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Z Á K O N

z 13. decembra 2005

o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
a o zmene a doplnení zákona è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona è. 301/2005 Z. z.

Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Tento zákon upravuje postup justièných orgánov
Slovenskej republiky v trestnom konaní pri vydávaní,
uznávaní a vykonávaní príkazu na zaistenie majetku
alebo príkazu na zaistenie dôkazov v Európskej únii
(ïalej len �príkaz na zaistenie�).

(2) Tento zákon sa pou�ije len vo vz�ahu k tým èlen-
ským �tátom Európskej únie (ïalej len �èlenský �tát�),
ktoré prevzali do svojho právneho poriadku právny akt
Európskej únie uvedený v prílohe è. 1.

§ 2

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) �tátom pôvodu èlenský �tát, ktorého justièný orgán

urèený právnym poriadkom tohto �tátu vydal,
schválil alebo akýmko¾vek iným spôsobom potvrdil
príkaz na zaistenie (ïalej len �vydanie príkazu na za-
istenie�),

b) vykonávajúcim �tátom èlenský �tát, na ktorého úze-
mí sa nachádza majetok alebo dôkazy, na ktoré bol
príkaz na zaistenie vydaný,

c) majetkom akýko¾vek majetok bez rozdielu, èi ide
o hnute¾nú vec alebo nehnute¾nú vec, hmotný maje-
tok alebo nehmotný majetok a právne dokumenty
a listiny, ktoré osvedèujú právny nárok na takýto
majetok, ktorý justièný orgán �tátu pôvodu pova�u-
je za majetok, ktorý
1. je výnosom z trestného èinu alebo ktorého hodno-

ta zodpovedá úplne alebo èiastoène takému výno-
su, alebo

2. bol pou�itý alebo urèený na spáchanie trestného
èinu,

d) dôkazom akáko¾vek vec, listina alebo údaj, ktorý
mo�no pou�i� ako dôkazný prostriedok v trestnom
konaní,

e) prepadnutím majetku aj prepadnutie veci, zhabanie
veci alebo akéko¾vek iné obdobné odobratie majetku
na základe právoplatného rozhodnutia justièného
orgánu �tátu pôvodu,

f) justièným orgánom justièný orgán èlenského �tátu

oprávnený pod¾a právneho poriadku �tátu pôvodu
alebo právneho poriadku vykonávajúceho �tátu na
vydanie, uznanie a vykonanie príkazu na zaistenie.

§ 3

Rozsah pou�itia príkazu na zaistenie

(1) Príkaz na zaistenie mô�e vyda� justièný orgán na
úèely
a) zaistenia majetku, ak má by� predmetom prepadnu-

tia majetku, alebo
b) zaistenia dôkazov.

(2) Vykonávanie príkazu na zaistenie sa uskutoèòuje
medzi èlenskými �tátmi pod¾a zásady vzájomného
uznávania rozhodnutí justièných orgánov.

(3) Justièný orgán Slovenskej republiky mô�e uzna�
a vykona� príkaz na zaistenie, ak skutok, pre ktorý bol
príkaz na zaistenie vydaný, je trestným èinom aj pod¾a
právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odsek 4
neustanovuje inak.

(4) Na úèely uznania a vykonania príkazu na zaiste-
nie dôkazov justièný orgán Slovenskej republiky ne-
skúma trestnos� skutku pod¾a právneho poriadku Slo-
venskej republiky, ak
a) sa vykonanie príkazu na zaistenie dôkazov �iada pre

skutok, ktorý je trestným èinom pod¾a právneho po-
riadku �tátu pôvodu,

b) horná hranica trestnej sadzby trestu odòatia slobo-
dy, ktorý mo�no za taký trestný èin ulo�i�, je pod¾a
právneho poriadku �tátu pôvodu najmenej tri roky a

c) skutok bol justièným orgánom �tátu pôvodu oznaèe-
ný ako
1. úèas� na zloèinnom spolèení,
2. terorizmus,
3. obchodovanie s ¾uïmi,
4. sexuálne vykoris�ovanie detí a detská pornogra-

fia,
5. nedovolené obchodovanie s omamnými a psycho-

tropnými látkami,
6. nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom

a výbu�ninami,
7. korupcia,
8. podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanè-

ných záujmov Európskych spoloèenstiev pod¾a
Dohovoru o ochrane finanèných záujmov Európ-
skych spoloèenstiev z 26. júla 1995,

9. legalizácia príjmov z trestnej èinnosti,
10. fal�ovanie a pozmeòovanie meny vrátane eura,
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11. poèítaèová kriminalita,
12. trestné èiny proti �ivotnému prostrediu vrátane

nedovoleného obchodovania s ohrozenými �ivo-
èí�nymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami
a odrodami,

13. u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia �tátnej
hranice a neoprávneného pobytu,

14. vra�da, záva�né ublí�enie na zdraví,
15. nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi

a tkanivami,
16. únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie ru-

kojemníka,
17. rasizmus a xenofóbia,
18. organizovaná kráde� alebo organizovaná a ozbro-

jená lúpe�,
19. nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi

vrátane staro�itností a umeleckých diel,
20. podvodné konanie,
21. vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie,
22. fal�ovanie, pozmeòovanie výrobkov vrátane ko-

naní poru�ujúcich práva du�evného vlastníctva
alebo ich distribúcia,

23. fal�ovanie a pozmeòovanie verejných listín a ob-
chodovanie s takými listinami,

24. fal�ovanie a pozmeòovanie platobných prostried-
kov,

25. nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látka-
mi a ïal�ími prostriedkami na podporu rastu,

26. nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rá-
dioaktívnymi materiálmi,

27. obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
28. znásilnenie,
29. podpa¾aèstvo,
30. trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárod-

ného trestného súdu,
31. nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla, ale-

bo
32. sabotá�.

(5) Na to, aby justièný orgán �tátu pôvodu zaradil
trestný èin, pre ktorý je vydaný príkaz na zaistenie, do
niektorej z kategórií pod¾a odseku 4, sa nevy�aduje,
aby sa pomenovanie alebo znaky trestného èinu pod¾a
právneho poriadku �tátu pôvodu a vykonávajúceho
�tátu zhodovali.

§ 4

Spôsob styku a zasielanie písomností

(1) V konaní pod¾a tohto zákona sa justièný orgán
�tátu pôvodu a justièný orgán vykonávajúceho �tátu
stýkajú priamo. Justièný orgán Slovenskej republiky
vykoná na zistenie príslu�ného justièného orgánu vy-
konávajúceho �tátu potrebné opatrenia; na tento úèel
pou�ije najmä kontaktné body Európskej justiènej sie-
te zriadené v èlenských �tátoch pod¾a osobitného pred-
pisu.1)

(2) Príkaz na zaistenie a ostatné písomnosti pod¾a
tohto zákona mo�no zasiela� do èlenského �tátu alebo
prijíma� z èlenského �tátu po�tou alebo inou bezpeè-

nou formou, ktorá umo�òuje vyhotovenie ich písomné-
ho znenia a posúdenie ich hodnovernosti.

§ 5

Osobitosti postupu pri zais�ovaní dôkazov

(1) Justièný orgán �tátu pôvodu je oprávnený po�ia-
da� justièný orgán vykonávajúceho �tátu, aby pri vyko-
návaní príkazu na zaistenie dôkazov dodr�al postupy
a formálne nále�itosti uvedené v osvedèení, ak to vyplý-
va z právneho poriadku �tátu pôvodu.

(2) Ak to nie je v rozpore s ochranou záujmov Sloven-
skej republiky uvedených v § 481 Trestného poriadku,
je justièný orgán Slovenskej republiky ako vykonávajú-
ceho �tátu povinný �iadosti pod¾a odseku 1 vyhovie�.

Postup just ièných orgánov Slovenskej
republ iky ako orgánov �tátu pôvodu

§ 6

Príslu�nos� justièného orgánu
Slovenskej republiky ako �tátu pôvodu

Justièným orgánom Slovenskej republiky oprávne-
ným na vydanie príkazu na zaistenie je v súlade s Trest-
ným poriadkom prokurátor, sudca pre prípravné kona-
nie alebo súd.

§ 7

Príkaz na zaistenie a osvedèenie

(1) Ak je potrebné zaisti� majetok alebo dôkaz, ktorý
sa nachádza v inom èlenskom �táte, justièný orgán Slo-
venskej republiky za�le justiènému orgánu vykonáva-
júceho �tátu príkaz na zaistenie takého majetku alebo
dôkazu a osvedèenie. Osvedèenie sa zasiela na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2; správnos� jeho
obsahu sa potvrdí podpisom a odtlaèkom úradnej pe-
èiatky justièného orgánu Slovenskej republiky. Ak to
pova�uje justièný orgán Slovenskej republiky za po-
trebné, osobe priamo dotknutej príkazom na zaistenie
sa tento príkaz doruèí a� po jeho vykonaní justièným
orgánom vykonávajúceho �tátu.

(2) Ak bol zaistený majetok pod¾a odseku 1, za�le jus-
tièný orgán Slovenskej republiky justiènému orgánu
vykonávajúceho �tátu �iados� o uznanie a vykonanie
rozhodnutia o prepadnutí majetku bezodkladne po na-
dobudnutí jeho právoplatnosti. Ak bol zaistený dôkaz,
k príkazu na zaistenie pod¾a odseku 1 sa pripojí �iados�
o odovzdanie dôkazu do Slovenskej republiky.

(3) Ak nie je mo�né pripoji� �iados� pod¾a odseku 2,
osvedèenie musí obsahova� pokyn, aby zaistenie trvalo
a� do doby predlo�enia takej �iadosti vrátane predpo-
kladaného termínu jej predlo�enia.

(4) Ak zaistenie majetku alebo dôkazu, na ktoré sa
príkaz na zaistenie vz�ahuje, bolo justièným orgánom
Slovenskej republiky zru�ené alebo obmedzené, ozná-
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mi bezodkladne justièný orgán Slovenskej republiky
túto skutoènos� justiènému orgánu vykonávajúceho �tátu.

(5) Príkazom na zaistenie pod¾a odseku 1 sa rozumie
rozhodnutie vydané pod¾a Trestného poriadku.

(6) Príkaz na zaistenie a ostatné písomnosti a infor-
mácie súvisiace s vykonaním príkazu na zaistenie za-
siela justièný orgán Slovenskej republiky v slovenskom
jazyku. Osvedèenie zasiela justièný orgán Slovenskej
republiky prelo�ené do úradného jazyka vykonávajúce-
ho �tátu alebo do jedného z úradných jazykov vykoná-
vajúceho �tátu, alebo do iného jazyka, s ktorým súhlasí
vykonávajúci �tát; rovnako sa postupuje, ak sa má do-
plni� neúplné osvedèenie na základe výzvy justièného
orgánu vykonávajúceho �tátu.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa pou�ije s primeraným
prihliadnutím na zásadu vzájomnosti. Na tento úèel vy-
dáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len �ministerstvo spravodlivosti�) vyhlásenie
o vzájomnosti, ktoré je pre justièné orgány Slovenskej
republiky záväzné.

Postup just ièných orgánov
Slovenskej republ iky ako orgánov

vykonávajúceho �tátu

§ 8

Príslu�nos� a rozhodnutie justièného orgánu
Slovenskej republiky ako vykonávajúceho �tátu

(1) Justièným orgánom Slovenskej republiky opráv-
neným na uznanie a vykonanie príkazu na zaistenie je
prokurátor okresnej prokuratúry, v ktorej obvode sa
majetok alebo dôkaz, ktorý má by� zaistený na základe
príkazu na zaistenie, v èase doruèenia príkazu na zais-
tenie a osvedèenia nachádza. Ak prokurátor, ktorému
príkaz na zaistenie a osvedèenie boli doruèené, nie je
príslu�ný na jeho uznanie a vykonanie, bezodkladne
za�le taký príkaz na zaistenie a osvedèenie príslu�né-
mu prokurátorovi a informuje o tom justièný orgán �tá-
tu pôvodu.

(2) Ak sa majetok alebo dôkaz nachádza v obvode via-
cerých okresných prokuratúr, odo�le okresná proku-
ratúra, ktorej príkaz na zaistenie a osvedèenie boli do-
ruèené, príkaz na zaistenie a osvedèenie Generálnej
prokuratúre Slovenskej republiky (ïalej len �generálna
prokuratúra�), ktorá rozhodne o tom, ktorá okresná
prokuratúra bude miestne príslu�ná na konanie pod¾a
tohto zákona.

(3) Prokurátor okresnej prokuratúry uvedenej v od-
seku 1 alebo urèenej pod¾a odseku 2 po prijatí príkazu
na zaistenie a osvedèenia preskúma splnenie podmie-
nok uznania a vykonania príkazu na zaistenie, a ak ne-
jde o prípad uvedený v odseku 7, uznesením
a) uzná príkaz na zaistenie a zabezpeèí jeho vykonanie

pod¾a § 9,
b) uzná príkaz na zaistenie a nariadi odklad jeho vyko-

nania z dôvodu uvedeného v § 12, alebo
c) rozhodne o odmietnutí uznania a vykonania príkazu

na zaistenie z dôvodu uvedeného v § 11.

(4) Ak je to potrebné, v rozhodnutí pod¾a odseku 3 sa
zaká�e naklada� so zaisteným majetkom. Rozhodnutie
pod¾a odseku 3 sa bezodkladne oznámi justiènému or-
gánu �tátu pôvodu.

(5) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 3 je prípustná
s�a�nos�. S�a�nos�ou nemo�no napadnú� dôvody, pre
ktoré bol príkaz na zaistenie vydaný justièným orgá-
nom �tátu pôvodu. Prokurátor informuje justièný or-
gán �tátu pôvodu o podaní s�a�nosti a o výsledku kona-
nia o takej s�a�nosti.

(6) O s�a�nosti podanej pod¾a odseku 5 rozhoduje
sudca pre prípravné konanie okresného súdu, v ktoré-
ho obvode je èinný prokurátor, ktorý vydal napadnuté
rozhodnutie, a to spravidla do piatich pracovných dní
od predlo�enia veci súdu. Okresný súd s�a�nos� za-
mietne, ak zistí, �e nie je dôvodná. Ak s�a�nos� neza-
mietne, zru�í napadnuté rozhodnutie a po doplnení ko-
nania, ak je to potrebné, sám rozhodne uznesením
niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 3.

(7) Prokurátor bezodkladne oznámi justiènému or-
gánu �tátu pôvodu, ak zaistenie nie je mo�né vykona�
z dôvodov, �e
a) majetok alebo dôkazy sa stratili alebo boli znièené,

alebo
b) majetok alebo dôkazy nemo�no nájs� na mieste uve-

denom v osvedèení, alebo miesto, kde sa majetok
alebo dôkazy nachádzajú, nie je uvedené dostatoène
presne, a to ani po predchádzajúcej �iadosti, aby
justièný orgán �tátu pôvodu upresnil také miesto.

(8) Písomnosti a informácie súvisiace s uznaním
a vykonaním príkazu na zaistenie zasiela prokurátor
justiènému orgánu �tátu pôvodu v slovenskom jazyku.
Osvedèenie adresované justiènému orgánu Slovenskej
republiky ako vykonávajúcemu �tátu musí by� zaslané
v preklade do slovenského jazyka.

(9) Ustanovenie odseku 8 sa pou�ije s primeraným
prihliadnutím na zásadu vzájomnosti. Na tento úèel vy-
dáva ministerstvo spravodlivosti vyhlásenie o vzájom-
nosti, ktoré je pre justièné orgány Slovenskej republiky
záväzné.

§ 9

Vykonanie príkazu
na zaistenie justièným orgánom

Slovenskej republiky

(1) Vykonaním jednotlivých procesných úkonov sú-
visiacich s vykonaním príkazu na zaistenie okrem tých
procesných úkonov, ktoré mô�e vykona� pod¾a právne-
ho poriadku Slovenskej republiky iba prokurátor, je
prokurátor uvedený v § 8 ods. 3 oprávnený poveri� poli-
cajta, ktorý je orgánom èinným v trestnom konaní.

(2) Na vykonanie tých procesných úkonov, na kto-
rých vykonanie sa pod¾a právneho poriadku Slovenskej
republiky vy�aduje rozhodnutie súdu, je prokurátor
povinný vykona� potrebné úkony na vydanie takého
rozhodnutia; príslu�ným súdom je okresný súd, v kto-
rého obvode je èinný prokurátor, ktorý podal príslu�ný
návrh.
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§ 10

Lehota

(1) Justièný orgán Slovenskej republiky rozhodne
pod¾a § 8 ods. 3 do 24 hodín od doruèenia príkazu na
zaistenie a osvedèenia, ak je mo�né v tejto lehote zabez-
peèi� podklady nevyhnutné na rozhodnutie. Ak nie je
mo�né vyda� rozhodnutie v tejto lehote, justièný orgán
Slovenskej republiky rozhodne bezodkladne po zabez-
peèení podkladov nevyhnutných na rozhodnutie;
v odôvodnení uznesenia uvedie dôvody, pre ktoré nebo-
lo mo�né rozhodnú� v lehote 24 hodín.

(2) Ak okresná prokuratúra postupuje pod¾a § 8
ods. 2, je povinná odosla� generálnej prokuratúre prí-
kaz na zaistenie a osvedèenie najneskôr do 24 hodín od
ich doruèenia. Generálna prokuratúra rozhodne
o miestne príslu�nej okresnej prokuratúre pod¾a § 8
ods. 2 do dvoch pracovných dní od doruèenia príkazu
na zaistenie a osvedèenia; a� do doruèenia rozhodnutia
generálnej prokuratúry príslu�nej okresnej prokuratú-
re lehota pod¾a odseku 1 neplynie.

§ 11

Dôvody na odmietnutie uznania
a vykonania príkazu na zaistenie

(1) Justièný orgán Slovenskej republiky uznesením
odmietne uzna� a vykona� príkaz na zaistenie len vtedy,
ak
a) nebolo vydané alebo zaslané osvedèenie obsahujúce

údaje uvedené v prílohe è. 2, osvedèenie je neúplné
alebo zjavne nezodpovedá príkazu na zaistenie alebo
osvedèenie nie je vyhotovené v preklade do sloven-
ského jazyka, ak z § 8 ods. 9 nevyplýva inak, a na-
priek výzve na odstránenie nedostatkov neboli tieto
nedostatky v urèenej lehote odstránené,

b) na majetok alebo dôkazy, ktoré majú by� zaistené na
základe príkazu na zaistenie, alebo na osobu, ktorá
je ich vlastníkom alebo ich má v dr�be alebo v sprá-
ve, sa vz�ahujú výsady a imunity pod¾a právneho po-
riadku Slovenskej republiky alebo pod¾a medziná-
rodného práva,

c) o majetku alebo dôkaze, na ktorý bol vydaný príkaz
na zaistenie, ktorý sa má na území Slovenskej re-
publiky uzna� a vykona�, u� bolo príslu�ným orgá-
nom v Slovenskej republike v inom trestnom konaní
právoplatne rozhodnuté, alebo

d) èin, pre ktorý bol príkaz na zaistenie vydaný, nie je
trestným èinom pod¾a právneho poriadku Sloven-
skej republiky a v prípade príkazu na zaistenie dôka-
zov nejde o trestný èin uvedený v § 3 ods. 4; ak ide
o dane, poplatky, clo alebo menu, nie je mo�né od-
mietnu� uzna� a vykona� príkaz na zaistenie iba pre-
to, �e právny poriadok Slovenskej republiky neupra-
vuje rovnaký druh daní alebo ciel alebo neobsahuje
rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov,
ciel alebo meny ako právny poriadok �tátu pôvodu.

(2) Ak ide o prípady uvedené v odseku 1 písm. a), jus-
tièný orgán Slovenskej republiky urèí primeranú leho-

tu na predlo�enie osvedèenia, jeho doplnenie alebo op-
ravu, alebo na doruèenie príkazu na zaistenie.

§ 12

Dôvody na odklad vykonania príkazu na zaistenie

(1) Justièný orgán Slovenskej republiky mô�e uzne-
sením odlo�i� na nevyhnutne potrebnú dobu vykonanie
príkazu na zaistenie len vtedy, ak
a) by jeho vykonanie mohlo s�a�i� alebo zmari� u� zaèa-

té iné trestné stíhanie, alebo
b) majetok alebo dôkazy, na ktorých zaistenie bol prí-

kaz vydaný, boli u� zaistené v inom trestnom konaní
v Slovenskej republike alebo v cudzine.

(2) Justièný orgán Slovenskej republiky bezodkladne
oznámi justiènému orgánu �tátu pôvodu okrem roz-
hodnutia pod¾a § 8 ods. 3 písm. b) jeho dôvody, a ak je
to mo�né, aj predpokladanú dobu trvania takého od-
kladu.

(3) Ak zaniknú dôvody na ïal�ie trvanie odkladu vy-
konania príkazu na zaistenie, justièný orgán Sloven-
skej republiky bezodkladne prijme potrebné opatrenia
na vykonanie príkazu na zaistenie a informuje o nich
justièný orgán �tátu pôvodu.

(4) Justièný orgán Slovenskej republiky bezodkladne
informuje justièný orgán �tátu pôvodu o prípadných
ïal�ích obmedzujúcich opatreniach, ktoré sa vz�ahujú
na majetok alebo dôkazy, na ktoré bol príkaz na zaiste-
nie vydaný.

§ 13

Uskutoènenie príkazu na zaistenie
justièným orgánom Slovenskej republiky

(1) V dôsledku vykonania príkazu na zaistenie mô�e
dôjs� na základe �iadosti justièného orgánu �tátu pôvo-
du k
a) odovzdaniu dôkazu, ktorého sa príkaz na zaistenie

týka, justiènému orgánu �tátu pôvodu,
b) prepadnutiu majetku a jeho prípadnému odovzda-

niu,
c) zaisteniu dôkazu alebo majetku s tým, �e zostanú

v Slovenskej republike a� do rozhodnutia o �iadosti
pod¾a písmena a) alebo b).

(2) Odovzdanie dôkazu pod¾a odseku 1 písm. a) mô�e
justièný orgán Slovenskej republiky podmieni� výhra-
dou vrátenia takého dôkazu spä� justiènému orgánu
Slovenskej republiky, ktorý ho �tátu pôvodu odovzdal.
Ak justièný orgán �tátu pôvodu s takou výhradou vo-
pred nesúhlasí, je justièný orgán Slovenskej republiky
oprávnený odmietnu� odovzda� zaistený dôkaz do �tátu
pôvodu. Odovzdanie dôkazu do �tátu pôvodu sa na
úèely tohto zákona pova�uje za jeho zapo�ièanie na èas
nevyhnutne potrebný na vykonanie nevyhnutných
procesných úkonov v �táte pôvodu.

(3) Ak justièný orgán �tátu pôvodu predlo�í �iados�
pod¾a odseku 1 písm. a) alebo b), justièný orgán Slo-
venskej republiky postupuje pod¾a úpravy právneho
styku s cudzinou pod¾a Trestného poriadku.
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§ 14

Doba trvania zaistenia

(1) Zaistenie majetku trvá a� do doby výkonu rozhod-
nutia o uznaní rozhodnutia justièného orgánu �tátu
pôvodu, ktorým bolo vyslovené prepadnutie majetku,
alebo do doby zru�enia zaistenia majetku pod¾a § 19.

(2) Zaistenie dôkazu trvá a� do doby jeho odovzdania
justiènému orgánu �tátu pôvodu alebo do doby zru�e-
nia zaistenia dôkazu pod¾a § 19.

(3) Ak na základe �iadosti justièného orgánu �tátu
pôvodu nedôjde k uznaniu jeho rozhodnutia, ktorým
bolo vyslovené prepadnutie majetku, alebo k odovzda-
niu dôkazov, ktorých sa príkaz na zaistenie týka, je jus-
tièný orgán Slovenskej republiky príslu�ný pod¾a § 8
ods. 3 povinný preskúma� dôvody na ïal�ie trvanie za-
istenia v�dy najneskôr po uplynutí �iestich mesiacov
od uznania príkazu na zaistenie vydaného justièným
orgánom �tátu pôvodu, a to aj opakovane. Na tento úèel
je povinný zisti� stav veci vrátane vy�iadania si nevy-
hnutných informácií o pripravovanom ïal�om postupe
vo veci samej od justièného orgánu �tátu pôvodu.

§ 15

Správa a úschova
zaisteného majetku a dôkazov

(1) Výkon správy majetku alebo dôkazov zaistených
pod¾a tohto zákona zabezpeèuje justièný orgán Sloven-
skej republiky príslu�ný pod¾a § 8 ods. 3.

(2) Ak príslu�ný justièný orgán Slovenskej republiky
nemô�e sám zabezpeèi� úschovu zaisteného majetku
alebo dôkazov, zabezpeèí ju prostredníctvom iného
�tátneho orgánu alebo prostredníctvom právnickej
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má v predmete podni-
kania výkon takej èinnosti. Ak ide o nehnute¾nos�,
mô�e písomne poveri� takú osobu správou nehnute¾-
nosti a uznesenie o zaistení nehnute¾nosti doruèí prí-
slu�nému orgánu �tátnej správy na úseku katastra ne-
hnute¾ností.

§ 16

Prevoz majetku alebo dôkazov
do iného èlenského �tátu

(1) Odovzdanie majetku alebo dôkazov pod¾a § 13 do
iného èlenského �tátu zabezpeèí justièný orgán Sloven-
skej republiky príslu�ný pod¾a § 8 ods. 3.

(2) Ak to povaha majetku alebo dôkazov umo�òuje,
mô�u by� odovzdané do iného èlenského �tátu pro-
stredníctvom po�ty. Ak to nie je mo�né, zabezpeèí ich
odovzdanie do iného èlenského �tátu justièný orgán
Slovenskej republiky príslu�ný pod¾a § 8 ods. 3 pro-
stredníctvom útvaru Policajného zboru urèeného na
tento úèel ministrom vnútra Slovenskej republiky.

(3) Ak ide o vrátenie majetku alebo dôkazov z iného
èlenského �tátu spä� do Slovenskej republiky v súlade
s týmto zákonom, ustanovenie odseku 2 sa pou�ije rov-
nako.

§ 17

Náklady

Náklady, ktoré vzniknú Slovenskej republike v súvis-
losti s uznaním a vykonaním príkazu na zaistenie na
území Slovenskej republiky, zná�a Slovenská republi-
ka a uhrádza orgán, ktorému vznikli.

§ 18

Ochrana práv tretích osôb

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vyda-
ním príkazu na zaistenie po�kodená alebo iným spôso-
bom dotknutá na svojich právach, má právo domáha�
sa ochrany svojich práv na súde v �táte pôvodu.

§ 19

Zru�enie zaistenia majetku alebo dôkazov

(1) Ak justièný orgán Slovenskej republiky ako vyko-
návajúceho �tátu (§ 8 ods. 3) je informovaný justièným
orgánom �tátu pôvodu, �e príkaz na zaistenie bol v �tá-
te pôvodu zru�ený, uznesením zru�í zaistenie majetku
alebo dôkazov zaistených na jeho základe.

(2) Ak justièný orgán Slovenskej republiky ako vyko-
návajúceho �tátu (§ 8 ods. 3) je informovaný justièným
orgánom �tátu pôvodu, �e rozsah zaistenia majetku
alebo dôkazov uvedený v príkaze na zaistenie bol v �tá-
te pôvodu obmedzený, obmedzí zaistenie majetku ale-
bo dôkazov na území Slovenskej republiky.

(3) Rovnako ako v odseku 1 postupuje justièný orgán
Slovenskej republiky ako vykonávajúceho �tátu (§ 8
ods. 3), ak pri preskúmaní dôvodov na trvanie zaistenia
pod¾a § 14 zistí, �e dôvody na trvanie zaistenia pominu-
li. Takému rozhodnutiu musí predchádza� zistenie sta-
vu veci v justiènom orgáne �tátu pôvodu.

(4) Rovnako ako v odseku 1 postupuje justièný orgán
Slovenskej republiky ako vykonávajúceho �tátu (§ 8
ods. 3), ak právoplatným rozhodnutím súdu na základe
�aloby podanej na súde v �táte pôvodu (§ 18) bolo vyslo-
vené poru�enie práv fyzickej osoby alebo právnickej
osoby.

(5) Rovnako ako v odseku 1 alebo 2 postupuje justiè-
ný orgán Slovenskej republiky ako vykonávajúceho
�tátu (§ 8 ods. 3), ak z rozhodnutia okresného súdu
pod¾a § 8 ods. 6 vyplýva, �e zaistenie majetku alebo dô-
kazov treba zru�i� alebo obmedzi�.

Spoloèné a prechodné ustanovenia

Spoloèné ustanovenia

§ 20

(1) Ministerstvo spravodlivosti je oprávnené po�ado-
va� od �tátu pôvodu úhradu nákladov, ktoré vyplatilo
ako náhradu �kody, ak
a) justièný orgán Slovenskej republiky uznal príkaz na

zaistenie vydaný justièným orgánom �tátu pôvodu
a zabezpeèil jeho vykonanie,
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b) justièný orgán �tátu pôvodu oznámil justiènému or-
gánu Slovenskej republiky, �e príkaz na zaistenie
bol v �táte pôvodu právoplatne zru�ený, a

c) ministerstvo spravodlivosti vyplatilo náhradu �kody
osobe, ktorej majetok alebo dôkaz bol na základe
zru�eného príkazu na zaistenie zaistený, a táto �ko-
da vznikla v súvislosti s uznaním a vykonaním prí-
kazu na zaistenie vydaného justièným orgánom �tá-
tu pôvodu.

(2) Nárok na úhradu nákladov vyplatených ako ná-
hradu �kody pod¾a odseku 1 sa uplatòuje formou �ia-
dosti na príslu�ný orgán �tátu pôvodu pod¾a právnych
predpisov �tátu pôvodu. V �iadosti alebo k nej pripoje-
ných písomnostiach sa uvedie vý�ka vyplatenej náhra-
dy �kody a jej odôvodnenie, údaje o orgáne príslu�nom
na prijatie úhrady vrátane bankového spojenia na úèel
poukázania po�adovanej vý�ky úhrady alebo po�iadav-
ka na iný spôsob poskytnutia úhrady, prípadne aj ïal-
�ie údaje vyplývajúce z právneho poriadku �tátu pôvo-
du.

(3) Ministerstvo spravodlivosti nie je oprávnené po-
�adova� od �tátu pôvodu úhradu vyplatenej náhrady
�kody, ktorá bola spôsobená výluène nesprávnym po-
stupom orgánov Slovenskej republiky.

(4) Na úèely postupu pod¾a odsekov 1 a� 3 je justièný
orgán Slovenskej republiky povinný zasla� minister-
stvu spravodlivosti potrebné informácie a podklady.

§ 21

(1) Ministerstvo spravodlivosti uhradí za splnenia
podmienky vzájomnosti na základe �iadosti vykonáva-
júceho �tátu, ktorý uznal a vykonal príkaz na zaistenie
vydaný justièným orgánom Slovenskej republiky, ním
po�adovanú úhradu nákladov vyplatených ako náhra-
du �kody, ak
a) do�lo k právoplatnému zru�eniu príkazu na zaiste-

nie vydaného justièným orgánom Slovenskej repub-
liky,

b) �koda, ktorú vykonávajúci �tát uhradil v súlade so
svojím právnym poriadkom, bola spôsobená v dô-
sledku príkazu na zaistenie vydaného justièným or-
gánom Slovenskej republiky,

c) �iados� vykonávajúceho �tátu o úhradu nákladov
vyplatených vykonávajúcim �tátom ako náhradu
�kody alebo písomnosti k nej pripojené uvádzajú
vý�ku vyplatenej náhrady �kody, ktorej úhrada sa
po�aduje, jej odôvodnenie a údaje o orgáne príslu�-
nom na prijatie úhrady vrátane bankového spojenia
na úèel poukázania po�adovanej vý�ky úhrady alebo
po�iadavku na iný spôsob poskytnutia úhrady, a

d) k �iadosti uvedenej v písmene c) je pripojené právo-
platné rozhodnutie príslu�ného orgánu vykonávajú-
ceho �tátu o náhrade �kody.

(2) Ak �iados� vykonávajúceho �tátu neobsahuje po-
trebné údaje, vyzve ministerstvo spravodlivosti prí-
slu�ný orgán vykonávajúceho �tátu, aby ju v urèenej
lehote doplnil. Zároveò je povinné ho upozorni� na dô-
sledky nevyhovenia tejto výzve. Ak nevyhovie príslu�ný
orgán vykonávajúceho �tátu tejto výzve v urèenej leho-

te bez toho, aby uviedol dôvody, pre ktoré tak nemohol
urobi�, ministerstvo spravodlivosti �iadosti nevyhovie.

(3) Ministerstvo spravodlivosti neuhradí vykonáva-
júcemu �tátu náhradu �kody, ktorá bola spôsobená ne-
správnym postupom orgánov vykonávajúceho �tátu.

(4) Na úèely postupu pod¾a odsekov 1 a� 3 je justièný
orgán Slovenskej republiky povinný zasla� minister-
stvu spravodlivosti potrebné informácie a podklady.

§ 22

V konaní pod¾a tohto zákona sa pou�ijú ustanovenia
Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje
inak.

§ 23

Týmto zákonom nie je dotknutý postup justièných
orgánov Slovenskej republiky pod¾a medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 24

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 1.

§ 25

Prechodné ustanovenie

Ak èlenský �tát po�iadal Slovenskú republiku o zais-
tenie majetku alebo dôkazov pred dòom nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona, slovenské orgány postupujú
pod¾a doteraj�ích predpisov.

Èl. II

Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon sa mení a do-
påòa takto:

1. V § 11 ods. 3 sa slovo �osem� nahrádza slovom �de-
sa��.

2. V § 41 ods. 1 prvej vete sa vypú��ajú slová �ktorých
sa dopustil jedným skutkom,�.

3. V § 41 ods. 2 prvej vete sa za slová �úmyselných
trestných èinov� vkladajú èiarka a slová �z ktorých as-
poò jeden je zloèinom,�.

4. V § 47 ods. 2 sa slová �hoci u� bol za takéto trestné
èiny� nahrádzajú slovami �ktorý u� bol za takéto trest-
né èiny, hoci aj v �tádiu pokusu,�.

5. V § 66 ods. 2 sa vypú��ajú slová �aj na predchádza-
júci spôsob �ivota odsúdeného a�.

6. V § 105 sa na konci pripájajú tieto slová: �alebo
osoby mlad�ej ako pätnás� rokov, ktorá spáchala trest-
ný èin sexuálneho zneu�ívania pod¾a § 201�.

7. V § 122 ods. 2 písm. a) sa slová �obsahom písom-
nosti� nahrádzajú slovami �obsahom tlaèoviny�.

8. V § 166 ods. 2 sa vypú��a písmeno a).
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Doteraj�ie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
a) a b).

Èl. III

Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 3 ods. 1 na konci druhej vety sa bodka nahrá-
dza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �pokia¾ osobitný
zákon neustanovuje inak.�.

2. V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) o obzvlá�� záva�ných zloèinoch, za ktoré zákon usta-

novuje trest odòatia slobody s dolnou hranicou
trestnej sadzby najmenej dvanás� rokov, alebo�.

3. V § 62 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: �do
troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná�.

4. V § 72 ods. 2 sa posledná veta nahrádza týmito ve-
tami: �Pred rozhodnutím o vzatí alebo nevzatí obvine-
ného do väzby musí by� obvinený vypoèutý. O ïal�om
trvaní väzby, zmene dôvodov väzby, návrhu na predå�e-
nie lehoty väzby alebo �iadosti obvineného o prepuste-
nie z väzby mo�no rozhodnú� aj na neverejnom zasad-
nutí, ak zo �iadostí nevyplývajú také skutoènosti, na
ktoré treba obvineného vypoèu� na verejnom zasadnutí,
alebo ak obvinený v �iadosti o prepustenie z väzby vý-
slovne nepo�iadal o výsluch a zároveò neuviedol nové
skutoènosti súdu skôr neznáme, ktoré sú významné na
rozhodnutie.�.

5. V § 76 ods. 5 sa vypú��a druhá veta.

6. V § 79 odsek 4 znie:
�(4) Ak prokurátor súhlasí s prepustením obvinené-

ho na slobodu, mô�e v konaní pred súdom o prepustení
z väzby rozhodnú� predseda senátu.�.

7. V § 185 ods. 4 sa vypú��a slovo �senátu�.

8. V § 186 sa vypú��a odsek 2.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.

9. V § 237 ods. 3 písm. b) sa za slovo �preèinoch� vkla-
dajú slová �a zloèinoch� a slovo �pä�� sa nahrádza slo-
vom �osem� a za slovo �rokov� sa vkladá èiarka a pripá-
jajú sa slová �pokia¾ tento zákon neustanovuje inak�.

10. V § 238 ods. 1 sa slovo �súd� nahrádza slovom
�predseda senátu�, slovo �preskúma� sa nahrádza slo-
vom �prezrie� a slová �jeho výsledky dostatoène odô-
vodòujú postavenie obvineného pred súd� sa nahrá-
dzajú slovami �ju treba preskúma� alebo predbe�ne
prejedna�.�.

11. V § 238 sa vypú��a odsek 3.

12. V § 241 ods. 1 sa za slovo �preèin� vkladajú slová �a
zloèin� a slovo �pä�� sa nahrádza slovom �osem�.

13. V § 243 ods. 1 sa vypú��ajú slová �alebo preèin�
a slovo �pä�� sa nahrádza slovom �osem�.

14. V § 256 ods. 4 sa slová �odseku 4� nahrádzajú slo-
vami �odseku 3�.

15. V § 281 ods. 2 sa slová �v § 215 ods. 3� nahrádzajú
slovami �v § 215 ods. 2 alebo 3�.

16. V § 287 ods. 1 prvej vete sa vypú��a slovo �majet-
kovú� a za slovo ��kodu� sa vkladajú slová �uvedenú
v § 46 ods. 1,� a v druhej vete sa za slovo �vinného� vkla-
dajú slová �alebo ak ide o náhradu morálnej �kody spô-
sobenej úmyselným násilným trestným èinom pod¾a oso-
bitného zákona, pokia¾ �koda nebola dosia¾ uhradená.�.

17. V § 331 ods. 2 sa za slovo �zloèine,� vkladajú slová
�na ktoré zákon ustanovuje trest odòatia slobody, kto-
rého horná hranica prevy�uje osem rokov,�.

18. V § 334 ods. 2 sa bodka za èíslicou �4� nahrádza
bodkoèiarkou a vkladajú sa slová �ak s dohodou o vine
a treste nesúhlasí po�kodený, postupuje sa primerane
pod¾a § 232 ods. 3 posledná veta.�.

19. V § 334 odsek 3 znie:
�(3) Ak súd dohodu o vine a treste v navrhnutom roz-

sahu neschváli alebo obvinený odpovedal na niektorú
otázku �nie�, uznesením vráti vec prokurátorovi do prí-
pravného konania; ak je obvinený vo väzbe a súd záro-
veò nerozhodol o prepustení obvineného na slobodu,
pokraèuje väzba v prípravnom konaní, ktorá v�ak ne-
smie spolu s väzbou u� vykonanou v prípravnom kona-
ní presiahnu� lehotu uvedenú v § 76 ods. 7.�.

20. V § 349 ods. 2 sa za slová �súhrnný trest� vklada-
jú slová �alebo spoloèný trest�.

21. § 370 vrátane nadpisu znie:

�§ 370

Lehota a miesto podania

(1) Dovolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodol vo
veci v prvom stupni, do troch mesiacov od doruèenia
rozhodnutia súdu, ak sa podáva dovolanie v nepros-
pech obvineného.

(2) Ak sa dovolanie podáva v prospech obvineného,
dovolanie sa podáva najneskôr do troch rokov od doru-
èenia rozhodnutia súdu.

(3) Ministrovi spravodlivosti plynie lehota od toho do-
ruèenia, ktoré bolo vykonané najneskôr.�.

22. V § 490 ods. 4 písm. b) sa slová �§ 496� nahrádza-
jú slovami �§ 495�.

23. V § 494 ods. 3 sa slová �§ 77 ods. 1� nahrádzajú
slovami �§ 76�.

24. V § 495 ods. 2 sa slová �§ 523 ods. 1� nahrádzajú
slovami �§ 522 ods. 1� a slová �§ 523 ods. 2� sa nahrá-
dzajú slovami �§ 522 ods. 2�.

25. V § 497 ods. 3 sa slová �§ 550� nahrádzajú slova-
mi �§ 549�.

26. V § 516 ods. 2 sa slová �druhej alebo tretej hlavy�
nahrádzajú slovami �druhého dielu alebo tretieho dielu
tejto hlavy�.

27. V § 521 ods. 6 sa slová �odseku 4� nahrádzajú slo-
vami �odseku 5�.
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28. V § 549 ods. 3 sa slová �do cudziny� nahrádzajú
slovami �z cudziny�.

29. § 566 znie:

�§ 566

(1) V konaní o s�a�nosti pre poru�enie zákona poda-
nej pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
sa postupuje pod¾a doteraj�ieho zákona.

(2) Vo veciach, ktoré nadobudli právoplatnos� do
31.decembra 2005, mô�e minister spravodlivosti alebo
generálny prokurátor na podnet poda� s�a�nos� pre po-
ru�enie zákona do 31. marca 2006, pokia¾ lehota uve-
dená v § 272 doteraj�ieho zákona neuplynie skôr; ko-
nanie sa vykoná pod¾a doteraj�ieho zákona.

(3) Dovolanie pod¾a tohto zákona mo�no poda� len
proti rozhodnutiam, ktoré nadobudli právoplatnos� po
nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.�.

Èl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národ-

nej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 319/1998
Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999
Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000
Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001
Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona è. 253/2001
Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona è. 490/2001
Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona è. 139/2002
Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 190/2003
Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona è. 510/2003
Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 534/2003
Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona è. 533/2004
Z. z. a zákona è. 656/2004 Z. z. sa mení takto:

V § 50 ods. 1 sa vypú��ajú slová �ak �koda nedosahu-
je vý�ku minimálnej mesaènej mzdy ustanovenej v�e-
obecne záväzným právnym predpisom,�.

Èl. V

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 650/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov
v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
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Príloha è. 2
k zákonu è. 650/2005 Z. z.

V Z O R
Osvedèenie pod¾a § 7 ods. 1

Èiastka 254 Zbierka zákonov è. 650/2005 Strana 5695

a) Justièný orgán, ktorý vydal príkaz na zaistenie:

Úradný názov: ...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko jeho zástupcu: ....................................................................................................................

Funkcia (hodnos�): ........................................................................................................................................

Èíslo spisu: ...................................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Tel: (smerové èíslo krajiny) (smerové èíslo oblasti/mesta) (...).............................................................................

Fax: (smerové èíslo krajiny) (smerové èíslo oblasti/mesta) (...)............................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................

Jazyky, v ktorých je mo�né komunikova� s justièným orgánom �tátu pôvodu: ................................................

.....................................................................................................................................................................

Kontaktné údaje (vrátane jazykov, v ktorých je s osobou mo�né komunikova�) na osoby, na ktoré sa treba obráti�,
ak sú potrebné dodatoèné informácie o vykonaní príkazu alebo na vykonanie potrebných praktických opatrení na
odovzdanie dôkazov (ak je to vhodné):

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

b) Príslu�ný orgán na vykonanie príkazu na zaistenie v �táte pôvodu
[ak je odli�ný od orgánu uvedeného v písmene a)]:

Úradný názov: ..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko jeho zástupcu: ..................................................................................................................

Funkcia (hodnos�): ........................................................................................................................................

Èíslo spisu: ..................................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Tel: (smerové èíslo krajiny) (smerové èíslo oblasti/mesta) (...)...........................................................................

Fax: (smerové èíslo krajiny) (smerové èíslo oblasti/mesta) (...)..........................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................

Jazyky, v ktorých je mo�né komunikova� s orgánom príslu�ným na vykonanie príkazu na zaistenie:

......................................................................................................................................

Kontaktné údaje (vrátane jazykov, v ktorých je s osobou mo�né komunikova�) na osoby, na ktoré sa treba obráti�,
ak sú potrebné dodatoèné informácie o vykonaní príkazu alebo na vykonanie potrebných praktických opatrení na
odovzdanie dôkazov (ak je to vhodné):

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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c) Ak boli vyplnené písmená a) a b), musí by� vyplnené aj toto písmeno na úèel urèenia, na ktorý z týchto justièných
orgánov/prípadne obidva, je potrebné sa obráti�: ........................................................................................

� orgán uvedený v písmene a)

� orgán uvedený v písmene b)

d) Ak je na zaslanie a administratívne prijatie príkazu na zaistenie príslu�ný ústredný orgán
(vz�ahujúce sa len na Írsko a Ve¾kú Britániu):

Názov ústredného orgánu: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Kontaktná osoba, ak je to vhodné (titul/funkcia, meno a priezvisko): ..............................................................

.....................................................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Èíslo spisu: ...................................................................................................................................................

Tel: (smerové èíslo krajiny) (smerové èíslo oblasti/mesta) (...)...........................................................................

Fax: (smerové èíslo krajiny) (smerové èíslo oblasti/mesta) (...)..........................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................

e) Príkaz na zaistenie:

1. Dátum, a ak je to vhodné, referenèné èíslo:

2. Uveïte úèel príkazu:

2.1 Zaistenie majetku, ktorý má by� predmetom prepadnutia majetku:

2.2 Zaistenie dôkazov:

3. Opis formálnych nále�itostí a postupov, ktoré sa majú dodr�a� pri vykonávaní príkazu na zaistenie dôkazov
(ak je to vhodné): ......................................................................................................................................

f) Informácie týkajúce sa majetku alebo dôkazov vo vykonávajúcom �táte, na ktoré sa príkaz na zaistenie vz�a-
huje:

Opis majetku alebo dôkazov a miesta:

1. a) podrobný opis majetku, a ak je to vhodné, maximálna suma, ktorej náhrada sa �iada (ak je takáto maximálna
suma uvedená v príkaze týkajúcom sa hodnoty výnosu):

b) podrobný opis dôkazov:

2. Miesto majetku alebo dôkazov (ak nie je známe, posledné známe miesto):

3. Strana, ktorá má v dr�be majetok alebo dôkazy, alebo známy bezprostredný vlastník majetku alebo dôkazov, ak
je odli�ný od osoby podozrivej z trestného èinu alebo odsúdenej za trestný èin (ak je to pou�ite¾né pod¾a právne-
ho poriadku �tátu pôvodu):

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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g) Informácie o toto�nosti (1) fyzickej osoby alebo (2) právnickej osoby podozrivej z trestného èinu alebo odsúdenej
za trestný èin (ak je to pou�ite¾né pod¾a právneho poriadku �tátu pôvodu) alebo/a osoby, na ktoré sa príkaz na
zaistenie vz�ahuje (ak je k dispozícii):

1. Fyzická osoba

Priezvisko: ....................................................................................................................................................

Meno(á): .......................................................................................................................................................

Rodné meno, ak je známe: .............................................................................................................................

Prezývka (krycie meno, ak je známe):..............................................................................................................

Pohlavie: ......................................................................................................................................................

�tátne obèianstvo: ........................................................................................................................................

Dátum narodenia: .........................................................................................................................................

Miesto narodenia: .........................................................................................................................................

Trvalý pobyt a/alebo známa adresa; ak nie je známa, uveïte aspoò poslednú známu adresu: ..........................

.....................................................................................................................................................................

Jazyk, ktorému osoba rozumie (ak je známy): ................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Právnická osoba

Názov: ..........................................................................................................................................................

Právna forma právnickej osoby: .....................................................................................................................

Identifikaèné èíslo: ........................................................................................................................................

Sídlo: ............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

h) Opatrenia, ktoré má vykonávajúci �tát prija� po vykonaní príkazu na zaistenie:

Prepadnutie majetku

1.1 Majetok má by� ponechaný vo vykonávajúcom �táte na úèely následného prepadnutia majetku

1.1.1 V prílohe je pripojená �iados� týkajúca sa vykonania príkazu na prepadnutie majetku vydaného v �táte
pôvodu dòa ................. (dátum)

1.1.2 V prílohe je pripojená �iados� týkajúca sa prepadnutia majetku vo vykonávajúcom �táte a následného
vykonania tohto príkazu

1.1.3 Odhadovaný dátum predlo�enia �iadosti uvedenej v bode 1.1.1 alebo 1.1.2 .........................................

alebo

Zaistenie dôkazov

2.1 Majetok sa má odovzda� do �tátu pôvodu, kde sa má pou�i� ako dôkazný prostriedok

2.1.1 V prílohe je pripojená �iados� o odovzdanie

alebo

2.2 Majetok má by� ponechaný vo vykonávajúcom �táte na úèely následného pou�itia ako dôkazného prostriedku
v �táte pôvodu

2.2.2 Oèakávaný dátum predlo�enia �iadosti uvedenej v 2.1.1

....................................................................................................................................................................
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i) Trestné èiny:

Opis dôvodov na príkaz na zaistenie a zhrnutie skutoèností, ktoré sú známe justiènému orgánu �tátu pôvodu,
ktorý vydáva príkaz na zaistenie a osvedèenie:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Skutková podstata a právna kvalifikácia trestného èinu a ustanovenie zákona, na základe ktorého bol príkaz na
zaistenie vydaný:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

1. Ak je to vhodné, oznaète jeden trestný èin alebo viac nasledujúcich trestných èinov, na ktoré sa vz�ahuje trestný
èin �pecifikovaný vy��ie, ak je za takýto trestný èin mo�né v �táte pôvodu ulo�i� trest odòatia slobody s hornou
hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky:

� úèas� na zloèinnom spolèení,

� terorizmus,

� obchodovanie s ¾uïmi,

� sexuálne vykoris�ovanie detí a detská pornografia,

� nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

� nedovolené obchodovanie so zbraòami, strelivom a výbu�ninami,

� korupcia,

� podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev pod¾a Dohovoru
o ochrane finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev z 26. júla 1995,

� legalizácia príjmov z trestnej èinnosti,

� fal�ovanie a pozmeòovanie meny vrátane eura,

� poèítaèová kriminalita,

� trestné èiny proti �ivotnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými �ivoèí�nymi a rast-
linnými druhmi, ich plemenami a odrodami,

� u¾ahèenie neoprávneného prekroèenia �tátnej hranice a neoprávneného pobytu,

� vra�da, záva�né ublí�enie na zdraví,

� nedovolené obchodovanie s ¾udskými orgánmi a tkanivami,

� únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

� rasizmus a xenofóbia,

� organizovaná kráde� alebo organizovaná a ozbrojená lúpe�,

� nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane staro�itností a umeleckých diel,

� podvodné konanie,

� vymáhanie peòazí alebo inej výhody a vydieranie,

� fal�ovanie, pozmeòovanie výrobkov vrátane konaní poru�ujúcich práva du�evného vlastníctva alebo ich distri-
búcia,

� fal�ovanie a pozmeòovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,

� fal�ovanie a pozmeòovanie platobných prostriedkov,

� nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ïal�ími prostriedkami na podporu rastu,

� nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
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� obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

� znásilnenie,

� podpa¾aèstvo,

� trestné èiny podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

� nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla, alebo

� sabotá�.

2. Úplný opis trestných èinov, na ktoré sa nevz�ahuje bod 1:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

j) Opravné prostriedky voèi príkazu na zaistenie pre dotknuté strany vrátane tretích osôb v dobrej viere dostupné
v �táte pôvodu:

Opis dostupných opravných prostriedkov vrátane potrebných krokov, ktoré sa majú prija�:

Súd, na ktorý mo�no �alobu poda�:

Informácie pre osoby, ktoré mô�u poda� �alobu:

Lehota na podanie �aloby:

Príslu�ný orgán v �táte pôvodu, ktorý mô�e poskytnú� ïal�ie informácie o odvolacom konaní v �táte pôvodu
a o tom, èi je k dispozícii právna pomoc a preklad:

Názov: ..........................................................................................................................................................

Kontaktná osoba (ak je to vhodné): ................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................................

Tel: (smerové èíslo krajiny) (smerové èíslo oblasti/mesta) (...)...........................................................................

Fax: (smerové èíslo krajiny) (smerové èíslo oblasti/mesta) (...)..........................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................

k) Ïal�ie okolnosti týkajúce sa prípadu (nepovinné):.......................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

l) Text príkazu na zaistenie je pripojený k osvedèeniu.

Podpis zástupcu justièného orgánu �tátu pôvodu potvrdzujúci správnos� obsahu osvedèenia:

.....................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko:.........................................................................................................................................

Funkcia (hodnos�): ........................................................................................................................................

Dátum: .........................................................................................................................................................

Odtlaèok úradnej peèiatky (ak je k dispozícii):
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