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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 
A. OBECNÁ ČÁST 

 
1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů 
Potřeba novelizace vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 
poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními 
čekateli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „jednací řád státního zastupitelství“), vyplývá 
z nutnosti doplnit a upravit ustanovení § 15 jednacího řádu státního zastupitelství, a to 
s ohledem na: 

- závěry vyhodnocení praktických dopadů vyhlášky č. 263/2015 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček 
některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními 
čekateli, ve znění pozdějších předpisů, které provedlo Nejvyšší státní zastupitelství a 

- přijetí zákona č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy.  

V podrobnostech je na základě čl. 16 odst. 4 a čl. 14 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
odkazováno na informace obsažené v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Předložený návrh novelizace jednacího řádu státního zastupitelství je plně v souladu se 
zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a upravuje 
danou problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 40 odst. 2 
tohoto zákona, podle něhož ministerstvo může vyhláškou stanovit výjimky ohledně sídel 
a územních obvodů vrchních, krajských a okresních státních zastupitelství, v obvodu 
vrchního, krajského nebo okresního státního zastupitelství zřídit jeho pobočky nebo zřídit 
státní zastupitelství s výlučnou působností anebo určit, že věci určitého druhu z obvodu 
několika státních zastupitelství bude vyřizovat jedno státní zastupitelství. 
Právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné 
právní zásady práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují. Mezinárodní smlouvy 
danou problematiku neupravují. 

3) Zhodnocení platného právního stavu 
Dne 1. 1. 2016 vstoupila v účinnost novela jednacího řádu státního zastupitelství provedená 
vyhláškou č. 263/2015 Sb., na základě které došlo v § 15 odst. 1 písm. g) jednacího řádu 
státního zastupitelství k rozšíření obligatorní příslušnosti vrchních státních zastupitelství 
k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech trestných činů 
spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením. Tato úprava se však ukazuje jako příliš 
široce nastavená, v jejím důsledku dochází k neúměrnému zahlcovaní vrchních státních 
zastupitelství běžnou agendou nevyžadující takový stupeň specializace, přičemž tato agenda 
je následně předávána k vyřízení nižším článkům státního zastupitelství, což s sebou přináší 
další administrativní zátěž.  
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S účinností od 1. 8. 2016 dále došlo vyhláškou č. 226/2016 Sb. k novelizaci jednacího řádu 
státního zastupitelství, která přinesla centralizaci dozoru nad zachováváním zákonnosti 
v přípravném řízení vedeném pro trestné činy, které vykazují znaky teroristických trestných 
činů či trestných činů s terorismem souvisejících. Současné znění tohoto ustanovení ovšem 
neodpovídá aktuálnímu znění trestního zákoníku, jehož ustanovení týkající se teroristických 
trestných činů a trestných činů s terorismem souvisejících byla novelizována zákonem 
č. 455/2016 Sb. Je tedy zapotřebí odstranit případné pochybnosti o určení příslušného 
dozorového státního zástupce v souvislosti se změnami vyplývajícími z přijetí zákona 
č. 455/2016 Sb. V podrobnostech je na základě čl. 16 odst. 4 a čl. 14 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády odkazováno na informace obsažené v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA). 

4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 
S navrhovanou změnou nejsou spojeny žádné náklady, které by vyžadovaly navýšení 
rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ani jiného veřejného rozpočtu. Návrh nebude mít dopad 
ani na podnikatelské prostředí České republiky. 
Návrh dále nebude mít žádné sociální dopady, a to ani na specifické skupiny obyvatel 
(sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny), ani dopady 
na životní prostředí. 

5) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní 
úprava není rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon). 
Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární 
dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 
nerozlišuje, ani nezvýhodňuje a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

6) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Navrhovaná právní úprava se přímo nedotýká ochrany soukromí a v případě nakládání 
s osobními údaji bude dodržována stávající právní úprava na ochranu osobních údajů. 

7) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Navrhovaná právní úprava oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika nijak nezvyšuje 
a ani s ní nejsou spojena nová korupční rizika. 

8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K čl. I 
K bodu 1 [(§ 15 odst. 1 písm. g)] 
Stávající znění ustanovení bude doplněno o znak v podobě způsobení škody ve výši nejméně 
150 milionů korun. Takto stanovená výše způsobení škody je kritérium, jež jednací řád 
státního zastupitelství užívá k odlišení obligatorní a fakultativní příslušnosti vrchních státních 
zastupitelství [srov. § 15 odst. 1 písm. a), b), c) a e) jednacího řádu státního zastupitelství]. 
Napříště tak bude k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení 
ve věcech úmyslných trestných činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením 
obligatorně příslušný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je nižší 
státní zastupitelství, které by bylo jinak ve věci příslušné, jen tehdy, pokud bude toto 
kritérium naplněno. Dochází tak k zúžení a zpřesnění v současné době příliš širokého 
nastavení příslušnosti vrchních státních zastupitelství v této oblasti. 

 
K bodu 2 [(§ 15 odst. 1 písm. i)] 
Navrhovaná úprava reaguje na změny, které přinesla novela trestního zákoníku provedená 
zákonem č. 455/2016 Sb. Pojem teroristický trestný čin je napříště používán jako souhrnné 
označení „trestného činu vlastizrady spáchané formou teroristického útoku nebo teroru (§ 309 
trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku) a teroru (§ 312 trestního 
zákoníku)“. Dále došlo k zavedení samostatných trestných činů, a to účasti na teroristické 
skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), 
podpory a propagace terorismu (§ 312e trestního zákoníku) a vyhrožování teroristickým 
trestným činem (§ 312f trestního zákoníku). V souvislosti s těmito změnami došlo v trestním 
zákoníku k úpravě znění kvalifikovaných skutkových podstat některých trestných činů, podle 
kterých zvlášť přitěžující okolnost spočívá mimo jiné v úmyslu umožnit nebo usnadnit 
spáchání teroristického trestného činu či trestných činů s terorismem souvisejících. Jmenovitě 
se jedná se o trestný čin loupeže podle § 173 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, vydírání 
podle § 175 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, krádeže podle § 205 odst. 5 písm. b) trestního 
zákoníku, zpronevěry podle § 206 odst. 5 písm. b) trestního zákoníku, neoprávněného užívání 
cizí věci podle § 207 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, podvodu podle § 209 odst. 5 písm. 
b) trestního zákoníku, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6 písm. b) trestního zákoníku, 
úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6 písm. b) trestního zákoníku, dotačního podvodu podle 
§ 212 odst. 6 písm. b) trestního zákoníku nebo padělání a pozměnění veřejné listiny podle 
§ 348 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku. V návaznosti na tyto změny je třeba upravit 
i příslušné ustanovení. 

 
K bodu 3 [(§ 15 odst. 1 písm. j)] 
V reakci na novelu trestního zákoníku provedenou zákonem č. 455/2016 Sb. je rovněž třeba 
upravit i stávající znění ustanovení § 15 odst. 1 písm. j) jednacího řádu státního zastupitelství 
upravující obligatorní příslušnost vrchních státních zastupitelství v případě trestného činu 
účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku) nebo v případě 
úmyslných trestných činů spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny, pokud 
z okolností případu vyplývá souvislost s některým trestným činem podle písmene h) nebo i). 
Zákon č. 455/2016 Sb. přinesl do trestního zákoníku nový pojem teroristická skupina (§ 129a 
trestního zákoníku) a s tím související nový trestný čin účasti na teroristické skupině (§ 312a 
trestního zákoníku). Z hlediska systematiky zařazení tohoto trestného činu v hlavě deváté dílu 
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1 zvláštní části trestního zákoníku je pro tento trestný čin daná věcná příslušnost vrchních 
státních zastupitelství již na základě § 15 odst. 2 jednacího řádu státního zastupitelství; o tento 
trestný čin není tedy třeba citované ustanovení doplňovat. Výslovně je ovšem třeba 
do ustanovení doplnit úmyslné trestné činy spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení 
s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny. Obligatorní příslušnost 
vrchních státních zastupitelství bude, při souběžném zachovávání stávajících kritérií, nově 
dána i v případě těchto úmyslných trestných činů. 

 
K bodu 4 [(§ 15 odst. 6 písm. a)] 
Dochází k rozšíření fakultativní příslušnosti vrchních státních zastupitelství na oblast 
úmyslných trestných činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením, i když jimi byla 
způsobena škoda nižší než 150 milionů korun. Vrchní státní zastupitelství budou 
o jednotlivých případech ze strany nižších státních zastupitelství nadále informována a bude 
jim tak umožněno, aby si, v  případech, které vyžadují vyšší míru odbornosti, atrahovala tyto 
případy na sebe. Odkaz na písmeno g) umožní státním zástupcům vrchních státních 
zastupitelství atrahovat na sebe ty věci, u nichž je příslušnost vrchních státních zastupitelství 
opodstatněna jiným důvodem než výší způsobené škody.  

 
K čl. II 
V důsledku nabytí účinnosti této novely jednacího řádu státního zastupitelství dojde ke změně 
obligatorní a fakultativní příslušnosti vrchních státních zastupitelství v oblasti úmyslných 
trestných činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením. Rovněž dojde i k zpřesnění 
a úpravě některých ustanovení související s příslušností vrchních státních zastupitelství 
k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vedeném pro trestné činy, 
které vykazují znaky teroristických trestných činů či trestných činů s terorismem 
souvisejících. V zájmu ekonomičnosti, s ohledem na zachování kontinuity řízení a v zájmu 
zamezení případných průtahů se navrhuje, aby tyto věci, které byly zahájeny přede dnem 
nabytí účinnosti této novely, byly dokončeny podle dosavadních právních předpisů. 

 
K čl. III 
Datum nabytí účinnosti se navrhuje stanovit k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce 
následujícího po vyhlášení. Účinnost je stanovena s přihlédnutím k potřebě rychlého 
přenesení příslušnosti vrchních státních zastupitelství ve vztahu k úmyslným trestným činům 
souvisejícím s insolvenčním řízením, u kterých není příslušnost vrchních státních 
zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení 
odůvodněna, na nižší články státního zastupitelství, jimž je příslušná agenda při současné 
praxi beztoho v drtivé většině případů předána k vyřízení. 
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