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Tato kniha významným způsobem vyplňuje mezeru v odborné právnické literatuře na téma 

zajišťování majetku v trestním řízení, přičemž se zaměřuje na nejčastější způsoby zajišťování 

majetku, tj. zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti včetně tzv. náhradní hodnoty. 

 

Velmi oceňuji, že autorka v jednotlivých kapitolách na konkrétních příkladech vysvětluje 

možné scénáře a alternativy, jimiž se v praxi orgány činné v trestním řízení při zajišťování 

majetku střetávají. Zároveň nastiňuje i jejich řešení podložené její praxí státní zástupkyně 

specializující se na hospodářskou trestnou činnost a zajišťování majetku v trestním řízení. To 

samozřejmě i odborné veřejnosti, která se s touto problematikou teprve seznamuje, velmi 

ulehčí orientaci v této ne příliš atraktivní a poměrně složité problematice. Na konkrétních 

příkladech se tak původně abstraktní a strohé ustanovení zákona zhmotní do reálného a 

snáze pochopitelného řešení nastalé situace. 

 

Kniha je logicky členěna na jednotlivé kapitoly, v nichž není opomenuta dostupná judikatura 

soudů, včetně soudu ústavního, vztahující se k řešené problematice v té které kapitole. 

Publikace se dále zabývá i samotnou realizací výkonu zajištěného majetku a jeho správou do 

pravomocného rozhodnutí soudu tak, aby zajištěný majetek nebyl znehodnocen než o něm 

soudy rozhodnou. 

 

Kniha je ideální studijní i praktickou pomůckou zejména pro právní čekatele u státních 

zastupitelství, justiční čekatele a advokátní koncipienty, ale i pro policejní orgány, státní 

zástupce a soudce a ostatní právnickou veřejnost. Je vhodná i pro studenty právnických 

fakult. 

 

Publikace zároveň obsahuje velmi odborně zpracované vzory nejčastějších rozhodnutí orgánů 

činných v trestním řízení týkající se zajišťování výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty. 
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Tyto vzory rozhodnutí lze vhodně využívat v právní praxi zejména policejních orgánů, státních 

zástupců a soudců. 

 

Je zřejmé, že autorka se snažila vytvořit praktickou pomůcku pro právní praxi, což se jí 

podařilo. 

 

19. 8. 2019          Petr Jirát 


