá srozumitelné.  

 

Možná se místy může zdát, že jde o příliš schematický popis daného procesu. K přehlednému 

výčtu zákonných náležitostí či požadavků jsem ale záměrně přistoupila tam, kde zákon sám 

dotčený výčet ve zvolené formě výslovně neuvádí (viz například zcela konkrétní náležitosti 

různých druhů rozhodnutí o zajišťování včetně vysvětlení konkrétních požadavků na jejich 

obsah). Citaci zákonných ustanovení jsem se snažila provázet konkrétními příklady z praxe, 

na nichž jsem demonstrovala jejich faktické využití. Jsem si vědoma toho, že jsem se 

nevyhnula mnohým zjednodušením, činila jsem tak ale vždy v zájmu srozumitelnosti výkladu 

v té které jeho části. Jsem totiž přesvědčena, že největší problémy, které se v praxi 

v souvislosti se zajišťováním majetku v českém trestní řízení vyskytují, vycházejí z neznalosti 

úpravy v celém jejím komplexu, v nepochopení významu jednotlivých institutů či v jejich 

směšování a zaměňování souvisejících pojmů.  

 

Můj dlouhodobý zájem o danou problematiku vyústil v následující osobní názory: Právní 

úprava zajišťování majetku České republiky je poměrně podrobná a dostačující k tomu, aby 

mohly být naplněny vysvětlené cíle zajišťování. Úskalí vidím spíše v jejím nedostatečném či 

nesprávném a v největší míře v řádně neodůvodněném využívání ze strany zúčastněných 

orgánů činných v trestním řízení. Jak bylo opakovaně vysvětleno, aktuální úprava nechává 

značný prostor rozhodovacím orgánům co do konkrétní podoby zajišťovacích usnesení. 

Orgány činné v trestním řízení si však často neumí s takovou svobodou poradit. V praxi velice 

často narážím na opakující se pochybení, na která jsem na předchozích stránkách chtěla 

upozornit, s cílem se jim do budoucna vyhnout. V zajišťovacích usneseních nebývá správně 

označen předmět zajištění, což může vést k nemožnosti zajištění vůbec zrealizovat. Usnesení 

velice často postrádají jakékoliv právní úvahy opřené o konkrétní skutková zjištění vedoucí 

k využití právě zvoleného zajišťovacího institutu. Dochází k využívání institutu zajišťování 

náhradní hodnoty i v situacích, kdy by bylo možné dohledat výnos z trestné činnosti, na což je 

v některých případech rezignováno. Takové řešení je ale procesně krátkozraké, neboť 

v konečném důsledku při soudním rozhodnutí nemůže obstát. V lepším případě tak dochází 
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k rušení vadných rozhodnutí v rámci stížnostního procesu, v horším k jejich procesnímu 

„přežívání“ do doby rozhodnutí Ústavního soudu. 

 

Práce je koncipována způsobem, o němž věřím, že má v daném případě svůj smysl. Její 

význam totiž vidím právě v ucelenosti výkladu ke zvolenému tématu. Snad je již z pouhého 

srovnání znění dotčených ustanovení trestního řádu zřejmé, že přes zvolenou koncepci nejde o 

jejich pouhý popis či strohý komentář (který nadto k současné podobě trestního řádu existuje 

pouze jeden). Ráda bych přispěla k tomu, aby byly instituty zajišťování nástrojů a výnosů 

z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu využívány zákonným 

způsobem, ze zákonných důvodů a aby bylo jejich využívání řádně odůvodněno. Pomůže-li 

k tomu obsah této práce, splnila jsem svůj hlavní cíl.   

 

Zároveň musím konstatovat, že zatímco popsaný proces zajišťování končí zrušením 

zajišťovacího usnesení či jeho přenesením do vykonávacího stadia trestního řízení, 

problematika věcí v něm důležitých tím není ani zdaleka vyčerpána. 

 

Má práce se pouze okrajově zmiňuje o dalším nakládání s věcmi, které již nejsou v trestním 

řízení třeba, tj. o postupech upravených v § 80 až 81b trestního řádu431, ačkoliv by si zmíněná 

ustanovení zasloužila samostatnou podrobnou pozornost. Tato nebyla věnovaná ani zajištění 

věcí odlišných od nástrojů a výnosů z trestné činnosti či náhradní hodnoty za ně, ať už se 

jedná o zajištění věcí pro důkazní účely podle § 78 a 79 trestního řádu, o zajištění nároku 

poškozeného na majetku obviněného podle § 47 až 49 trestního řádu, o zajištění výkonu 

peněžitého trestu podle § 344a trestního řádu, o zajištění výkonu trestu propadnutí majetku 

podle § 347 trestního řádu či o zajištění výkonu zabrání části majetku podle § 358b trestního 

řádu. Rovněž jsem z kapacitních důvodů opomenula citlivou problematiku zajištění majetku 

spadajícího do společného jmění manželů. Ke všem těmto tematickým okruhům by bylo 

možné podat podrobný výklad, stejně tak jako je zasadit do potřebných souvislostí v kontextu 

trestního řízení. 

 

Také jsem se nezabývala tématem zajišťování věcí v rámci mezinárodní justiční spolupráce, 

kterému se věnuje zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

                                                 
431 Více viz např. Kučera, M. Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému. Trestněprávní revue 7-
8/2018, s. 166 a násl. 
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trestních, ve znění pozdějších předpisů432. Jedná se o zcela specifickou oblast zájmu, která 

významně ovlivňuje nejen dotčená probíhající trestní řízení v zúčastněných státech, ale 

i mezinárodní vztahy České republiky jako suverénního státu, s důrazem na vztahy se státy 

Evropské unie, s nimiž probíhá spolupráce na užší úrovni, podmíněné mimo jiné právními 

předpisy Evropské unie433. 

 

Pro úplnost je možné připomenout, že ani zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, ani zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje zvláštní úpravu týkající se 

zajištění nástrojů a výnosů trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně, tedy se s ohledem 

na jejich odkazovací ustanovení434 užije v tomto směru obecná úprava trestního řádu. Zákon 

o TOPO nicméně obsahuje určitý speciální institut, upravený v § 33 tohoto zákona, jímž je 

možné za splnění zde uvedených zákonných podmínek, vztahujících se k naplnění 

specifického účelu, omezit nakládání s majetkem obviněné právnické osoby435. Minimálně 

tedy tomuto institutu by bylo možné se rovněž věnovat podrobněji436. 

 

Předcházející odstavce snad posloužily jako názorná ukázka šíře tématu zajištění majetku 

v trestním řízení, tato práce je věnována jen jeho dílčí části. Snad by tedy mohla představovat 

                                                 
432 Více viz Kubíček, M., Polák P. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář. 1. 
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 
433 Nelze nezmínit tzv. evropský zajišťovací příkaz, upravený v Hlavě III. zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, jako zcela specifickou formu mezinárodní 
justiční spolupráce mezi státy Evropské unie. 
434 § 1 odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 2 zákona o TOPO 
435 § 33 odst. 1 zákona o TOPO: „Hrozí-li důvodná obava, že obviněná právnická osoba bude postupovat 
způsobem uvedeným v § 67 písm. c) trestního řádu, může již v přípravném řízení soudce na návrh státního 
zástupce a v řízení před soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně pozastavit výkon jednoho 
nebo více předmětů činnosti nebo uložit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby; přitom přihlédne 
i k důsledkům, které může mít uložení zajišťovacího opatření na třetí osoby.“ 
436 Více viz Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Půry, F., Říha, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, zejm. s. 644: „Rozdíl oproti zajištění nástrojů a výnosů z trestné 
činnosti spočívá předně v tom, že toto zajištění podle § 33 odst. 1 je vázáno na existenci vazebního důvodu tzv. 
předstižné vazby podle § 67 písm. c) TrŘ v porovnání s podmínkami uvedenými v § 79a TrŘ, zajištění podle 
§ 33 odst. 1 se vztahuje na majetek, a nikoli na konkrétní věci jako specifické části majetku, rozdíl je s ohledem 
na podmínky jejich uložení i v účelu obou ustanovení – v případě § 33 odst. 1 zabránit opakování trestné 
činnosti, dokonání činu, o který se pokusil, nebo vykonání činu, který připravoval nebo jím hrozil, zatímco 
v případě § 79a TrŘ zajistit pozdější konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti, neboli těch věcí, které podle 
§ 77b odst. 1 písm. b) TrŘ byly určeny ke spáchání trestného činu nebo byly k jeho spáchání užity (nástroj 
trestné činnosti), resp. ve smyslu § 77b odst. 1 písm. c) TrŘ byly získány trestným činem nebo jako odměna 
za trestný čin nebo byly, byť jen zčásti, nabyty za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící odměnu 
za trestný čin, včetně plodů a užitků (výnos z trestné činnosti), popř. jde o náhradní hodnotu za takové věci – 
srov. § 77b odst. 1 písm. d) a § 79g TrŘ.“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrwg4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrxhfqq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrxhfqq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrxg5ra
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrxg5ra
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrxhftq
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i určitou inspiraci ke zpracování předmětné problematiky jinými naznačenými směry. Jsem 

totiž přesvědčena, že její význam stále poroste. 

 

Je nepochybné, že způsoby páchání nejen majetkové, potažmo hospodářské trestné činnosti se 

stále vyvíjí, přičemž do značné míry odpovídají celospolečenským změnám, aktuálně zejména 

prudkému vzestupu informačních technologií. Zvyšuje se zejména míra organizovanosti 

a sofistikovanosti trestné činnosti, stejně tak jako možnosti jejích pachatelů vyvést zdroje z ní 

pocházející mimo dosah orgánů činných v trestním řízení. Pouze tehdy, naučí-li se tyto 

orgány pružně reagovat na nově vzniklé situace rychlým a kvalitním využíváním všech 

zákonných nástrojů, jež mají k dispozici (případně efektivním prosazováním legislativních 

změn, jejichž potřebu praxe ukáže), mohou zasáhnout pachatele na jednom z nejcitlivějších 

míst – na jeho majetku. 
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Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnost a náhradní hodnoty 

podle § 79a až 79g trestního řádu 
 

Abstrakt v českém jazyce 
 

Tato práce pojednává o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a zajištění náhradní 

hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu. Zasazuje předmětnou problematiku do právního 

řádu České republiky, objasňuje smysl a účel těchto zajišťovacích institutů. Vysvětluje 

základní užívané pojmy, naznačuje, jak se liší jednotlivé instituty zajištění majetku upravené 

v trestním řádu. Zdůrazňuje otázku základních lidských práv a s ní spojené vysoké požadavky 

na proces rozhodování všude tam, kde je do těchto zasahováno. Odpovídá na otázky, co je 

možné postupem podle § 79a až 79g trestního řádu v trestním řízení zajistit a jakým 

způsobem, kdo o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty rozhoduje, 

včetně rozhodování o stížnostech, upřesňuje, do kdy zajištění trvá. Vysvětluje, co je podstatou 

zajištění, jaká práva mohou být takovým rozhodnutím omezena a vůči komu lze tímto 

způsobem v trestním řízení postupovat. Zabývá se možnostmi obrany osoby, jíž byla věc 

zajištěna. Věnuje se podrobně formálním náležitostem rozhodnutí o zajištění, doručování 

takového rozhodnutí a vyrozumívání o jeho existenci. Popisuje účinky zajištění, včetně jeho 

dopadů na jiná než trestní řízení. Vyjadřuje se ke změně důvodu zajištění věci v trestním 

řízení a ke způsobům, jakým má být na takovou změnu procesně reagováno. Popisuje 

realizaci zajištění u konkrétních vybraných předmětů, tedy movitých věcí, nemovitostí 

a peněz na účtu u banky či jiného subjektu, který je oprávněn vést účet pro jiného. 

Samostatnou pozornost věnuje správě zajištěných věcí. Poukazuje na rozdíl mezi zajištěním 

majetku v trestním řízení a jeho konfiskací, spočívající v odlišných dopadech na majetkovou 

sféru pachatele. Pokouší se shrnout zvolenou problematiku tak, aby poskytla ucelený přehled 

o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty v českém trestním řízení. 

  

Klíčová slova: Zajišťování majetku, výnos z trestné činnosti, nástroj trestné činnosti, 

náhradní hodnota 
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The freezing of items and criminal proceeds and of substitute assets 
according to sections 79a – 79f of the Code of Criminal Procedure of the 

Czech Republic 

The summary in English 

This thesis talks about the procedure of freezing of items being intended for using or being 

used for committing a criminal offence and of freezing of criminal proceeds and of freezing of 

substitute assets, according to sections 79a – 79f of the Code of Criminal Procedure of the 

Czech Republic. The topic is put in the frame of the Czech legal regulations, there is 

described the interpretation and the purpose of the available freezing tools. The meaning of 

basic expressions is explained more fully. There are indicated the differences between the 

individual tools used for freezing of assets in the Czech criminal procedure. The subject of 

basic human rights is highlighted, as well as high requirements asked for each procedure 

eligible to infringe them. The thesis answers the questions, what can be seized by using the 

procedure provided in the named provisions, how can it be done and who is the person 

responsible for such decision, including the procedure of objections and appeals (complaints). 

There is specified the time period in which is possible to let the asset frozen. The meaning of 

the used tool is explained especially with regard to the rights which are allowed to be limited 

and to the person who is obliged to suffer from this limitation. The attention is paid to the 

formal elements of the decision in greater details and to the delivery of the decision and to its 

announcement as well. There are described the ways how may freezing of the asset influence 

not only the criminal procedure but also some other ones. With regard to the possible change 

of the reason for freezing assets, there is explained the way how the authorities should react. 

The realization of freezing of selected assets is described in more details: movable things, 

financial resources in a bank account (or in an account of a different subject who is allowed to 

manage it for another person) and real estates. The special attention is paid to asset 

management. The difference between asset freezing and asset confiscation is explained, 

especially its different impact on the property of a criminal offender. The chosen topic is tried 

to be summarized in a way to be able to provide the reader a complete view of a freezing of 

items being intended for using or being used to commit a criminal offence and of criminal 

proceeds and of substitute assets within the Czech Criminal Procedure. 

 

Key words: Freezing of assets, proceeds of criminal activity, items being intended for 

committing or being used for committing a criminal offence, substitute assets 
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