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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Podle údajů vyplývajících z posledních průzkumů generují nelegální trhy v Evropské unii 

kolem 110 miliard EUR, tj. přibližně 1 % HDP EU v roce 2010. Velmi účinným 

mechanismem pro potírání kriminality je proto odebírání zisku z trestné činnosti a snaha 

o zajištění toho, aby „se trestný čin nevyplatil“. Cílem konfiskace majetku získaného na 

základě trestné činnosti je předcházet trestným činům, včetně organizovaného zločinu, 

a bojovat proti nim, odškodnit oběti a poskytnout další finanční prostředky na zpětné investice 

do vymáhání práva nebo do jiných iniciativ zaměřených na předcházení trestným činům. 

Ačkoli existující statistické údaje jsou omezené, peněžní částky, které se v současné době daří 

vymoci z výnosů z trestné činnosti v EU, tvoří pouze malý podíl: 98,9 % odhadovaných zisků 

z trestné činnosti není zabaveno a zůstává k dispozici zločincům. Fungující systém vymáhání 

je nezbytným předpokladem, má-li se zabavit více majetku z trestné činnosti. Součástí tohoto 

systému je i účinný rámec vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Zajištění a konfiskace nástrojů a 

výnosů z trestné činnosti patří mezí 

nejúčinnější prostředky boje proti 

kriminalitě. Evropská unie se zavázala, že 

zajistí účinnější identifikaci, konfiskaci a 

opětovné použití majetku z trestné 

činnosti24. 

(3) Zajištění a konfiskace nástrojů a 

výnosů z trestné činnosti patří mezí 

nejúčinnější prostředky boje proti 

kriminalitě, porušování práva, zejména 

působením organizované trestné činnosti, 

a terorismu vzhledem k tomu, že brání 

pachatelům v pokračování trestné činnosti 

a teroristům v přípravě útoků. Evropská 

unie se zavázala, že zajistí účinnější 

identifikaci, konfiskaci a opětovné použití 

majetku z trestné činnosti24. 

Zkonfiskovaný majetek z trestné činnosti 

může být využit k prosazování právních 

předpisů, prevenci trestné činnosti nebo k 

odškodnění obětí.  

_________________ _________________ 

24 „Dokument Stockholmský program – 24 „Dokument Stockholmský program – 
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otevřená a bezpečná Evropa, která slouží 

svým občanům a chrání je“, Úř. věst. C 

115, 4.5.2010, s. 1. 

otevřená a bezpečná Evropa, která slouží 

svým občanům a chrání je“, Úř. věst. C 

115, 4.5.2010, s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Jelikož zločin je často nadnárodní 

povahy, účinná přeshraniční spolupráce je 

důležitá pro zabavení a konfiskaci výnosů 

a nástrojů z trestné činnosti. 

(4) Jelikož zločin je často nadnárodní 

povahy, účinná přeshraniční spolupráce je 

důležitá pro zabavení a konfiskaci výnosů 

a nástrojů z trestné činnosti. Lepší 

spolupráce členských států a třetích zemí 

se dosáhne pomocí rozhodných, rychlých 

a sladěných opatření zaměřených na 

modernizaci příslušných právních aktů 

Unie a jejich provádění. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) V rámci evropského legálního 

hospodářství dochází ve velké míře k 

praní nezákonných výnosů z trestné 

činnosti páchané zločineckými 

organizacemi a tento kapitál představuje 

po opětovném investování do oficiální 

ekonomiky vážnou hrozbu pro svobodu 

podnikání a hospodářskou soutěž 

vzhledem k tomu, že má vysoce 

deformační účinek. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (7b) Organizovaná trestná činnost, 

korupce a praní peněz představují vážnou 

hrozbu pro hospodářství Unie například 

proto, že výrazně omezují daňové příjmy 

členských států a Unie jako celku, ale 

také z hlediska odpovědnosti za projekty 

financované Unií vzhledem k tomu, že 

zločinecké organizace působí v různých 

odvětvích, z nichž mnohá podléhají 

kontrole orgánů veřejné správy; 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se zajistilo efektivní vzájemné 

uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, 

měla by se pravidla o uznávání a výkonu 

těchto příkazů stanovit právně závazným a 

přímo uplatnitelným právním aktem Unie. 

(11) Aby se zajistilo efektivní vzájemné 

uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, 

měla by se pravidla o uznávání a výkonu 

těchto příkazů stanovit právně závazným a 

přímo uplatnitelným právním aktem Unie, 

který by měl širší působnost než současné 

právní akty a obsahoval by jasná 

ustanovení ohledně příkazů k zajištění a 

konfiskaci majetku. Jediný nástroj pro 

vzájemné uznávání příkazů k zajištění a 

ke konfiskaci majetku, který obsahuje 

standardní vzor certifikátu a formuláře a 

také přímo uplatnitelná pravidla a lhůty, 

zajistí neprodlené uznání a vykonání 

těchto příkazů v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je důležité zjednodušit vzájemné 

uznávání a výkon příkazů k zajištění a 

konfiskaci majetku stanovením pravidel 

zavazujících členské státy, aby na svém 

území uznávaly a vykonávaly příkazy k 

zajištění a konfiskaci vydané jiným 

(12) Je důležité zjednodušit vzájemné 

uznávání a výkon příkazů k zajištění a 

konfiskaci majetku stanovením pravidel 

zavazujících členské státy, aby na svém 

území uznávaly a vykonávaly příkazy k 

zajištění a konfiskaci vydané jiným 
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členským státem v rámci trestního řízení. členským státem v rámci trestního řízení, 

aniž by docházelo ke zbytečnému prodlení 

či dalším formalitám. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Toto nařízení neznamená změnu 

povinnosti dodržovat základní práva a 

základní právní zásady obsažené v článku 

6 SEU. 

(16) Tímto nařízením není dotčena 

povinnost dodržovat základní práva a 

základní právní zásady obsažené v článku 

6 SEU. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V tomto nařízení se dodržují lidská 

práva a ctí zásady uznané v Listině 

základních práv Evropské unie (dále jen 

„Listina“) a Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Toto 

nařízení by se mělo uplatňovat v souladu s 

těmito právy a svobodami. 

(17) V tomto nařízení se dodržují 

základní a procesní práva a ctí příslušné 

zásady uznané v Listině základních práv 

Evropské unie (dále jen „Listina“) 

a Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod. Toto nařízení by 

se mělo uplatňovat v souladu s těmito 

právy a svobodami. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Toto nařízení by se mělo uplatňovat 

s přihlédnutím ke směrnicím Evropského 

parlamentu a Rady 2010/64/EU30, 

2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 

2016/80034 a 2016/191935, které se týkají 

procesních práv v trestním řízení. 

(18) Toto nařízení by se mělo uplatňovat 

v souladu se směrnicemi Evropského 

parlamentu a Rady 2010/64/EU30, 

2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 

2016/80034 a 2016/191935, které se týkají 

procesních práv v trestním řízení. 



 

AD\1141450CS.docx 7/18 PE599.855v02-00 

 CS 

_________________ _________________ 

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu 

na tlumočení a překlad v trestním řízení 

(Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1). 

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu 

na tlumočení a překlad v trestním řízení 

(Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1). 

31 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 

o právu na informace v trestním řízení (Úř. 

věst. L 142, 1.6.2012, s. 1). 

31 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 

o právu na informace v trestním řízení (Úř. 

věst. L 142, 1.6.2012, s. 1). 

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu 

na přístup k obhájci v trestním řízení a 

řízení týkajícím se evropského zatýkacího 

rozkazu a o právu na informování třetí 

strany a právu na komunikaci s třetími 

osobami a konzulárními úřady v případě 

zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 

6.11.2013, s. 1). 

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu 

na přístup k obhájci v trestním řízení a 

řízení týkajícím se evropského zatýkacího 

rozkazu a o právu na informování třetí 

strany a právu na komunikaci s třetími 

osobami a konzulárními úřady v případě 

zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 

6.11.2013, s. 1). 

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, 

kterou se posilují některé aspekty 

presumpce neviny a právo být přítomen při 

trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 

65, 11.3.2016, s. 1). 

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, 

kterou se posilují některé aspekty 

presumpce neviny a právo být přítomen při 

trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 

65, 11.3.2016, s. 1). 

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o 

procesních zárukách pro děti, které jsou 

podezřelými nebo obviněnými osobami v 

trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, 

s. 1). 

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o 

procesních zárukách pro děti, které jsou 

podezřelými nebo obviněnými osobami v 

trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, 

s. 1). 

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o 

právní pomoci pro podezřelé nebo 

obviněné osoby v trestním řízení a pro 

osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího 

se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. 

věst. L 297, 4.11.2016, s. 1). 

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o 

právní pomoci pro podezřelé nebo 

obviněné osoby v trestním řízení a pro 

osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího 

se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. 

věst. L 297, 4.11.2016, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Vykonávající orgán by měl příkaz 

ke konfiskaci uznat bez dalších formalit a 

měl by učinit potřebná opatření pro jeho 

výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu 

příkazu ke konfiskaci by se mělo přijmout 

a konfiskace by se měla vykonat se stejnou 

rychlostí a prioritou jako u podobného 

vnitrostátního případu. Měly by se stanovit 

lhůty, aby se zajistilo rychlé a účinné 

rozhodnutí a výkon příkazu ke konfiskaci. 

(22) Vykonávající orgán by měl příkaz 

ke konfiskaci uznat bez dalších formalit 

nebo zbytečného prodlení a měl by učinit 

potřebná opatření pro jeho výkon. 

Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke 

konfiskaci by se mělo přijmout bez 

zbytečného odkladu a konfiskace by se 

měla vykonat se stejnou rychlostí a 

prioritou jako u podobného vnitrostátního 

případu. Toto nařízení by mělo stanovit 

lhůty, během nichž musí být jednotlivé 

kroky postupu dokončeny, aby se zajistilo 

rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu 

ke konfiskaci. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Vykonávající orgán by měl příkaz k 

zajištění uznat bez dalších formalit a měl 

by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. 

Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k 

zajištění by se mělo přijmout a konfiskace 

by se měla vykonat se stejnou rychlostí a 

prioritou jako u podobného vnitrostátního 

případu. Měly by se stanovit lhůty, aby se 

zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a 

výkon příkazu k zajištění. 

(24) Vykonávající orgán by měl příkaz k 

zajištění uznat bez dalších formalit nebo 

zbytečného prodlení a měl by učinit 

potřebná opatření pro jeho výkon. 

Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k 

zajištění by se mělo přijmout bez 

zbytečného odkladu a zajištění by se mělo 

vykonat se stejnou rychlostí a prioritou 

jako u podobného vnitrostátního případu. 

Toto nařízení by mělo stanovit pevné 

lhůty, během nichž musí být jednotlivé 

kroky postupu dokončeny, aby se zajistilo 

rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu 

k zajištění. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Uznání a výkon příkazu k zajištění 

nebo příkazu ke konfiskaci by se neměly 

zamítnout z jiných důvodů než těch, které 

jsou uvedeny v tomto nařízení. 

Vykonávající orgán by především měl mít 

možnost neuznat a nevykonat příkaz ke 

konfiskaci na základě zásady ne bis in 

idem, práv každé zainteresované strany 

nebo práva být přítomen při řízení před 

soudem. 

(26) Mělo by být pouze možné 

zamítnout uznání a výkon příkazu 

k zajištění nebo příkazu ke konfiskaci z 

důvodů uvedených v tomto nařízení. 

Vykonávající orgán může především 

rozhodnout, že neuzná a nevykoná příkaz 

ke konfiskaci na základě zásady ne bis in 

idem, práv každé zainteresované strany 

nebo práva být přítomen při řízení před 

soudem. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Před rozhodnutím uplatnit důvod 

pro neuznání a nevykonání by měl 

vykonávající orgán uskutečnit konzultaci s 

vydávajícím orgánem, aby získal všechny 

potřebné doplňující informace. 

(27) Před rozhodnutím uplatnit důvod 

pro neuznání a nevykonání by měl 

vykonávající orgán uskutečnit bez 

zbytečného prodlení konzultaci s 

vydávajícím orgánem, aby získal potřebné 

doplňující informace. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Vydávajícímu orgánu by se mělo 

neprodleně oznámit, že výkon příkazu není 

možný. Taková nemožnost může vzniknout 

z důvodu, že majetek už byl zkonfiskován, 

zmizel, nelze ho najít v místě uvedeném 

vydávajícím orgánem nebo umístění 

majetku nebylo uvedeno dost přesně. 

(29) Vydávajícímu orgánu by měly být 

bez zbytečného odkladu oznámeny 

důvody, proč výkon příkazu není možný. 

Taková nemožnost může vzniknout na 

základě skutečnosti, že majetek už byl 

zkonfiskován, zmizel, nelze ho najít v 

místě uvedeném vydávajícím orgánem 

nebo umístění majetku nebylo uvedeno 

dost přesně. 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (29 a) Pokud existují pochybnosti o 

místě, kde se nachází majetek, jenž je 

předmětem příkazu ke konfiskaci, měly by 

členské státy ke správnému určení tohoto 

místa využít všech dostupných prostředků, 

včetně využití veškerých dostupných 

informačních systémů. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Náležité praktické uplatňování 

tohoto nařízení předpokládá úzkou 

komunikaci mezi příslušnými zapojenými 

vnitrostátními orgány, zejména v případech 

současného výkonu příkazu ke konfiskaci 

ve více než jednom členském státě. 

Příslušné vnitrostátní orgány by proto měly 

uskutečnit vzájemné konzultace vždy, když 

je to nutné. 

(31) Náležité praktické uplatňování 

tohoto nařízení předpokládá úzkou 

komunikaci a optimální spolupráci mezi 

příslušnými zapojenými vnitrostátními 

orgány, zejména v případech současného 

výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci 

ve více než jednom členském státě. 

Příslušné vnitrostátní orgány by proto měly 

uskutečnit vzájemné konzultace a měly by 

využívat moderní komunikační 

technologie, které byly schváleny 

procesními pravidly dotčených členských 

států. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Každá zainteresovaná strana, 

včetně třetích stran jednajících v dobré 

víře, by měla mít opravné prostředky proti 

uznání a výkonu příkazu k zajištění nebo 

(34) Každá zainteresovaná strana, 

včetně třetích stran jednajících v dobré 

víře, by měla mít opravné prostředky proti 

uznání a výkonu příkazu k zajištění nebo 
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konfiskaci, aby se zachovala její práva, 

kromě jiného i účinnou možnost napadnout 

příkaz u soudu, nebo uplatňovat vlastnické 

právo či jiná majetková práva v souladu se 

směrnicí 2014/42/EU. Žaloba by měla být 

předložena soudu ve vykonávajícím státě. 

konfiskaci, aby se zachovala její práva, 

kromě jiného i právo nahlížet do spisů a 

účinnou možnost napadnout příkaz u 

soudu, nebo uplatňovat vlastnické právo či 

jiná majetková práva v souladu se směrnicí 

2014/42/EU. Žaloba by měla být 

předložena soudu ve vykonávajícím státě. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V tomto nařízení se stanoví 

pravidla, podle kterých členský stát na 

svém území uznává a vykonává příkaz k 

zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným 

členským státem v rámci trestního řízení. 

1. V tomto nařízení se stanoví 

pravidla a podmínky, podle kterých 

členský stát na svém území uznává a 

vykonává příkaz k zajištění nebo 

konfiskaci vydaný jiným členským státem 

v rámci trestního řízení. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Toto nařízení neznamená změnu 

povinnosti dodržovat základní práva a 

základní právní zásady obsažené v článku 

6 SEU. 

2. Tímto nařízením není dotčena 

povinnost dodržovat základní práva a 

základní právní zásady obsažené v článku 

6 SEU a v Listině základních práv 

Evropské unie. Jakákoli konfiskace 

nezaložená na rozsudku musí být v 

souladu s procesními zárukami 

obsaženými v článku 6 Evropské úmluvy o 

lidských právech a v článku 8 směrnice 

2014/42/EU. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) „majetkem“ jakýkoli majetek 

hmotné nebo nehmotné povahy, movitý 

nebo nemovitý, jakož i právní listiny nebo 

nástroje dokládající právní nárok na takový 

majetek nebo podíl na něm, který 

vydávající orgán považuje za: 

3) „majetkem“ jakékoli finanční 

prostředky nebo jakákoli aktiva hmotné 

nebo nehmotné povahy, movitá nebo 

nemovitá, jakož i omezená vlastnická 

práva a právní dokumenty nebo nástroje v 

jakékoli formě, včetně elektronické nebo 

digitální, dokládající vlastnictví nebo jiný 

právní nárok na taková aktiva nebo podíl 

na nich, které vydávající orgán považuje 

za: 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příkaz ke konfiskaci nebo jeho 

ověřenou kopii spolu s osvědčením 

stanoveným v článku 7 předává vydávající 

orgán přímo vykonávajícímu orgánu, 

případně ústřednímu orgánu uvedenému v 

čl. 27 odst. 2, způsobem umožňujícím 

vyhotovení písemného záznamu v souladu 

s podmínkami, které vykonávajícímu 

orgánu umožňují určit jeho pravost. 

1. (Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Uplatňuje-li se písmeno b), vydávající 

orgán co nejdříve informuje vykonávající 

orgán, zda uvedené riziko pominulo. 

Uplatňuje-li se písmeno b), vydávající 

orgán bez zbytečného prodlení informuje 

vykonávající orgán, zda uvedené riziko 

pominulo. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vydávající orgán vyplní osvědčení 

uvedené v příloze I, podepíše jej a ověří 

jeho obsah z hlediska jeho přesnosti a 

správnosti. 

1. Vydávající orgán bez zbytečného 

prodlení vyplní osvědčení uvedené v 

příloze I, podepíše jej a ověří jeho obsah z 

hlediska jeho přesnosti a správnosti. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vydávající orgán přeloží osvědčení 

do úředního jazyka vykonávajícího státu 

nebo jiného jazyka určeného tímto 

členským státem v souladu s odstavcem 3. 

2. Vydávající orgán bez zbytečného 

prodlení přeloží osvědčení do úředního 

jazyka vykonávajícího státu nebo jiného 

jazyka určeného tímto členským státem v 

souladu s odstavcem 3. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vykonávající orgán bez dalších 

formalit uzná příkaz ke konfiskaci předaný 

v souladu s článkem 4 a učiní potřebná 

opatření pro jeho výkon stejným 

způsobem, jako v případě příkazu ke 

konfiskaci vystaveného orgánem 

vykonávajícího státu, pokud orgán 

nerozhodne uplatnit jeden z důvodů pro 

neuznání a nevykonání uvedených v článku 

9 nebo jeden z důvodů pro odklad 

uvedených v článku 11. 

1. Vykonávající orgán bez dalších 

formalit nebo zbytečného prodlení uzná 

příkaz ke konfiskaci předaný v souladu 

s článkem 4 a učiní potřebná opatření pro 

jeho výkon stejným způsobem, jako v 

případě příkazu ke konfiskaci vystaveného 

orgánem vykonávajícího státu, pokud 

orgán nerozhodne uplatnit jeden z důvodů 

pro neuznání a nevykonání uvedených v 

článku 9 nebo jeden z důvodů pro odklad 

uvedených v článku 11. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vykonávající orgán neprodleně 

podá zprávu vydávajícímu orgánu 

způsobem umožňujícím vyhotovení 

písemného záznamu o odkladu výkonu 

příkazu, včetně důvodů odkladu, a podle 

možnosti o očekávaném trvání odkladu. 

2. Vykonávající orgán neprodleně 

podá zprávu vydávajícímu orgánu 

způsobem umožňujícím vyhotovení 

písemného záznamu o odkladu výkonu 

příkazu, včetně důvodů odkladu, a podle 

možnosti o očekávaném trvání odkladu. 

V případě odkladu podle odst. 1 písm. b) 

vydá vydávající orgán, jestliže se příkaz ke 

konfiskaci provádí současně ve více než 

jednom členském státě, nové pokyny 

ohledně přesné výše částky, která má být 

zkonfiskována. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Článek 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Povinnost informovat zainteresované 

strany 

 Vykonávající orgán po výkonu příkazu ke 

konfiskaci neprodleně sdělí své 

rozhodnutí osobě, proti níž byl příkaz ke 

konfiskaci vydán, a také každé 

zainteresované straně, včetně třetích stran 

jednajících v dobré víře. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vykonávající orgán bez dalších formalit 

uzná příkaz k zajištění předaný v souladu s 

článkem 14 a učiní potřebná opatření pro 

jeho výkon, pokud orgán nerozhodne 

uplatnit jeden z důvodů pro neuznání a 

nevykonání stanovených v článku 18 nebo 

jeden z důvodů pro odklad stanovených v 

Vykonávající orgán bez dalších formalit 

nebo zbytečného prodlení uzná příkaz k 

zajištění předaný v souladu s článkem 14 a 

učiní potřebná opatření pro jeho výkon, 

pokud orgán nerozhodne uplatnit jeden z 

důvodů pro neuznání a nevykonání 

stanovených v článku 18 nebo jeden z 



 

AD\1141450CS.docx 15/18 PE599.855v02-00 

 CS 

článku 20. důvodů pro odklad stanovených v článku 

20. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 – písm. а 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) formulář uvedený v článku 16 není 

úplný, nebo je zjevně nesprávný a nebyl 

vyplněn po konzultaci v souladu s 

odstavcem 2; 

a) formulář uvedený v článku 16 

nebyl přeložen do úředního jazyka 

vykonávajícího státu, není úplný, nebo je 

zjevně nesprávný a nebyl vyplněn po 

konzultaci v souladu s odstavcem 2; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen článek 22, 

vykonávající orgán po výkonu oznámí své 

rozhodnutí osobě, proti které byl příkaz k 

zajištění vydán, a každé zainteresované 

straně, včetně třetích stran jednajících v 

dobré víře, o nichž byl vykonávající orgán 

informován v souladu s čl. 14 odst. 6. 

1. Aniž je dotčen článek 22, 

vykonávající orgán po výkonu neprodleně 

oznámí své rozhodnutí osobě, proti které 

byl příkaz k zajištění vydán, a každé 

zainteresované straně, včetně třetích stran 

jednajících v dobré víře, o nichž byl 

vykonávající orgán informován v souladu s 

čl. 14 odst. 6. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Oznámení musí obsahovat alespoň 

stručné informace o důvodech příkazu k 

zajištění, o orgánu, který příkaz vydal a o 

existenci opravných prostředků podle 

vnitrostátních právních předpisů 

vykonávajícího státu. 

2. Oznámení musí obsahovat 

dostatečné a srozumitelné informace o 

důvodech příkazu k zajištění, o orgánu, 

který příkaz vydal a o existenci opravných 

prostředků podle vnitrostátních právních 

předpisů vykonávajícího státu. 
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Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za účelem ochrany probíhajících 

vyšetřování může vydávající orgán požádat 

vykonávající orgán, aby po omezenou 

dobu zachoval důvěrnost výkonu příkazu k 

zajištění. 

3. Za účelem ochrany probíhajících 

vyšetřování může vydávající orgán požádat 

vykonávající orgán, aby po omezenou 

dobu zachoval důvěrnost výkonu příkazu k 

zajištění. Pokud důvody zachování 

důvěrnosti příkazu k zajištění pominuly, 

vydávající orgán o tom informuje 

vykonávající orgán. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Je-li to nutné, vydávající orgán a 

vykonávající orgán uskuteční jakýmikoliv 

vhodnými prostředky vzájemné 

konzultace, aby se zajistilo účinné 

uplatňování tohoto nařízení. 

1. Je-li to nutné, vydávající orgán a 

vykonávající orgán uskuteční jakýmikoliv 

vhodnými prostředky, včetně moderních 

komunikačních technologií, vzájemné 

konzultace, aby se zajistilo účinné 

uplatňování tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je-li částka získaná z výkonu 

příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 

EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát 

vydávajícímu státu. 

b) je-li částka získaná z výkonu 

příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 

EUR, 70 % z ní převede vykonávající stát 

vydávajícímu státu. 
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