
 
 

Platná znění zákonů s vyznačenými změnami 
 

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 4 
(1) Funkce soudce je veřejnou funkcí. 
(2) Soudce nelze stíhat pro přestupek. 
(3) (2) Výkon funkce soudce je neslučitelný s jinou placenou funkcí nebo jinou výdělečnou 
činností, s výjimkou správy vlastního majetku, činnosti vědecké, pedagogické, literární 
a umělecké, pokud taková činnost není na újmu funkce soudce, jejího významu a důstojnosti 
a neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost rozhodování Ústavního soudu. 
(4) (3) Výkon funkce soudce je neslučitelný též s členstvím v politické straně nebo 
v politickém hnutí. 
 
 
§ 133 
(1) Kárným proviněním je jednání, jímž soudce snižuje vážnost a důstojnost své funkce nebo 
ohrožuje důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování Ústavního soudu, jakož i jiné zaviněné 
porušení povinností soudce. 
(2) Kárným proviněním je též jednání, které má znaky přestupku podle zvláštních předpisů. 
Kárné řízení se zavede také proti soudci, který se dopustí přestupku a požádá orgán 
příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení. Kárné řízení 
se zahájí postupem podle § 134 odst. 1 a 2 na základě předání věci příslušným orgánem 
podle zvláštního právního předpisu.4a) 
 

4a) § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich. 
 
 
§ 141 
(1) Kárný senát o kárném provinění podle § 133 odst. 1 rozhodne tak, že jednání, uvedené 
v usnesení o zahájení kárného řízení, soudci vytkne, anebo kárné řízení zastaví, nebylo-li 
kárné provinění prokázáno. 
(2) Za přestupek podle § 133 odst. 2 lze soudci uložit sankci, kterou za přestupek stanoví 
zvláštní právní předpis.4b) 
 
4b) Např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
 
 
§ 144 
(1) Pokud se v kárném řízení o kárném provinění podle § 133 odst. 1 prokázalo, že se 
soudce dopustil takového jednání, že jeho další setrvání ve funkci by bylo v rozporu 
s posláním Ústavního soudu a s postavením jeho soudců, a jestliže proti usnesení kárného 
senátu, kterým bylo soudci jeho jednání vytknuto, nebyly podány námitky, anebo jestliže 
plénum takové usnesení potvrdilo, plénum rozhodne, zda soudci jeho funkce zaniká. Návrh na 
takové usnesení může podat předseda kárného senátu. 
(2) K usnesení podle odstavce 1 je třeba souhlasu nejméně devíti soudců. O návrhu může 
plénum jednat a usnášet se, je-li přítomno alespoň 12 soudců. 
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Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
 
§ 4 
Osobní působnost 
(1) Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit 
podle jiného zákona, nelze jako přestupek projednat. 
(2) Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit 
podle mezinárodního práva, nelze jako přestupek projednat. 
(3) Správní trest uložený za přestupek nelze vykonat nebo v jeho výkonu pokračovat, jestliže 
osoba, jíž byl správní trest uložen, se stala později osobou uvedenou v odstavci 1 nebo 2, 
s výjimkou osoby, která se stala poslancem nebo senátorem poslancem, senátorem nebo 
soudcem Ústavního soudu,. 
(4) Podle tohoto zákona se projednávají přestupky, kterých se dopustili poslanci a senátoři, 
pokud nepožádají orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku 
v disciplinárním řízení podle jiných zákonů. Podle tohoto zákona se dále projednávají 
přestupky, kterých se dopustili soudci Ústavního soudu, pokud nepožádají orgán 
příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle jiného 
zákona. 
(5) Podle jiných zákonů se projedná jednání, které má znaky přestupku, dopustí-li se jej 
a) příslušník bezpečnostního sboru, 
b) osoba podléhající vojenské kázeňské pravomoci, nebo 
c) osoba během výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. 
(6) Není-li správnímu orgánu do vydání rozhodnutí o přestupku v prvním stupni známa 
skutečnost, že obviněný je osobou uvedenou v odstavci 5 písm. a) nebo b), jeho jednání se 
projedná jako přestupek podle tohoto zákona. Jestliže správní orgán po vydání rozhodnutí 
o přestupku v prvním stupni zjistí, že obviněný je osobou uvedenou v odstavci 5 písm. a) 
nebo b), vyrozumí o této skutečnosti bezodkladně příslušného služebního funkcionáře nebo 
příslušný služební orgán. 
(7) Jednání, které má znaky přestupku, se projedná jako přestupek podle tohoto zákona, 
pokud jeho pachatel přestal být osobou uvedenou v odstavci 5 před vydáním rozhodnutí ve 
věci v prvním stupni. 
 
 
§ 76 
Odložení věci 
(1) Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže 
a) došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci, 
b) podezřelý z přestupku požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva, 
c) podezřelý z přestupku požívá výsad a imunit podle jiného zákona nebo je senátorem nebo 
poslancem, který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v 
disciplinárním řízení podle jiných zákonů, anebo soudcem Ústavního soudu, který požádal 
orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle 
jiného zákona, 
d) podezřelý z přestupku v době spáchání skutku nedovršil patnáctý rok svého věku, 
e) podezřelý z přestupku nebyl v době spáchání skutku pro nepříčetnost za přestupek 
odpovědný, 
f) odpovědnost za přestupek zanikla, 
g) fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku zemřela, 
pokud odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek nepřešla na osobu, která 
pokračuje v její podnikatelské činnosti, 
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h) právnická osoba zanikla, pokud odpovědnost za přestupek nepřešla na jejího právního 
nástupce, 
i) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v 
trestním řízení způsobem uvedeným v § 77 odst. 2, 
j) o skutku již bylo rozhodnuto jako o disciplinárním deliktu a uložené opatření lze považovat 
za postačující, nebo 
k) nezjistí do 60 dnů od přijetí oznámení nebo ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, 
skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě. 
(2) Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže se o totožném skutku vede 
trestní řízení. 
(3) Usnesení o odložení věci podle odstavců 1 a 2 se pouze poznamená do spisu. Správní 
orgán o odložení věci vyrozumí osobu přímo postiženou spácháním přestupku, je li mu 
známa. Pokud by vyrozumění osoby podle věty druhé bylo spojeno s neúměrnými obtížemi 
nebo náklady, doručí je správní orgán veřejnou vyhláškou; ustanovení § 66 se nepoužije. 
(4) Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže osoba přímo postižená 
spácháním přestupku nedala souhlas k zahájení řízení nebo tento souhlas vzala zpět, nejedná-
li se o přestupek, který lze projednat i bez takového souhlasu. 
(5) Správní orgán, aniž řízení zahájí, může věc usnesením dále odložit, jestliže 
a) podezřelý z přestupku spáchal jedním skutkem více přestupků, které nebyly projednány ve 
společném řízení, a správní trest uložený za některý z nich lze považovat za postačující, nebo 
b) správní trest, který lze za přestupek uložit, je bezvýznamný vedle trestu, který byl 
podezřelému z přestupku uložen v trestním řízení za jiný skutek; 
usnesení se oznamuje podezřelému z přestupku a osobě přímo postižené spácháním 
přestupku, je-li správnímu orgánu známa. 
(6) Pokud správní orgán věc odloží podle odstavce 1 písm. d), oznámí tuto skutečnost orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí a zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi dítěte. Informuje je 
přitom o všech podstatných okolnostech, které v souvislosti s tímto skutkem zjistil. 
 
 
§ 86 
Zastavení řízení 
(1) Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže 
a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem, 
b) skutek nespáchal obviněný, 
c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno, 
d) obviněný požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva, 
e) obviněný požívá výsad a imunit podle jiného zákona nebo je senátorem nebo poslancem, 
který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním 
řízení podle jiných zákonů, anebo soudcem Ústavního soudu, který požádal orgán 
příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle jiného 
zákona, 
f) obviněný v době spáchání skutku nedovršil patnáctý rok svého věku, 
g) obviněný nebyl v době spáchání skutku pro nepříčetnost za přestupek odpovědný, 
h) odpovědnost za přestupek zanikla, 
i) o totožném přestupku dříve zahájil řízení podle tohoto zákona proti téže osobě jiný správní 
orgán, 
j) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v 
trestním řízení způsobem uvedeným v § 77 odst. 2, 
k) obviněný zemřel nebo zanikl, 
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l) o skutku již bylo rozhodnuto jako o disciplinárním deliktu a uložené opatření lze považovat 
za postačující, 
m) správní orgán v průběhu řízení zjistí, že se jedná o přestupek, který lze projednat pouze se 
souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku a tento souhlas nebyl dán, nebo 
n) osoba přímo postižená spácháním přestupku vzala zpět souhlas se zahájením řízení nebo 
pokračováním v řízení, nejedná-li se o přestupek, který lze projednat i bez takového souhlasu. 
(2) Usnesení o zastavení řízení podle odstavce 1 písm. d), e), f), i), j), k), m) a n) se pouze 
poznamená do spisu. 
(3) Pokud bylo řízení zastaveno podle odstavce 1 písm. d) nebo e), obviněný přestal být 
osobou požívající výsad a imunit podle jiného zákona nebo mezinárodního práva a nejsou-li 
dány jiné důvody zastavení řízení podle odstavce 1, 4 nebo 5, správní orgán zahájí řízení. 
(4) Správní orgán řízení o přestupku usnesením zastaví, jestliže se o totožném skutku vede 
trestní řízení. Řízení lze po ukončení trestního řízení o tomto skutku znovu zahájit, ledaže 
bylo o skutku rozhodnuto, že se nestal, nespáchal jej obviněný, spáchání skutku se nepodařilo 
obviněnému prokázat nebo že skutek je trestným činem, trestní stíhání bylo podmíněně 
zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení narovnání, bylo podmíněně 
odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého. 
(5) Správní orgán může usnesením zastavit řízení, jestliže správní trest, který lze za přestupek 
uložit, je bezvýznamný vedle trestu, který byl obviněnému uložen za jiný skutek v trestním 
řízení. 
(6) Pokud správní orgán zastaví řízení podle odstavce 1 písm. f), oznámí tuto skutečnost 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi dítěte. 
Informuje je přitom o všech podstatných okolnostech, které v souvislosti s tímto skutkem 
zjistil. 
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