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Předmětná publikace podává ucelený výklad základních otázek spojených s vybranými 

zajišťovacími instituty upravenými v trestním řádu, tj. zejména jaký je smysl těchto institutů, 

k čemu mají sloužit, jaký je jejich vztah k příslušným hmotněprávním ustanovením a trestním 

sankcím, ale i k ústavním předpisům, předpisům práva Evropské unie a mezinárodním 

smlouvám, co je třeba zjistit před zajištěním, jak se při zajištění postupuje, kdo o zajištění 

rozhoduje a v jaké fázi trestního řízení, jaké jsou účinky zajištění, důvody pro změnu zajištění, 

apod. Autorka se věnuje i výkladu jednotlivých relevantních pojmů. V tomto směru je 

publikace patrně vůbec první odbornou publikací, která se takto uceleně zabývá zajišťovacími 

instituty, byť omezeně pouze ve vztahu k nástrojům a výnosům z trestné činnosti a náhradní 

hodnotě za ně.  

 

Sympatické na publikaci je především to, že je psána velmi srozumitelným jazykem 

přístupným i osobám, které se v praxi zajištění věnují pouze okrajově a nejedná se pro ně  

o běžnou agendu. Autorka si neklade v publikaci za cíl zabývat se složitými teoretickými 

výklady, ani nelze očekávat, že čtenář v publikaci nalezne detailní rozbor všech mnohdy velmi 

komplikovaných otázek, které je třeba při zajištění a správě zajištěného majetku řešit. 

Publikace představuje jakýsi základní přehled v oblasti zajištění a správy majetku a je tak 

vhodná pro všechny osoby, ať již z odborné, nebo i laické veřejnosti, které se chtějí s touto 

problematikou podrobněji seznámit ve srozumitelné a čtivé podobě.  

 

Praktický přínos publikace lze spatřovat zejména v tom, že v ní autorka podrobně rozebírá 

požadavky na formální a obsahové náležitosti jednotlivých rozhodnutí, přičemž součástí 

publikace jsou i jejich písemné vzory, což praktici bezesporu velmi přivítají. Stranou nezůstává 

ani otázka doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm, jakož i opravných prostředků 

a orgánů příslušných o nich rozhodovat, což jsou otázky, ve kterých se v praxi mnohdy 

chybuje.  
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Lze tedy uvést, že předmětnou publikaci nelze než uvítat jako dílo, které dosud mezi 

odbornými publikacemi citelně chybělo, neboť zajištění a odčerpání majetku v trestním řízení 

nabývá v souladu s důslednou aplikací principu crime does not pay na významu a této 

problematice je věnována velká pozornost jak na mezinárodním poli, tak i na poli 

vnitrostátním. Tento zájem bohužel není reflektován v oblasti odborné literatury, doslova lze 

říci, že odborných publikací věnujících se tomuto tématu je jako šafránu. Oceňuji proto, že 

tato publikace vznikla a jde tak o první nadějný krok tímto směrem. Za velmi přínosné bych 

považovala, aby na tuto publikaci bylo navázáno publikacemi dalšími, a to jednak jakousi 

obdobnou „základní příručkou“ zabývající se zbylými zajišťovacími instituty týkajícími se 

legálního majetku, jednak pak jakousi „příručkou pro pokročilé“, která by jednotlivé otázky 

rozebrala ještě do větší hloubky a podrobností.  

 

V Praze dne 28. 8. 2019       Lenka Trešlová 


